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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan 

menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang 

berupa kata- kata dari seseorang bersama dengan perilakunya yang dapat 

berbentuk lisan atau tertulis yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln: 1987). 

Dengan metode tersebut peneliti dapat melihat gambaran serta 

memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi administrasi 

perpajakan di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY secara lebih 

mendalam dan menyeluruh.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta- fakta yang ada. Penelitian 

deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan 

reformasi administrasi perpajakan di Kantor wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak DIY.  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Daerah Istimewa Yogayakarta yang beralamat di Jalan Ring Road 

Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55282. Kanwil DJP DIY ini dipilih sebagai tempat penelitian 

karena merupakan Kantor Wilayah dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat 

Republik Indonesia yang terletak di DIY yang melaksanakan reformasi 

administrasi perpajakan. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan 

Mei sampai Agustus 2016. 

 

C. Objek Penelitian 

Objek penelitian atau informan penelitian adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar belakang penelitian (Moleong, 2010:97). Objek penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Kepala Bagian (Kabag) Umum Kanwil DJP DIY. 

2. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian Kanwil DJP DIY. 

3. Kasubag Keuangan Kanwil DJP DIY. 

4. Kasubag Bantuan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP DIY. 

5. Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP DIY.  

6. Kasi Bimbingan Pelayanan Kanwil DJP DIY.  

7. Kasi Dukungan Teknologi dan Komunikasi Kanwil DJP DIY.  



 

 

55 

 

Peneliti memilih objek diatas karena data dan informasi akan lebih 

jelas. Hal tersebut karena objek diatas merupakan pihak yang bertugas 

menjalankan serta bertanggung jawab terhadap reformasi perpajakan di 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung 

oleh peneliti dari tempat penelitian. Data primer dapat berupa kata- 

kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Data 

diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi yang 

dilakukan di Kanwil DJP DIY. Dari penelitian ini, data primer dapat 

peneliti peroleh dari wawancara langsung peneliti dengan objek 

penelitian ditambah dengan data statistik dari Kanwil DJP DIY 

sebagai pendukung atau untuk memperkuat penelitian. Selain itu 

data primer dapat diperoleh juga melalui observasi atau pengamatan 

langsung di Kanwil DJP DIY.  

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang 

tidak didapat secara langsung oleh peneliti melalui sumber utama 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang merupakan data 

sekunder antara lain, UU No. 16 Tahun 2009 (perubahan keempat 

atas UU No. 6 Th 1983), Peraturan Menteri Keuangan No. 
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206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Pajak, buku, jurnal ilmiaah, Laporan 

Tahunan Ditjen Pajak, Laporan Keuangan Ditjen Pajak, Buletin 

Kinerja yang peneliti peroleh dari perpustakaan maupun diunduh 

dari situs website resmi Dirjen Pajak yaitu pajak.go.id.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data yang telah diolah baik dalam bentuk arsip tertulis 

maupun arsip rekaman. Menurut Moleong (2007: 163) dokumentasi 

merupakan cara pengumpulan data dengan  mempelajari arsip atau 

dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun 

eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen 

internal dapat berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu 

lembaga yang digunakan oleh lembaga sendiri, dan laporan rapat dan 

keputusan- keputusan pimpinan lembaga yang bersangkutan. 

Dokumen eksternal dapat berupa peraturan-peraturan yang 

dihasilkan oleh suatu lembaga yang digunakan untuk umum, 

majalah, bulletin, dan berita yang disiarkan ke media masa. 

Sumber Dokumentasi ini dapat berupa buku dan dokumen 

resmi seperti, UU No. 16 Tahun 2009 (perubahan keempat atas UU 

No. 6 Th 1983), Peraturan Menteri Keuangan No. 
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206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Pajak, buku, laporan tahunan DJP, 

laporan keuangan DJP, buletin kinerja. Sumber dokumentasi ini 

dapat peneliti peroleh dari surat kabar maupun mengunduh dari situs 

resmi Dirjen Pajak yaitu pajak.go.id. Data yang diperoleh tersebut 

digunakan untuk memperkuat data yang primer yang diperoleh dari 

wawancara maupun observasi.  

2. Wawancara 

Menurut Moleong (2006:186), wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewer) sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu. Jadi, wawancara merupakan proses interaksi dalam 

hal ini peneliti dengan responden secara langsung atau bertatap muka 

dengan cara mengajukan pertanyaan- pertanyaan untuk memperoleh 

informasi tertentu sesuai dengan data yang  diperlukan dalam 

penelitian itu. Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah 

wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara dilakukan 

dengan menggunakan pedoman dan panduan wawancara yang berisi 

tentang garis besar yang akan ditanyakan kepada responden. Agar 

memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, wawancara 

dilakukan dengan orang- orang yang menguasai, berpengalaman, dan 
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kompeten tentang pelaksanaan reformasi perpajakan di Kanwil DJP 

DIY.  

