
 
 

 

35 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang bersifat field 

research.
1
 Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan 

sosial masyarakat secara langsung.
2
 Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana kejadian 

dan fenomena yang sebenarnya terjadi dilapangan, kemudian akan 

melaporkannya sesuai dengan yang sebagaimana adanya, yaitu menggali dan 

meneliti data mengenai respon wajib pajak restoran dan BP2RD tentang 

kebijakan Self Assessment System di Kabupaten Tanah Bumbu. 

2.  

3. Pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan 

yang menyangkut tentang keadaan yang ada dilapangan yang diteliti, diamati 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan, yang bersifat kualitatif. 

 

 

 

                                                             
1
Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 34. 

 
2
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), hlm. 

52. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada restoran-restoran serta rumah makan yang 

ada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang menerapkan 

kebijakan Self Assessment System. Kecamatan Simpang Empat merupakan 

kecamatan yang berada di Pusat Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, dimana 

Hampir 80% penduduknya melakukan aktifitas perdagangan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka data yang digali meliputi 

data-data berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan responden. Peneliti akan mewawancarai wajib pajak 

restoran dan karyawan atau staf dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai responden secara langsung untuk 

mencari informasi tentang bagaimana respon wajib pajak restoran terhadap 

penerapan kebijakan Self Assessment System di Kabupaten Tanah Bumbu.
3
 

2. Data Sekunder 

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 401. 
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Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan 

melengkapi data primer. Tambahan yang dimaksud berupa dokumen atau arsip 

yang didapatkan dari berbagai sumber, foto sebagai pendukung terkait dengan 

masalah ini. 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tersebut maka diperlukan 

sumber data sebagai berikut: 

a. Informan atau responden dalam penelitian ini adalah pemilik restoran wajib 

pajak dan karyawan atau staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu yang diminta tanggapannya tentang penerapan 

kebijakan Self Assessment System di Kabupaten Tanah Bumbu.  

b. Dokumen, yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian untuk 

melengkapi data penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
4
 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

                                                             
4
Ibid., hlm. 401. 
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1. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Melakukan pendekatan dengan 

wawancara kepada karyawan atau staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

dan para pemilik, atau manager restoran maupun rumah makan, dengan 

menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bagaiman respon wajib pajak 

restoran dan tanggapan BP2RD Kabupaten Tanah Bumbu terhadap penerapan 

kebijakan self assessment system.  

2. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, 

mempelajari, kemudian pengambilan data yang ada hubungannya dengan 

penelitian.
5
 Pada peneilitian ini, peneliti melakukan dokumentasi berupa foto- 

foto, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data-data wajib pajak 

restoran.  

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data. 

Teknik pengolahan data adalah segala macam pengolahan terhadap data 

untuk kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengolahan terhadap data 

untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat 

segera dipakai. 

                                                             
5
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 

128. 
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a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan 

mengoroeksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta 

kesempurnaannya dapat diketahui. 

b. Kategorisasi, yaitu dengan menggolongkan atau mengelompokkan data-data 

yang telah diediting sesuai permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali yang telah 

dihimpun dalam uraian yang sistematis.  

2. Analisis Data. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian bagaimana 

tanggapan wajib pajak restoran di Kecamatan Simpang Empat dan (BP2RD) 

Kabupaten Tanah Bumbu terhadap kebijakan self Assessment System, lalu 

membahasnya mengacu pada landasan teoritis secara literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari masalah yang ingin diteliti 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian di 

konsultasikan dengan dosen pembimbing untuk diadakan koreksi, kemudian 
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meminta persetujuannya untuk diajukan pada Biro Skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. 

2. Tahapan Persiapan 

Pada tahapan ini penulis mengadakan seminar desain proposal Skripsi 

yang dilaksanakan pada selasa tanggal 20 Desember 2016, kemudian menyusun 

instrument pengumpulan data dan memohon surat riset atau penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahapan ini peneliti melakukan penelitian untuk menggali data di 

lapangan dari tanggal 20 Februari sampai 20 April 2017 dengan melaksanakan 

pengumpulan data melalui wawancara dan penulisan dokumen-dokumen. 

Setelah data wawancara dan dokumen dokumen terkumpul penulis mengolah 

dan melakukanan alisis data hasil penelitian. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian 

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penlitian secara sistematis 

terhadap data yang sudah diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. 

Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

tentang laporan yang telah disusun untuk diadakan koreksi dan perbaikan 

hingga disetujui, selanjutnya diperbanyak dan dibawa pada sidang munaqasah 

skripsi di hadapan penguji. 


