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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

       Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:8) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah 

yang hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penggunaan 

desain penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini berusaha 

untuk mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan 

memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan 

yang mungkin dihadapi yaitu tentang kualitas pelayanan pajak kendaraan 

bermotor melalui SAMSAT Corner di Ambarukmo Plaza Kabupaten Sleman 

DIY. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dari 

tanggal 16 Februari 2014 hingga 5 April 2014. Penelitian ini dilaksanakan di 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kas Aset (DPPKA) Daerah Istimewa 

Yogyakarta karena merupakan lembaga pemerintahan yang mengelola dan 

mengurusi pajak daerah sekaligus koordinator dari layanan SAMSAT Corner, 

selain itu penelitian ini juga dilakukan di Kantor SAMSAT Corner 
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Ambarukmo Plaza karena instansi tersebut yang secara langsung melayani 

masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

C. Subjek Penelitian 

       Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Sanapiah Faisal (1990: 67), yang dimaksud 

teknik purposive adalah teknik penelitian yang menetapkan subjek penelitian 

dengan sengaja oleh peneliti didasarkan pada kriteria atau pertimbangan 

tertentu, misalnya menetapkan orang-orang yang dijadikan subjek penelitian 

berdasarkan kedudukan dalam masyarakat atau menetapkan unit-unit 

utamanya.  

       Peneliti memilih informan dari pihak-pihak yang terkait dalam 

penyelenggaraan layanan SAMSAT Corner, sehingga dianggap mengetahui 

masalah secara mendalam dan dapat dipercaya. Adapun pihak-pihak tersebut 

antara lain  : 

1. Bapak EDS selaku Staf seksi pajak DIY DPPKA  

2. Bapak Ryd selaku Petugas SAMSAT Corner dari KPPD Sleman  

3. Bapak Yd selaku Petugas SAMSAT Corner dari KPPD Kota Yogyakarta  

4. Bapak WA selaku Petugas SAMSAT Corner dari KPPD Gunungkidul 

5. Ibu Pj selaku Petugas SAMSAT Corner dari KPPD Gunungkidul 

6. Bapak GK Petugas SAMSAT Corner dari KPPD Bantul 

7. Bapak Trd Petugas SAMSAT Corner dari PT. Jasa Raharja 
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8. Bapak Ykh selaku Petugas SAMSAT Corner dari Polri  

9. Mas JS selaku Petugas SAMSAT Corner dari Bank BPD DIY  

10. Beberapa masyarakat Yogyakarta yang melakukan pembayaran pajak di 

SAMSAT Corner Ambarukmo Plaza. 

D. Instrumen Penelitian 

       Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan 

sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. 

Lexy J. Moleong (2010:168) menjelaskan bahwa peneliti merupakan 

perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada 

akhirnya sebagai pelopor hasil penelitian.  

       Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati 

kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Corner. Sedangkan 

instrument pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai 

bentuk alat-alat bantu seperti pedoman wawancara, alat untuk merekam saat 

wawancara, kamera dan dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk 

menunjang keabsahan hasil penelitian dan berfungsi sebagai instrument 

pendukung. 

E. Sumber dan Jenis Data 

       Menurut Moleong (2010:157), sumber data pokok dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya berupa 
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dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

jenis data yaitu: 

1. Data primer 

        Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini, data 

diambil secara langsung di DPPKA DIY, SAMSAT Corner Ambarukmo 

Plaza, serta masyarakat yang membayar pajak di SAMSAT Corner 

tersebut. Hasil data yang diambil dengan cara wawancara kepada informan 

(pihak-pihak yang menguasai permasalahan yang diteliti) dan observasi di 

SAMSAT Corner mengenai kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor 

di tempat tersebut. 

2. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data-data yang diperoleh berbagai macam 

sumber yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi 

pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat 

penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan, berupa 

dasar hukum pelaksanaan layanan SAMSAT Corner, laporan rekapitulasi 

pendapatan pajak kendaraan bermotor, dokumen kegiatan pelayanan di 

SAMSAT Corner, jadwal piket petugas, dan lain sebagainya. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

       Menurut Lexy J Moleong (2005:186) dijelaskan bahwa wawancara 

adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini 

peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk 

mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang 

dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bentuk 

wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. 

Wawancara semi terstruktur merupakan proses wawancara yang 

menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik. 

Sistem yang digunakan dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan 

terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.  

       Informasi yang diperoleh dengan menggunakan wawancara antara 

lain: proses dan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor, faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Corner Ambarukmo Plaza. Pada saat wawancara, 

peneliti sering menemukan fakta-fakta baru, maka pertanyaan yang 

diajukan dikembangkan. 
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2. Observasi 

       Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Sutrisno Hadi (1986) 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Dalam penelitian ini, dari segi proses pelaksanaan data akan digunakan 

observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

observasi langsung untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh 

petugas-petugas SAMSAT Corner Ambarukmo Plaza saat melakukan 

pelayanan kepada masyarakat. Tujuan menggunakan teknik ini ialah untuk 

mencatat hal-hal, perilaku petugas, perkembangan, dan sebagainya tentang 

kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Corner 

tersebut. 

3. Dokumentasi 

       Menurut Lexy J. Moleong (2005:163), dokumentasi merupakan cara 

pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen 

yaitu setiap bahan tertulis bak internal maupun eksternal yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari dokumen tersebut 

dilakukan kajian isi sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha 

karakteristik pesan. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 
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meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Beberapa dokumen yang 

akan digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi pendapatan 

pajak kendaraan bermotor SAMSAT, peraturan perundang-undangan 

tentang SAMSAT Corner Ambarukmo Plaza, pernyataan dan foto-foto 

kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik di SAMSAT Corner 

Ambarukmo Plaza.  

G. Teknik Analisis Data 

       Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2010:280). 

Adapun  model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 

Milles dan Hubberman. Menurut Milles dan Hubberman dalam Sugiyono 

(2011:246), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Berikut ini teknik analisis data yang digunakan: 

1. Reduksi Data 

       Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah pengumpulan data, 

langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Menurut Milles dan 

Hubberman (2009:16), reduksi data yaitu proses seleksi, pemusatan 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data 
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yang didapat dari catatan lapangan. Dalam reduksi data, peneliti 

melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-

golongkan data untuk dibentuk transkrip penelitian. Dalam langkah ini 

juga dilakukan pembuangan data yang tidak relevan dengan penelitian 

penulis sehingga  diperoleh data yang akan diteliti.  

2. Penyajian Data  

       Setelah proses reduksi data, selanjutnya akan dilakukan proses 

penyajian data. Menurut Milles dan Hubberman (2009:17), penyajian data 

adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data ini akan dilakukan sesuai dengan apa yang diteliti sehingga diperoleh 

kemudahan dalam menafsirkan data mengenai kebijakan yang akan 

diteliti.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

       Kegiatan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Menurut 

Herdiansyah (2010:179), kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjurus 

kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan 

mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Jawaban-

jawaban dari temuan dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan 

penjelasan simpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan. 
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H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

       Pemeriksaan keabsahan dan kredibilitas data menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lan di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Peneliti menggunakan teknik ini  

karena triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dan mengklarifikasi data dan 

informasi yang diperoleh dari subjek penelitian yang menjadi sumber data 

primer, sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid 

untuk membantu dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan terkait 

dengan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Corner 

Ambarukmo Plaza. 
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