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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan 

hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber 

lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung 

atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 
22

  

 

3.2 Sumber Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri 

dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan 

sekunder
23

 Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber penelitian. 

                                                 
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.7. 
23

 Ibid, hlm.36. 
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3.2.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library 

research), dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan 

pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

(a) Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945  

(b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 

(c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

(d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

(e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tanggal 31 

Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas 

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang 

Pribadi.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum 

yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami 

permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen dan makalah.  

3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai sumber pendukung bahan 

seperti kamus hukum dan sumber dari internet 
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3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah 

dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan 

2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data 

secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara secara mendalam 

(indepth interview), kepada narasumber penelitian yang ditetapkan secara 

purposive, yaitu  sebagai berikut: 

1) Pihak Dirjen Pajak Kementerian Keuangan  : 2 orang  

2) Dokter praktik (dokter umum dan spesialis)  : 2 orang+  

Jumlah        : 4 orang  

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

 

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Seleksi Data  

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 
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2. Klasifikasi Data  

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian.  

3. Penyusunan Data  

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data.  

 

3.4 Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif 

yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis 

dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 

guna menjawab permasalahan yang ada.  

 

 


