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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
Frasa “metode penelitian” terdiri atas dua kata, yaitu “metode” dan 

“penelitian”. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang artinya 

cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek 

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.24 Penelitian 

merupakan terjemahan dari research (Bahasa Inggris). Kata research berasal dari 

re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti mencari kembali.25 

Sementara penelitian didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis 

data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun 

non interaktif.26 

Metode penelitian memandusi peneliti tentang urutan-urutan bagaimana 

penelitian dilakukan. Metode penelitian membicarakan bagaimana secara berurut 

suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu 

penelitian dilakukan. Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah cara

                                                           
24 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2003), 24. 
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1. 
26 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2005), 5. 
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berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan 

penelitian, dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.27 Metode penelitian yang 

digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam 

mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi karena membantu penentuan 

sumber data yang akan digunakan. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

A. Jenis Penelitian 
 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. 

Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup 

kenyataan sosial, kultur.28 Empiris artinya didasarkan pada observasi 

terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif.29 Soerjono 

Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau 

empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap 

masyarakat.30 

Pendekatan non-doktrinal atau pendekatan empirik, memfokuskan 

kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat realitas (reality), 

seperangkat tindakan (action), dan seperangkat perilaku (behaviour) (Jadi 

bukan seperangkat kaidah sebagaimana pada pendekatan yang normatif). D. 

                                                           
27 Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam 

Pendidikan (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 3. 
28 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013), 94. 
29 Ibid., 20. 
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-

Perss), 1986), 52. 
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H. M. Meuwissen menyebutkan ciri ilmu/penelitian hukum empiris 

adalah:31 

1. “Secara tegas membedakan fakta dari norma. 

2. Memandang gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial. 

3. Menggunakan metode ilmu empiris (kualitatif atau kuantitatif). 

4. Bebas nilai.” 

Perlu digunakan tipe penelitian yuridis empiris dalam penelitian 

ini, untuk dapat mengetahui lebih jelas fakta yang terjadi di lapangan 

berkaitan dengan dampak penerapan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap pelaksanaan 

kewajiban perpajakan di PT Anugerah Manajemen Abadi. Namun, dalam 

dunia hukum, segala sesuatunya harus didasari hukum yang berlaku 

sehingga kajian secara empiris juga perlu dilandasi peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan 

metode penelitian hukum yuridis empiris untuk meneliti dan menulis 

pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan 

metode penelitian yuridis empiris dalam upaya penelitian dan penulisan 

skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang 

dibutuhkan penulis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa 

                                                           
31 Rachmad Baro, Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik 

Penelitian Sosial di Bidang Hukum (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 9. 
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pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 

jawabannya. 

 

B. Jenis Data Penelitian 
 

Data penelitian yang digunakan untuk diolah dalam penelitian 

hukum yuridis empiris adalah data primer, yaitu dengan melakukan 

observasi dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Selain 

itu juga melakukan wawancara dengan Ibu Desiana selaku Direktur PT 

Anugerah Manajemen Abadi. Penelitian ini juga menggunakan metode 

penelitian normatif yakni studi dokumen atau kepustakaan (library 

research) dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menulusuri 

dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan 

penelitian. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data yang bersumber 

dari subjek penelitian (populasi dan sampel) yang mencerminkan objek 

penelitian (topik, judul). Adapun syarat data yang baik adalah sebagai 

berikut:32 

1. “Objektif, berarti sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. 

2. Relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. 

                                                           
32 Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah 

Menegah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial (Bandung: PT Setia Purna 
Inves, 2007), 79. 
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3. Dapat mewakili populasi atau sampel yang hendak dijelaskan. 

4. Up to date, data bersifat baru atau masih berlaku.” 

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri 

dari: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh 

secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.33 Data primer dalam 

penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan 

yang merupakan WP yang tergolong dalam PP 23 Tahun 2018, yakni 

PT Anugerah Manajemen Abadi. 

