
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menurut 

Creswell (2014:32) penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami 

makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah 

kemanusiaan. 

 Metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Ibrahim 

(2015:59) metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, 

menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa 

adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. 

3.2 Metode Pengambilan Data 

 Peneliti menggunakan metode pengambilan yaitu purposive sampling. Menurut 

Ibrahim (2015:72)   purposive sampling digunakan dalam situasi dimana seorang 

peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu 

di dalam benaknya. 

 Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak pelaku usaha UMKM yang 

bergerak dibidang pariwisata yang berada di kota Banyuwangi. Peneliti menggunakan 

informan dengan kriteria berikut : 



- Wajib pajak UMKM baik orang pribadi dengan peredaran bruto dibawah 

4,800,000,000. 

- Aktif dalam usahanya sampai dengan 2016, dan sudah melaporkan kewajiban 

perpajakannya tahun 2015. 

- UMKM yang bergerak di bidang pariwisata yaitu UMKM yang berhubungan 

dengan wisatawan seperti UMKM yang menjual oleh-oleh dan souvenir sesuai 

di daerah Banyuwangi. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara 

terstruktur. Jenis wawancara ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti 

melontarkan sederet pertaanyaan temporal pada tiap-tiap responden berdasarkan 

kategori-kategori jawaban tertentu dan terbatas. Wawancara ini dapat digunakan untuk 

penelitian kualitatif dan membantu peneliti dalam menentukan arah wawancara dalam 

hubungannya dengan tujuan penelitian Ibrahim (2015:89). 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

 Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Uji yang dilakukan adalah member check. Member check adalah proses pengecekan 

data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti 

data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya Sugiyono (2015:443). 



Member check dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data yang diterima kepada 

informan agar mendapat persetujuan atas data yang telah peneliti terima. 

3.4 Prosedur Penelitian dan Tahap Analisis Data 

 Prosedur yang digunakan dalam tahap analisis data adalah prosedur tahap 

analisis data menurut Sugiyono yaitu : 

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sugiyono 

(2015:405).  

2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data berdasarkan fokus yang diinginkan oleh 

peneliti, lalu data yang telah direduksi dan telah dikelompokan akan disajikan. 

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan 

sejenisnya. Sugiyono (2015:408).  

3. Conclusion / Verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi dan 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang dan gelap 

sehinggal setelah diteliti menjadi jelas. Sugiyono(2015:412). Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, apabila ditemukan bukti 



yang kuat maka kesimpulan yang diungkapkan bisa menjadi kesimpulan yang 

kredibel. 

3.4.1 Tahapan Analisis Data 

1. Mengumpulkan data menggunakan wawancara sesuai dengan daftar 

pertanyaan yang telah dibuat, dari proses wawancara akan didapatkan informasi 

yang beragam dari informan. Data tersebut lalu akan ditulis dalam sebuah 

transkrip wawancara yang lalu akan melalui proses member check. 

2. Peneliti akan mereduksi data dengan cara merangkum hasil wawancara sesuai 

dengan fokus yang dicari oleh peneliti yaitu mengenai bagaimana persepsi dari 

informan mengenai kewajiban perpajakannya. 

3. Menyajikan data yang telah direduksi dengan menggunakan teks bersifat naratif 

yang akan dikaitkan dengan teori yang berada pada bab II, dimana penyajian 

data digunakan untuk memaparkan, menampilkan data-data. 

Penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan melalui proses wawancara. 


