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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Model Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan diskriptif. Metode kualitatif menurut Kogoya & Farid (2017) 

adalah penelitian yang mengolah dan menghasilkan data dengan bersifat diskriptif 

seperti wawancara, catatan lapangan atau observasi, dan dokumentasi dalam bentuk 

foto, rekaman suara, dan atau rekaman video. Penelitian ini bertujuan untuk 

melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek dan objek, serta memberikan 

agrumentasi terhadap suatu kejadian yang ditemukan dan dihubungkan dengan 

konsep teori yang relevan (Siti, 2020). Hal ini dapat membantu peneliti dengan 

melihat bagaimana strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan 

penerimaan pajak reklame pada masa pandemi Covid-19 di Kota Batu Provinsi 

Jawa Timur. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam 

Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Batu Provinsi Jawa Timur. 

3.3 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu karena 

dinas tersebut adalah yang berwewenang mengelola penerimaan pendapatan Kota 

Batu. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2021 hingga 

bulan Januari 2022. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Anansyah, 2020 merupakan cara 

memperoleh data dan keterangan yang dapat mendukung dalam penelitian ini. 

Penelitian ini berjenis penelitian yang menggunakan kualitatif dengan pendekatan 

diskriptif melalui teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti saat semua data terkumpul 

yaitu menggunakan metode diskriptif analisis. Menurut Siti, (2020). Metode 
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diskriptif digunakan dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat yang berhubungan dengan fenomena 

yang diteliti. Data yang didapat oleh peneliti adalah data informasi dari seluruh 

pernyataan yang dikemukakan dari subjek pajak penelitian yaitu dari aparatur pada 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dan juga wajib pajak daerah. Analisis data ini 

mencakup kegiatan mentranskip rekaman suara menjadi data tekstual, kegiatan 

menelaah dan mengkaji data, mengorganisasikan data dan memilah-milah data 

menjadi sutuan yang dapat diceritakan kepada orang lain, karena sumber data pada 

penelitian ini bersifat melimpah dan tidak beraturan. Seluruh hasil pengamatan ini 

sudah dikonfimasikan arti dan maksud serta maknanya. Teknik analisis ini dipilih 

oleh peneliti karena ditujukan kepada pembaca agar dapat mengerti hingga mampu 

memahami hasil serta isi dari penelitian ini. 
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