PT Anugerah Manajemen Abadi adalah sebuah perusahaan 

UMKM yang bergerak dibidang jasa konsultasi perpajakan, akuntansi 

dan audit. PT Anugerah Manajemen Abadi didirikan pada tanggal 01 

Mei 2008, yang beralamat di Komplek Ruko Batamas Blok A No. 8-9, 

Jalan Raja H. Fisabilillah, Tlk. Tering, Batam Centre, Kota Batam, 

Kepulauan Riau, 29444, Indonesia. PT Anugerah Manajemen Abadi 

memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam bidang 

jasa konsultasi. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan 

Direktur PT Anugerah Manajemen Abadi, diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kondisi nyata yang dihadapi PT 

Anugerah Manajemen Abadi dan informasi dari PT Anugerah 

Manajemen Abadi yang berkaitan dengan topic penelitian. 

                                                           
33 Ibid. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak 

kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, 

buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.34 Data sekunder pada 

penelitian ini terbagi menjadi: 

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif).35 Sumber bahan hukum ini 

merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan 

dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, 

peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, 

hukum adat, hukum islam, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.36 

Bahan hukum ini bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya PP 23 Tahun 2018. 

 

 

 

                                                           
34 Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah 

Menegah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, 79. 
35 Ali, Metode Penelitian Hukum, 47. 
36 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

96. 
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b) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang 

hukum yang merupakan dokumen tidak resmi37 yang berkaitan 

dengan penelitian ini diantaranya buku-buku mengenai hukum 

pajak penghasilan, metode penelitian hukum, dan skripsi-skripsi 

atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

c) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.38 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang 

dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik 

ini menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak dapat diwujudkan dalam 

bentuk benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaanya melalui angket, 

pengamatan, ujian, dokumen, dan lainnya.39 Umumnya dikenal tiga jenis 

                                                           
37 Ali, Metode Penelitian Hukum, 54. 
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 33. 
39 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2007), 24. 
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alat pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi dokumen atau bahan 

pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.40 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian 

ini adalah dengan: 

1. Pengumpulan data primer 

Data primer akan dikumpulkan dengan metode wawancara. 

Wawancara yaitu suatu Tanya jawab peneliti dengan narasumber.41 

Narasumber yang akan diwawancarai adalah Direktur dari PT 

Anugerah Manajemen Abadi. Untuk itu, jenis wawancara yang akan 

digunakan adalah wawancara bebas. 

2. Pengumpulan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier) 

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti 

dokumen-dokumen atau literatur yang ada yaitu dengan 

mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan 

ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, 

mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen atau literatur 

yang ada menjadi data sekunder bagi penelitian ini. Bahan hukum 

                                                           
40 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 66. 
41 “Arti kata wawancara - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Juli 2018, 

https://kbbi.web.id/wawancara. 
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dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan 

perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum 

sesuai permasalahan penelitian. 

 

D. Metode Analisis Data 
 

Metode analisis data yang digunakan berkaitan dengan jenis 

penelitian ini adalah analisis data bersifat kualitatif melalui penelitian 

terhadap dampak penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap pelaksanaan 

kewajiban perpajakan di PT Anugerah Manajemen Abadi. Pendekatan 

kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

atau lisan dan perilaku nyata.42 

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan yang dilakukan dalam 

menganalisa data adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan 

dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Tahap ini akan 

berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah 

memadai dan/tidak ada data yang dianggap baru. 

2. Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses 

penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. 

Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau 

penambahan. Pengurangan data akan terjadi apabila terdapa data atau 

                                                           
42 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 32. 
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informasi yang kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang 

diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan 

atau informasi yang dibutuhkan. 

3. Setelah dilakukan proses reduksi data, kemudian data diolah dengan 

menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka). 

4. Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah direduksi 

dan diolah kemudian disajikan kedalam format tabel ataupun bentuk 

grafik sehingga mudah untuk dipahami. 

5. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang 

sudah disajikan sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses 

penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah 

disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi. 

Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau 

fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat 

dilakukan penarikan kesimpulan. 
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