
   

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis penerapan kebijakan pajak 

progresif kendaraan bermotor, oleh karena itu tipe penelitian yang dipakai 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nawawi (2001:63) mendeskripsikan 

metode deskriptif kualitatif sebagai metode deskriptif kualitatif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. 

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan 

hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. 

 

Peneliti akan menganalisis penerapan dari Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan 

Bermotor di Kota Bandar Lampung dan sudah mencapai standar operasional atau 

belum dalam pelaksanaan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor tersebut 

sebagai obyek penelitian dengan cara menggambarkan sejauhmana penerapan 
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kebijakan ini di lapangan dan dampak penerapan kebijakan ini di Kota Bandar 

Lampung. 

 

Nazir (2003:63) mendefinisikan metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

 

Menurut Moleong (2010:7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain, secara holistic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuka kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode almiah. 

 

Peneliti akan menggambarkan penelitiannya dalam bentuk susunan kata dan 

kalimat sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti 

sejak awal. Penelitian ini akan dituliskan dengan sistematis berdasarkan fakta-

fakta yang akurat dimana peneliti akan mendeskripsikan dan memaparkan 

mengenai efektifitas kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota 

Bandar Lampung. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitiannya. Lokasi 

penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Moleong (2010:128) 
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mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian 

yang akurat. 

 

Penelitian ini berlokasi di Samsat Kota Bandar Lampung dan Dispenda Provinsi 

Lampung. Adapun beberapa alasan peneliti memilih kedua tempat itu adalah: 

1. Samsat Raja Basa Kota Bandar Lampung merupakan salah satu tempat untuk 

membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat Kota Bandar Lampung itu 

sendiri. 

2. Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung merupakan tempat yang 

paling lengkap informasi seluruh pajak di Provinsi Lampung dan Kota Bandar 

Lampung.  

 

C. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif 

karena fokus penelitian memegang peranan yang penting dalam memandu serta 

mengarahkan jalannya suatu penelitian. Menurut Moleong (2010:93) dalam 

penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus 

penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami 

masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan hal-hal tersebut, 

maka fokus penelitian adalah enam variabel yang mempengaruhi kinerja 

implementasi, yaitu: 

a. Standar dan Sasaran Kebijakan. 
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b. Sumber Daya. 

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas. 

d. Karakteristik Agen Pelaksana 

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 

f. Kecenderungan Pelaksana 

 

D. Jenis Data 

 

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian ini sesuai yang dikatakan oleh Moleong 

(2010:157–159) dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden 

penelitian, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi serta catatan 

lapangan peneliti yang relevan dengan permaalahan yang diteliti. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) 

kepada sumber data mengenai analisis sejauh mana efektifitas implementasi 

Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pengumpul data primer ataupun pihak lain. Data sekunder dapat berupa buku, 

biografi, media baik online maupun cetak yang dalam hal ini dapat mendukung 

data primer atau dikatakan relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini akan diperoleh melalui buku, penelitian- penelitian terdahulu serta 

media cetak dan online.  
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E. Sumber Data 

 

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan, yaitu orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki 

informasi tentang koordinasi yang berhubungan dengan  kebijakan pajak 

progresif kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. 

Informan- informan terkait antara lain: 

- Koimah, SH. MM selaku Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung. 

- Samsurya Syah S.P., M.T.P yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 

-  Trisno Wahyudi S.H yang Menjabat sebagai Sekretaris Samsat Rajabasa 

Bandar Lampung. 

-  Diah Rosmiati S.H., M.Hum yang menjabat sebagai Kepala Seksi 

Pembukuan dan Pelaporan    Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 

-  Fathi Jauhari Roni, S.Kom sebagai pegawai Samsat Raja Basa Bandar 

Lampung. 

- Azwar, S.H selaku Kaur Penetapan 1 Samsat Rajabasa Bandar Lampung. 

- Widyasari, S.E, M.M sebagai Kaur Penetapan 2 Samsat Rajabasa Bandar 

Lampung. 

- Para wajib pajak yang menjadi terget wawancara peneliti sebagai berikut : 

a. Sudarsono, A.Md bekerja sebagai wiraswasta. 

b. Dian Megasari, S.Pd bekerja sebagai guru. 

c. Sandy bekerja sebagai pegawai swasta. 

d. Randy Febrian, S. T sebagai pegawai swasta. 



