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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
1
  

yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke objek 

penelitian, dengan memfokuskan pada efektivitas kerjasama Badan 

Keuangan Daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel dalam 

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan 

mengumpulkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang 

diteliti 

3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini bertempat di Badan keuangan 

daerah kota Banjarmasin Komplek PDAM, Jalan Pramuka Tirta Dharma 

No.17,RT.09, Kecamatan Banjarmasin Timur. 

 

 

 

                                                           
1
Supardi, Metode penelitian ekonomi dan bisnis, (Yogyakarta: UI press, 2005 ), hlm.34. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang 

memiliki data mengenai efektivitas kerjasama yang diteliti. Berdasarkan 

penelitian diatas subjek dari penelitian ini adalah staff atau pegawai yang 

ada di Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dan pihak-pihak yang 

menurut penulis dapat memberikan keterangan dan informasi yang 

berkenan dengan data yang diteliti. 

2. Objek penelitian  

Objek penelitian merupakan suatu hal yang akan diteliti dengan 

mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. Objek penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan efektivitas kerjasama Badan keuangan daerah kota Banjarmasin 

dengan Bank Kal-Sel dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan 

(PBB). 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian 

yang diperoleh di lokasi penelitian.
2
 

2. Sumber Data 

                                                           
2
Burhan Bungin, Metode Peneleitian Kuantitatif, Cet. Ke-2, ( Jakarta: Pustaka Grafika, 

2005), hlm.119. 
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a. Informan:  orang–orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini 

yakni staff atau pegawai yang ada di Badan keuangan daerah kota 

Banjarmasin 

b. Dokumen: berupa catatan-catatan atau arsip yang terdapat pada Badan 

keuangan daerah kota Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam  mengumpulkan data untuk 

penelitian ini adalah:  

1. Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula, 

dengan ciri kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang 

diteliti.
3
   Teknik wawancara digunakan sebagai teknik utama, baik 

secara langsung maupun tertulis. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang berisikan garis besar dari 

pokok permasalahan yang diteliti agar wawancara yang sedang 

berlangsung dapat lebih fokus kepada topik yang diteliti yaitu 

Efektivitas Kerjasama Badan Keuangan Daerah kota Banjarmasin 

dengan Bank Kal-Sel dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

2. Dokumenter Yaitu merupakan suatu pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

                                                           
3
Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2005), hlm, 135. 
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masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, 

dan bukan berdasarkan perkiraan.
4
 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, 

maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut:
5
 

a. Editing yaitu mempelajari kembali data yang terkumpul sehingga 

dapat diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka 

penyusunan nantinya.  

b. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis 

permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis. 

c. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian sistematis. 

2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan data yang 

terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

Kemudian dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang telah 

dirumuskan. Di mana data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

                                                           
4
Baswori dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm.152. 

 
5
Mudjad Kuncoro, Metode Kuantitatif dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, 

(Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2007), hlm23 
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F. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis di tempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang akan diteliti dan yang akan 

dituangkan dalam bentuk proposal atau desain proposal untuk langsung 

dimasukan kebagian biro skripsi di fakultas yang jika disetujui akan 

diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis langsung kelapangan untuk 

mengumpulkan data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang 

telah ditetapkan dalam metode penilitian, yaitu, wawancara, dan 

dokumentasi. 

3. Tahapan Pengolahan 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, 

maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik 

editing, klasifikasi, dan deskripsi.  

4. Tahapan Analisis Data 

Setelah data  diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data, di 

mana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dibahas 
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secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan 

yang lainnya. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan) 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah 

diolah dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 

oleh dosen pembimbing. Selajutnya disusun dalam bentuk skripsi.  

 

 

 

 

 

 

 


