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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

c.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  dengan

paradigma  post-positivisme  dan  sifat  penelitian  deskriptif.   Peneliti

memilih  untuk  menggunakan  jenis  pendekatan  secara  kualitatif  karena

penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  secara  mendalam  dan

komprehensif dengan mengambil data sebanyak-banyaknya dari partisipan

untuk di deskripsikan secara jelas.

Creswell  (2014,  h.4-5)  memberikan  pengertian  bahwa penelitian

kualitatif merupakan suatu metode untuk memahami makna yang berasal

dari  masalah  sosial  atau  masalah  kemanusiaan.  Para  peneliti  yang

menggunakan bentuk penelitian kualitatif harus menerapkan cara pandang

penelitian  yang  bergaya  induktif  yaitu  berangkat  dari  tema-tema  yang

khusus ke tema-tema umum, mengumpulkan data yang spesifik dari para

partisipan,  dan  harus  mampu untuk menerjemahkan  kompleksitas  suatu

persoalan. 

Dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Kriyantono  (2014,  h.56-57)  bahwa

penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena  dengan

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.  Dalam
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penelitian kualitatif, periset adalah bagian integral dari data, artinya periset

terlibat aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. 

Creswell  (2007, h.  19) menuliskan bahwa paradigma merupakan

suatu  cara  pandang  atau  suatu  asumsi  yang  merefleksikan  suatu  sikap

tertentu yang dipercaya oleh para peneliti  ketika mereka memilih untuk

membuat suatu penelitian. Lebih ringkasnya, Guba (1990, dikutip dalam

Creswell,  2007,  h.19)  mengartikan  paradigma  sebagai  “a  basic  sets  of

beliefs  that  guide  action”  yaitu  bahwa  paradigma  merupakan  sebuah

kepercayaan atau keyakinan dasar yang akan menuntun seseorang dalam

bertindak.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma

post-positivisme. Basrowi dan Suwandi (2008, h.48) menjelaskan bahwa

dalam  paradigma  post-positivisme,  realitas  disikapi  sebagai  fakta  yang

bersifat  ganda,  dapat disistematisasikan,  mengemban ciri,  konsepsi,  dan

hubungan  secara  asosiatif,  dan  mesti  dipahami  secara  alamiah,

kontekstual, dan holistik. Paradigma dalam penelitian kualitatif  cenderung

bersifat  subjektif,  tidak  mungkin  disajikan  dalam  bentuk  data  dan

dianalisis begitu saja dengan menggunakan metode-metode konvensional.

(Basrowi dan Suwandi, 2008, h.2).

Dalam  praktiknya,  peneliti  dalam  paradigma  post-positivisme

cenderung melihat penelitian (inquiry) sebagai serangkaian langkah yang

terkait  secara  logis,  percaya  akan  berbagai  perspektif  dari  peserta  dan
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bukan dari kenyataan tunggal, serta mendukung pengumpulan dan analisis

data  dengan  metode  yang  ketat.  Pendekatan  dengan  menggunakan

paradigma  post-positivisme  memiliki  beberapa  elemen  penting  yaitu

reduksionis  (membuat  suatu  hal  menjadi  lebih  sederhana  atau  lebih

mendasar), logis, menekankan pada pengumpulan data secara empiris, dan

deterministik berdasarkan teori apriori.  (Creswell, 2007, h. 20). 

Penelitian  yang  membahas  mengenai  strategi  pemasaran  sosial

Direktorat Jenderal Pajak dalam mengampanyekan program Tax Amnesty

ini  bersifat  deskriptif.  Menurut  Kriyantono  (2014,  h.  69)  jenis  riset

deskriptif  bertujuan  membuat  deskripsi  secara  sistematis,  faktual,  dan

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Riset

deskriptif  bertujuan untuk  menggambarkan  realitas  yang  sedang  terjadi

dan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kontrol perlakuan. 

Basrowi  dan  Suwandi  (2008,  h.28)  menambahkan,  dalam

penelitian yang bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa

kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Dengan  demikian,  laporan

penelitian  deskriptif  akan  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  memberi

gambaran  penyajian  laporan  tersebut.  Data  tersebut  dapat  berasal  dari

naskah wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  videotape,  dokumen pribadi,

catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

c.2  Metode Penelitian
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Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

studi  kasus.  Yin (2009,  h.50)  mendefinisikan  studi  kasus  sebagai  suatu

penelitian  empiris  yang  menyelidiki  fenomena  secara  mendalam dalam

konteks  kehidupan nyata  bilamana  batas-batas  antara  fenomena  dengan

konteks  tidak  tampak  dengan  jelas.  Sementara  Creswell  (2007,  h.73)

mendefinisikan penelitian studi kasus sebagai berikut.

