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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif  

kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian 

yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang 

objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Intensifikasi Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karimunjawa. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable 

tunggal, yaitu Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Karimunjawa.Variabel tunggal adalah sejumlah  gejala yang 

memiliki berbagai aspek atau kondisi yang berfungsi mendominasi dalam 

suatu masalah tanpa dihubungkan dengan lainnya. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti laporan 

target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

2. Data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari informasi yang sifatnya 

desriptif. 

Sumber data dalam penulisan ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan pengamatan 

langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-

bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan 

literature-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.3 Obyek Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan 

adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut 

terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari 

pemecahannya. Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah data-data tentang target 

dan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari 

laporan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari 

seluruh desa di Kecamatan Karimunjawa. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2. Studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen, untuk 

memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan,yang 

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan 

merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data target 

dan penerimaan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Karimunjawa pada 

tahun 2015-2019. 
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3. Observasi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan 

mengadakan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek 

penelitian, mengadakan wawancara yang ditujukan kepada responden 

yang ditentukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

secara tunjuk. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna 

mensosialisasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara tepat 

waktu. 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pemeriksaan Data 

Data target dan penerimaam pembayaran PBB-P2 yang telah 

terkumpul diperiksa kembali kelengkapanya agar ketika menganalisis 

tidak tersendat karena kekurangan data. Selain itu pemeriksaan data 

dapat memudahkan pengelolaan dan analisis data yang sudah 

terkumpul. 

2. Pengelompokan Data 

Setelah data selesai diperiksa data dikelompokkan sesuai dengan 

klasifikasinya, memudahkan untuk proses pengelolaan data. 

3. Penyajian Data 

Dari hasil pengelompokan data yang telah dilakukan 

sebelumnya, data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk 

memudahkan interprestasi dan analisis terhadap data tersebut. 

 



40 
 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 
 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis 

yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-

keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan 

keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 

penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna 

memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan 

dengan membandingkan target dan penerimaan PBB-P2 dari tahun yang 

diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


