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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

       Peneliti mengambil obyek penelitian dari level Kemenkeu-Three hingga level 

Kemenkeu-Five di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan unit 

Eselon III dan berada pada level Kemenkeu-Three. KPP Pratama yang dipilih oleh 

peneliti adalah KPP Pratama Batu yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 

100 Malang.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

       Menurut Collis (2003, h. 4), jenis penelitian diklasifikasikan menjadi 4 

(empat) jenis berdasarkan tujuan penelitiannya, yaitu: 

1. Penelitian Eksploratif (Exploratory Research) 

Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atas suatu fenomena, karena kurangnya ketersediaan 

informasi atas fenomena yang bersangkutan, sehingga peneliti ingin menggali 

informasi lebih lanjut atas fenomena tersebut. 

2. Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan/menggambarkan tentang suatu fenomena yang sedang terjadi 

secara rinci, sehingga informasi yang didapatkan dari penelitian ini bersifat 

faktual dan objektif. 
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3. Penelitian Eksplanatif (Explanatory Research) 

Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

korelasi/hubungan antara dua atau lebih variabel, sehingga didapatkan sebab-

akibat dari suatu fenomena tersebut. 

4. Penelitian Prediktif (Predictive Research) 

Penelitian prediktif merupakan penelitian yang bertujuan unutuk 

memprediksi/meramalkan suatu fenomena yang mungkin akan terjadi di masa 

depan berdasarkan perkembangan atas obyek selama jangka waktu tertentu. 

       Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

eksploratif-deskriptif, karena peneliti ingin menggali informasi tentang 

permasalahan yang mungkin timbul dari implementasi BSC, memberikan 

gambaran secara detail tentang implementasi BSC dan menginterpretasikan data 

hasil pencapaian kinerja yang diukur dengan BSC di KPP Pratama Batu. 

       Penelitian ini memusatkan perhatian pada KPP Pratama Batu, sehingga 

penelitian ini juga disebut sebagai penelitian eksploratif-deskriptif melalui studi 

kasus. Menurut Arikunto (2002: 120), studi kasus merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, 

lembaga atau gejala tertentu.  

 

3.3 Metode Penelitian 

       Menurut Sugiyono (2013, h. iii), secara umum terdapat dua metode 

penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dan membuat generalisasi, sedangkan metode penelitian kualitatif merupakan 
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metode penelitian yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang 

alamiah secara mendalam untuk menemukan hipotesis atau teori dengan peneliti 

sebagai instrumen kuncinya.  

       Pada penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif, karena 

peneliti karena peneliti bertindak sebagai instrumen kuncinya. Selain itu, 

penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, akan tetapi menganalisis 

secara lebih mendalam tentang implementasi BSC, pencapaian kinerja yang 

diukur dengan BSC dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan BSC di KPP 

Pratama Batu. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

       Menurut Hox dan Boeije (2005), jenis data terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang 

menyajikan suatu informasi dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif 

merupakan data yang menyajikan suatu informasi dalam bentuk teks maupun 

gambar, seperti transkrip hasil wawancara, rekaman video atau catatan selama 

melakukan pengamatan di lapangan. 

       Penelitian ini menggunakan kedua jenis data tersebut. Data kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian KPP Pratama Batu, sedangkan 

data kualitatif digunakan untuk mengetahui proses implementasi BSC dan 

masalah-masalah yang terjadi dalam implementasi BSC tersebut. Data-data 

tersebut berasal dari 2 (dua) sumber data, yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung 

dari obyek penelitian melalui observasi, wawancara atau penyebaran 

kuisioner. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi dan wawancara 

untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai 

hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya melalui media 

perantara, seperti buku, jurnal atau artikel. Pada penelitian ini, data sekunder 

dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman tentang BSC.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

       Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Studi Literatur (Literature Research) 

Peneliti melakukan studi literatur untuk memperoleh data dan informasi 

terkait latar belakang permasalahan dan teori yang berkaitan dengan BSC. 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui 

buku, jurnal ilmiah, artikel maupun peraturan perundangundangan yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Peneliti melakukan studi lapangan untuk memperoleh data dan informasi 

tentang implementasi BSC, pencapaian kinerja dan masalah yang dihadapi 



35 
 

 
 

dalam penerapan BSC di KPP Pratama Batu. Studi lapangan yang dilakukan 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang implementasi 

BSC di KPP Pratama Batu. Jenis observasi yang dilakukan adalah 

observasi dengan partisipasi aktif karena peneliti juga mempraktikkan 

penggunaan aplikasi BSC. Selain itu, observasi yang dilakukan peneliti 

termasuk dalam jenis observasi terus terang. Menurut Sugiyono (2013, h. 

66), dalam observasi terus terang, peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang 

melakukan penelitian.   

b. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview) 

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dan peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis  dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2013, h. 

74). Dengan wawancara tak berstruktur, peneliti dapat memperoleh 

informasi lebih mendalam dari narasumber. Narasumber yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengelola kinerja KPP Pratama Batu, 

pengelola kinerja Kanwil DJP Jatim III, pegawai KPP Pratama Batu di 

subbagian umum, seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), seksi 

pelayanan, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi perpajakan, seksi 

pengawasan dan konsultasi serta seksi fungsional.  
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c. Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang 

diperoleh dari obyek penelitian, seperti profil KPP Pratama Batu dan hasil 

pencapaian kinerja KPP Pratama Batu. 

d. Triangulasi 

Untuk memperoleh keabsahan data, maka data dikumpulkan dengan 

teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada (Sugiyono 2013, h. 241). Jenis triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan cara mencari data yang sama dari narasumber 

yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencari data 

yang sama dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

 


