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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya.
70

 Bahwasannya jenis 

dalam penilitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam prosesnya 

penilitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan 

(lokasi penelitian) yang berkenan dengan hubungan antara operasional 

perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung perspektif 

ekonomi Islam.  

Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga berjenis 

penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian kepustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai 

literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan 

pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam sebuah kerangka 

pemikiran teoritis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan 

untuk menjelaskan data-data yang berbentuk lisan dan tulisan sehingga 

peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena 
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atau peristiwa-peristiwa setting sosial yang berhubungan dengan fokus 

masalah yang akan diteliti.
71

 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif,sosiologis, dan yuridis, dimana peneliti hanya 

memfokuskan pada satu kasus yang sesuai dengan judul yang diteliti. 

Adapun pendekatan normatif sebagaimana sesuai dengan pedoman dan 

kaidah-kaidah yang ada. Disisi lain dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosiologis, dimana adanya interaksi antara peneliti dan 

obyeknya (KPP KEDATON Bandar Lampung) dan Yuridis yang 

dimaksud yaitu ketentuan hukum sesuai dengan Undang-Undang 

perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang wajib pajak.
72

 Pendekatan 

normatif,sosiologis, dan yuridis adalah suatu penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga 

atau gejala tertentu.
73

 

 

B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif
74

 kualitatif. Dimana dalam 

hal ini peneliti berusaha memaparkan atau menerapkan dalam faktor-
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faktor dokumentasi, yang dimana penelitian terhadap surat-surat atau 

arsip, komunikasi yang berlaku di Kantor Pajak Pratama (KPP) 

Kedaton Bandar Lampung. Hasil wawancara langsung dengan Kepala 

Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung. Pengamatan langsung 

ke lapangan tempat dimana operasional perpajakan dan aktivitas kerja 

karyawan KPP Kedaton Bandar Lampung. Data tambahan lainnya 

adalah buku, artikel, jurnal, dan data dokumentasi dari pengamatan 

langsung serta KPP Kedaton Bandar Lampung yang mendukung 

penelitian ini. 

 

C. Sumber Data 

Menurut Loflanda dan Lofland dalam sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumentai dan lain sebagainya.
75

 

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh 

sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil 

penelitian nantinya bisa didapatkan data yang valid dan relevan dengan 

obyek yang diteliti.
76

 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam 

mengadakan penelitian ini data-data yang diperlukan adalah : 

a) Data Sekunder  
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Dalam hal ini, Penelitian Kepustakaan usaha untuk memperoleh 

data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dan 

mencatat informasi yang diperlukan dati aktifitas yang dilakukan oleh 

objek tersebut dalam operasionalnya. 

b) Data Primer  

Penelitian Lapangan yang dilakukan secara langsung ke tempat 

penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak. Eko 

Heram susilo yang berupa pertanyaan mengenai operasional perpajakan 

yang meliputi sumber-sumber pendapatan pajak, mekanisme 

operasional perpajakan, alokasi pajak dan kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian dari pengujian data yang 

berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

makan dikumpulkan beberapa data. Penelitian ini ditujukan aktivitas KPP 

Kedaton Bandar Lampung dalam operasional perpajakannya, serta 
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fenomena yang muncul tersebut ditarik pada garis pikiran sejauh mana 

kontribusinya pada masalah penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

 

a) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data menegenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
77

 

Secara umum yaitu pengumpulan data yang dapat berupa bukti-

bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang 

diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang Kantor Pajak 

Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung. Dalam hal ini bukti otentik 

berupa record (rekaman). 

b) Observasi  

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara 

cermat dan sistematik terhadap objek yang akan diteliti tersebut dalam 

operasionalnya. Dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap objek dan mencatat informasi yang diperlukan dari aktifitas 

yang dilakukan oleh objek tersebut dalam operasionalnya. 

Pengumpulan data menggunakan pengamatan secara langsung 

pada objek penelitian mencatat data atau dokumen serta informasi yang 
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digabungkan dengan pembahasan tesis guna mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas mengenai KPP Kedaton Bandar Lampung.  

c) Interview  

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
78

 

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara. Ditinjau dari 

pelaksanaannya, interview dibedakan atas : 

a. Interview Bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa 

saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan 

dikumpulkan. Kebaikan metode ini adalah bahwa responden 

tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diinterview. 

Kelemahan penggunaan teknik ini adalah arah pertanyaan 

kadang-kadang kurang terkendali. 

b. Interview Terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap 

dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview testruktur. 

c. Interview Bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview 

bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview 
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pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis 

besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview 

bebas terpimpin. Peneliti melakukan interview kepada Bapak 

Eko Herman Susilo selaku Kepala Bagian Umum KPP Kedaton 

Bandar Lampung. Informan mencoba memberikan penjelasan  

dalam operasional KPP Kedaton Bandar Lampung, peneliti 

memperoleh data tentang jenis dan mekanisme pengelolaan 

pajak, target, realisasi pajak di KPP Kedaton. 

Dalam interview atau wawancara dengan salah satu staff KPP Kedaton 

bagian umum, maka penelitian ini hanya bersifat interview yang sesuai 

dengan jenis penelitianya yaitu kualitatif. 

 

E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 

beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali, yaitu 

memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan dan kejelasan makna. Selain itu data-data yang diperoleh 

juga harus merupakan data yang utama agar data yang diperlukan 

lengkap dan akurat dengan langkah mengecek keterwakilan dan 

kelengkapan para informan. 

Langkah kedua adalah klasifikasi, yaitu menyusun dan 

mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola 
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tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang dilakukan.
79

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban para 

informanagar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban para 

informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. 

Langkah ketiga adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal 

dari jawaban informan ini terkumpulkan dan tersusun secara 

sistematis, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali agar 

kebenaran data tersebut diakui. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali hasil 

wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya. 

Tahap keempat adalah analisa data, yaitu upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
80

 Agar analisis penelitian ini lebih akurat, maka peneliti 

menggunakan analisis deskriptif melalui model interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian dengan 

menggunakan analisis deskriptif model interaktif ini terdiri atas 

komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, 

penyajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu 
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jalinan pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data 

dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum disebut 

analisis.
81

 

  

         

                                                                          

 

                                                                                       

 

 

Gambar. 4.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif
82

 

 

Gambar diatas menjelaskan bahwa komponen-komponen analisis 

data yang ada berlangsung secara  terus-menerus yang dimulai dari 

pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi serta diproses melalui reduksi data yaitu 

yang ditransformasikan melalui penjabaran singkat dang digolongkan 

dalam suatu pola atau cara yang lebih luas. Alur kedua dari analisis 

data adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  
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Langkah terakhir penutup adalah penarikan sebuah kesimpulan, 

yang dimana pengambilan kesimpulan tersebut merupakan proses 

akhir dari sebuah penelitian yang ada. Pengambilan kesimpulan yang 

sudah ada akhirnya segera terjawab pertanyaan yang ada dalam 

rumusan masalah.  

 

 