3. Observasi  

Sutrisna hadi (dalam Sugiono, 2011: 145) mengemukakan 

bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Menurut Spardley (dalam Sugiono 2011: 229) mengatakan 

bahwa “objek observasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga 

komponen yaitu, place (tempat), actor (pelaku), dan activities 

(aktivitas)”.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan teknik observasi non-partisipatif. Teknik observasi 

non-partisipatif merupakan observasi dimana peneliti tidak terlibat 

langsung terhadap kegitan yang dilakukan oleh subyek peneliti, 

peneliti hanya sebagai pengamat independent. Observasi ini 

digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara 

sistematik tentang pelaksanaan reformasi perpajakan di Kanwil DJP 

DIY. Peneliti akan mengamati secara langsung setiap aktivitas dan 

kegiatan pegawai yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan 

reformasi perpajakan. 
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F. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif, penarikan 

kesimpulan yang berangkat dari fakta- fakta khusus, peristiwa- peristiwa 

konkrit, kemudian fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang 

umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikannaya dalam bentuk 

data deskriptif (Sutrisno Hadi,1997:42). Adapun langkah- langkah dalam 

menganalisis adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari 

lapangan. Fungsi dari reduksi data ini adalah untuk menajamkan 

analisis, menggolongkan, mengarahkan, memilah- milah, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga intepretasi bias 

ditarik. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, yaitu 

mulai dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal penelitian, 

reduksi data dapat dilakukan melalui kerangka berpikir, 

permasalahan, pendekatan atau pemelihan pengumpulan data yang 

diperoleh. Pada waktu pengumpulan data dapat berupa membuat 

ringkasan. Data yang telah terkumpul kemudian dipilih dan 

dikelompokkan berdasarkan data yang relevan terkait dengan 

pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan di Kanwil DJP DIY. 
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b. Unitasi dan Kategori Data 

Kategori Data merupakan proses mengelompokkan data yang 

telah diperoleh dari lapangan sesuai dengan kategori- kategori yang 

telah ditentukan. Data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, 

maupun observasi disederhanakan dan disusun secara sistematis 

kedalam kategori- kategori. Pengkategorian berdasarkan  dengan 

sifat masing- masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan 

penelitian yang sifatnya penting dan pokok. Hal ini dilakukan agar 

data yang akan disajikan dapat memberi gambaran penelitian yang 

jelas.  

c. Penyajian data (display) 

Penyajian data merupakan proses penyajian data ke dalam 

matriks yang sesuai sehingga memberikan kemungkinan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, grafik, dan sejenisnya. Penyajian 

data sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi, data 

yang disajikan sesuai apa yang diteliti. Dalam penelitian ini 

penyajian  data yang dilakukan berupa penyajian data secara 

deskriptif dan naratif. Penyajian data akan diperkuat dengan tabel 

yang diperoleh dari Kanwil DJP DIY atas data yang telah 

dikategorikan dalam bentuk laporan yang sistematis.  
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d. Penarikan Kesimpulan 

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan prosposisi yang 

terkait dengan konsep logika, mengangkatnya menjadi temuan 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji dan menganalisis 

secara berulang- ulang terhadap data yang ada. Penariakan 

kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan 

penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk 

menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dimulai sejak 

memperoleh data di lapangan. Kemudian pengambilan kesimpulan 

dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu berpikir dari hal yang 

khusus diarahkan ke hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari 

permasalahan dalam penelitian ini. 

G. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Untuk itu agar peneliti kredibilitasnya teruji, 

peneliti telah mendapatkan dan memahami mata kuliah yang mendukung 

penelitian tersebut. Mata kuliah yang telah didapatkan dari dosen dan 

dipahami antara lain metode penelitian kualitatif, reformasi administrasi 

negara, perpajakan, dan organisasi.  

Penelitian ini menggunakan tringulasi untuk mengecek keabsahan 

data atau uji kredibilitas data. Tringulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Moleong 

(2007: 330), tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
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memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Moleong (2010 :324) juga 

mengungkapakan empat kriteria yang harus dimiliki sebuah data jika 

ingin dikatakan valid, yaitu : 

a. Kepercayaan (credibility) 

b. Keteralihan (transferability) 

c. Kebergantungan (dependabity) 

d. Kepastian (confermability) 

 Tringulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tringulasi 

sumber. Tringulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh melalui waktu dan alata 

yang berbeda. Setelah peneliti mendapatkan data, maka selanjutnya 

peneliti melakukan tringulasi sumber antara lain dengan cara :  

pertama, membandingkan wawancara satu informan dengan 

informan yang lainnya. Dengan cara membandingkan jawaban keduanya 

atas pertanyaan yang sama, apakah keterangan yang disampaikan oleh 

informan pertama bersesuaian, dibenarkan, dikuatkan, atau malah 

dibantah dan diklarifikasi oleh keternagan informan lainnya. Jika terdapat 

keterangan yang dibantah dan diklarifikasi kebenarannya, peneliti akan 

kembali melakukan wawancara untuk mencari kebenaran atas keterangan 

yang disampaikan.    

Kedua, membandingkan hasil wawancara dengan hasil 

pengamatan. Keterangan yang disampaikan oleh informan dibandingkan 
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dengan hasil pengamatan yang dilakukan langsung dilapangan. Peneliti 

membandingkan apakah keterangan yang disampaikan oleh informan 

sama atau benar- benar dilaksanakan di lapangan. Jika yang disampaikan 

informan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau fakta di 

lapangan, maka peneliti menganggap fakta di lapangan secara otomatis 

telah membantah kebenaran keterangan yang disampaikan oleh informan. 

 Ketiga, membandingkan hasil pengamatan dengan hasil studi 

dokumentasi. Hasil pengamatan lapangan yang telah diperoleh selama 

observasi dibandingkan dengan data yang diperoleh dari dokumen- 

dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


