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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat membuat perbandingan atau menguhubungkan

antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha

menjawab dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan

Keritang.

3.2.Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu Kecamatan Keritang,

Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan

November 2013 hingga Bulan Juli tahun 2015.

3.3.Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan penulis

menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber pertama atau aslinya. Atau dengan kata lain perolehan data melalui

kegiatan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan

data yang lingkup dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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2. Data sekunder, Data sekunder tersebut adalah data yang sudah diolah atau

data yang tersedia pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditrik kesimpulannya. (Sugiono, 2005:90).

Dari penelitian ini penulis mengambil populasi dari seluruh Pengusaha

Pemilik Penangkaran Sarang Burung Walet yang ada di Kecamatan Keritang

adalah berjumlah 31 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. (Sugiono, 2005:91). Untuk teknik pengambilan sampel dari

pengusaha wallet adalah dengan menggunakan teknik sensus, yaitu keseluruhan

populasi dari pengusaha penangkaran sarang burung wallet diambil semuanya

sebagai sampel.

3.5.Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan

metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat hasil Implementasi Peraturan Daerah Tentang

Pengawasan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Wallet Kabupaten

Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010. Pengamatan ini penulis lakukan untuk
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mencari kesesuaian antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan

fakta yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara atau interview

Yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan langsung

kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid baik

menggunakan alat perekam maupun menggunakan alat pencatat.

c. Kuisioner

Yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan membuat

serta menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi sesuai dengan

alternative jawaban yang telah disediakan.

3.6.Analisis Data

Di dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini

maka peneliti menggunkaan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan

data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dapat

dikelompokkan menurut jenis dan macam datanya yang kemudian disajikan

dalam bentuk tabel serta diuraikan secara rinci.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan diberi

nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus

presentasenya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu :

%100x
N

F
P 

Keterangan:
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P = Persentase N = Populasi

F = Ferkuensi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dari Implementasi Perda

Kabupaten Inhil No 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di

Kecamatan Keritang dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada

responden dengan menggunakan teknik pengukuran menurut pendapat Arikunto

yaitu sebagai berikut:

a. Sangat Sesuai : 80 – 100%

b. Sesuai : 60 – 79%

c. Cukup Sesuai : 40 – 59%

d. Kurang Sesuai : 30 – 39%

e. Tidak Sesuai : Kurang dari 30%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Implementasi

Perda Kabupaten Inhil No 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di

Kecamatan Keritang.