33 

 

e. Mutia Ayu Bertiana, S.E sebagai pegawai swasta. 

f. Fitri Apriliana, S.A.N sebagai pegawai swasta. 

g. Deki Pranata Wirawa, S.A.N sebagai wiraswasta. 

h. Alicia Larasati, S.E sebagai guru 

i. Aditya Noorza sebagai mahasiswa 

j. Maulia Aprilisya sebagai mahasiswa 

k. Giso sebagai buruh. 

l. Siswanto sebagai buruh.   

2. Dokumen-Dokumen yaitu dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pajak 

progresif kendaraan bermotor yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi: 

peraturan-peraturan daerah, surat-surat keputusan,catatan-catatan, arsip-arsip, 

foto dan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan pajak progresif 

kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

Menurut Moleong (2010:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) atau 

informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan jawaban-

jawaban dari informan tersebut dicatat atau direkam oleh peneliti.  
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2. Observasi 

Menurut Arikunto (2011:124) obersvasi adalah mengumpulkan data atau 

keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan secara 

langsung ke tempak yang akan diselidiki. Peneliti menggunakan teknik ini 

sebagai teknik bantu untuk memperoleh data kenyataan langsung mengenai 

objek yang diteliti. Pada penelitian ini observasi menjadi hal yang penting 

digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat melihat gambaran yang jelas 

terkait fakta dilapangan yang menyangkut efektifitas implementas Kebijakan 

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. 

3. Dokumentasi 

Menurut Hasan (2002:83) teknik dokumentasi adalah teknik untuk melengkapi 

data dalam rangka analisis yang diteliti, maka memerlukan informasi dari 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dokumentasi 

dalam penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah, keputusan-keputusan, serta 

arsip-arsip lain yang terkait Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di 

Kota Bandar Lampung. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan membuat gambaran (deskripsi) tentang suatu fenomena yang terjadi. 

Fenomena  yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai 

beberapa hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. 

Mengenai analisis data, Nazir (2003:358) mengatakan bahwa analisis data adalah 
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sebagai kegiatan mengelompokkan, membuat suatu ukuran, memanipulasi serta 

mengangkat data sehingga mudah untuk dibaca. 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2006:277–284) teknik analisis data tersebut 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data yaitu suatu proses sebagai pemilihan, pemisahan, 

penyederhanaan,  merangkum, pengabsrakan dan tranformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi 

penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan 

terperinci. Laporan dilapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal 

pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap 

dan terperinci.  

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada 

penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir kedalam matriks 

analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan 

bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam 

wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai 

penunjang data. 
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusoin drawing/verification)  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama penyimpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan 

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative. 

 

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam akan diolah dan dianalisis secara 

kualitatif dengan proses reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Data yang 

dikumpul kemudian peneliti tulis dalam bentuk transaksi yang kemudian 

dilakukan pengelompokan atau pengkategorian dengan melakukan reduksi data 

yang tidak terkait dan kemudian diinterpretasikan mengarah pada fokus 

penelitian. 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validasi dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2005:173–174) untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan 

data dan menggunakan kriteria: 

1. Derajat Kepercayaan 

a. Triangulasi 

 Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 

empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 
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balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, 

dilakukan secara induktif atau secara logika. 

b. Pengecekan Sejawat 

 Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-

rekan sejawat. Hal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara 

berdiskusi bersama teman-teman atau rekan sejawat mengenai hal-hal 

penting yang diperlukan dalam penelitian atau kekurangan-kekurangan 

dalam penelitian, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih 

baik. 

2. Derajat Kebergantungan (depandibility) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian, tetapi bisa 

memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji  depandibility-nya, 

dan untuk mengecek penelitian ini benar atau salah, maka peneliti 

selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. 

3. Derajat Kepastian (comfirmability) 

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada 

tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau 
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pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses 

penelitian serta hasil penelitiannya. 

4. Derajat Keteralihan 

Teknik ini mengharuskan peneliti untuk melaporkan hasil 

penelitiannya sehingga uraian dari penelitian harus dialakukan dengan 

seteliti dan secermat mungkin serta mengacu pada fokus penelitian. 

Derajat keteralihan juga berhubungan dengan kemungkinan hasil 

penelitian dapat diterapkan atau digunakan disituasi yang lain. 

 