“Case  study  research  is  a  qualitative  approach  in  which  the

investigator  explores  abounded  system  (a  case)  or  multiple

bounded systems (cases) over time, through detailed, in-depth data

collection  involving  multiple  sources  of  information  (e.g.,

observations, interviews, audiovisual material, and documents and

reports), and reports a case description and case-based themes.”

Dalam definisi  di  atas,  Creswell  menjelaskan bahwa studi kasus

terjadi  ketika  peneliti  melakukan  eksplorasi  terhadap  suatu  entitas  atau

fenomena tunggal (a case) atau berbagai fenomena (cases) dari waktu ke

waktu melalui pengumpulan data secara rinci (detail) dan mendalam (in

depth) dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data seperti

misalnya wawancara, observasi, materi audio visual, serta studi dokumen.

Bentuk  studi  kasus  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah

studi kasus deskriptif. Studi kasus dalam bentuk deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita, yang pada intinya adalah

hendak menangkap arti yang terdalam dari suatu kasus (Raco, 2010, h.50).
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Dalam  metode  ini,  semua  kegiatan  penelitian  mengharuskan  adanya

keterlibatan langsung dari si peneliti sehingga nantinya akan memudahkan

mereka  dalam  menafsirkan  semua  informasi  atau  data  yang  terkumpul

untuk  kemudian  mendalami  kasus  tertentu  secara  rinci  disertai  dengan

penjelasan  dan  deskripsi  yang  lengkap  baik  tentang  orang  maupun

lingkungan sekitar kasus tersebut.

Terdapat beberapa ciri yang menggambarkan metode studi kasus

dalam Kriyantono (2014, h.66), yaitu:

a. Partikularistik,artinya adalah studi kasus terfokus pada situasi,

peristiwa, program, atau fenomena tertentu. 

b. Deskriptif, yaitu bahwa hasil akhir metode studi kasus adalah

deskripsi detail dari topik yang diteliti.

c. Heuristik,  yaitu  metode  studi  kasus  membantu  khalayak

memahami apa yang sedang diteliti. Tujuan studi kasus adalah

untuk membuat interpretasi  baru, perspektif  baru, dan makna

baru.

d. Induktif, artinya bahwa studi kasus berangkat dari fakta-fakta

di  lapangan,  kemudian  menyimpulkannya  ke  dalam  tataran

konsep atau teori (penyimpulan suatu teori  umum dari fakta-

fakta khusus). 
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c.3 Key Informan dan Informan

Informan yang dimaksud dalam pengumpulan data adalah mereka

yang memiliki informasi yang dibutuhkan, mempunyai kemampuan untuk

menceritakan  pengalamannya  atau  memberikan  informasi  yang

dibutuhkan,  mereka  yang  benar-benar  terlibat  dengan  gejala,  peristiwa,

dan masalah tersebut, dalam arti mereka mengalaminya secara langsung.

Partisipan  juga  haruslah  orang  yang  bersedia  untuk  ikut  serta

diwawancarai dan tidak sedang berada dibawah tekanan, dalam arti bahwa

mereka  dengan  penuh  kerelaan  dan  kesadaran  mau  terlibat  dalam

penelitian (Raco, 2010, h.109).

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mewawancarai  key  informan  dan

informan. Key informan adalah sumber informasi kunci, yaitu narasumber

yang berkompeten untuk dimintai  keterangan seputar kampanye progam

Tax  Amnesty.  Itu  artinya,  semua  informasi  penting  yang  dibutuhkan

peneliti berasal dari  key  informan. Setelah itu, data-data yang didapatkan

dari  key  informan  didukung dan dilengkapi  dengan data-data  lain  yang
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diberikan oleh  informan  untuk kemudian  dianalisis.  Berikut  adalah  key

informan dan informan dalam penelitian ini: 

Key Informan 1

Peneliti memilih Endang Unandar sebagai  key informan 1 karena

beliau  merupakan  Kepala  Seksi  Hubungan  Eksternal  Subdit  Humas

Perpajakan.  Dengan perannya sebagai Kepala Seksi Hubungan Eksternal

Subdit Humas, beliau adalah orang yang secara langsung turut serta dalam

menyosialisasikan program  Tax Amnesty serta bertanggung jawab dalam

melakukan publikasi di bidang eksternal dan bekerjasama dengan media.

Beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau adalah hal-hal yang

berkaitan dengan langkah-langkah kampanye pemasaran sosial yang terdiri

dari  latar  belakang  kampanye,  tujuan  kampanye,  analisis  situasi  yang

dilakukan, strategi komunikasi yang dilakukan DJP, relasi dengan media,

target audience, strategi bauran pemasaran serta key messagenya. 

Key Informan 2 

Peneliti memilih Meidiawan Cesarian Syah sebagai key informan 2

karena beliau merupakan social media officer dalam Direktorat P2 Humas.

Dengan perannya sebagai  social media officer, beliau bertanggung jawab

atas  penyebaran  materi  informasi  mengenai  kampanye  Tax  Amnesty
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melalui  media sosial  kepada masyarakat.  Selain itu,  beliau juga terlibat

dalam pembuatan materi-materi komunikasi berupa infografis yang akan

disebarluaskan kepada masyarakat melalui sosial media. 

Key Informan 3

Key Informan ke-3 dalam penelitian ini adalah Haris Fauzan selaku

Kepala Seksi Pembangunan Desain Kelembagaan, Direktorat Kepatuhan

Internal  dan  Transformasi  Sumber  Daya  Aparatur  Direktorat  Jenderal

Pajak.  Dalam hal  ini,  beliau  berperan  serta  dalam transformasi  sumber

daya  internal  dalam  DJP,  yaitu  untuk  mempersiapkan  SDM  dan

komunikasi internal dalam menyosialisasikan program Tax Amnesty. 

Selain  staff  dari Direktorat  Jenderal Pajak, peneliti  juga memilih

dua orang narasumber yang menjadi informan. 

Informan 1

Informan 1 dalam penelitian ini adalah Budi Wijaya Gozali ,salah

satu  staff  dari  kantor  konsultan  pajak  bernama  Christian  Management

Consultant . Sebagai konsultan, beliau mengerjakan hal-hal seputar audit

dan sistem perpajakan serta membantu masyarakat awam mengenai tata

cara pengisian dokumen Tax Amnesty.  

Informan 2
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Informan  2  dalam  penelitian  ini  adalah  Wimar  Witoelar  yang

merupakan  seorang  praktisi  komunikasi  di  Indonesia.  Peneliti

mewawancarai  beliau  untuk  meminta  pendapatnya  terhadap  strategi

pemasaran  sosial  yang dijalankan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak dalam

mengampanyekan program Tax Amnesty.

c.4  Teknik Pengumpulan Data

Untuk  mencari  tahu  bagaimana  sebuah  proses  dilakukan,  maka

peneliti  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data  di  lapangan.

Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  berupa

wawancara mendalam, obervasi non partisipan,  dan kemudian dilengkapi

dengan studi dokumen. 

a. Wawancara Mendalam
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Penelitian  ini  menggunakan  tipe  wawancara  mendalam  karena

peneliti  langsung  bertatap  muka  dengan  informan.  Kriyantono  (2014,

h.102)  menerangkan  bahwa  wawancara  mendalam  adalah  suatu  cara

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka

dengan  informan  agar  mendapatkan  data  lengkap  dan mendalam.  Pada

wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol

atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Yin (2014, h. 108-110) , bahwa tipe

wawancara dalam studi kasus dapat dibagi menjadi tiga, yaitu wawancara

open  ended,  wawancara  terfokus,  dan  wawancara  terstruktur.  Tipe

wawancara  open-ended merupakan  tipe  wawancara  yang  paling  umum

dalam  penelitian  studi  kasus.  Wawancara  open-ended merupakan  tipe

wawancara  yang  memungkinkan  peneliti  untuk  dapat  bertanya  kepada

responden kunci  mengenai  fakta-fakta  suatu peristiwa disamping opini-

opini mereka. 

Selain termasuk dalam tipe wawancara mendalam, penelitian  ini

juga dapat masuk ke dalam tipe wawancara  open-ended, karena peneliti

mewawancarai responden kunci untuk mendapatkan data-data di lapangan

serta bertanya mengenai opini-opini mereka.  Dalam wawancara, peneliti

merupakan pihak yang berada pada wilayah netral, berarti bahwa peneliti

tidak melakukan intervensi pada jawaban yang diberikan oleh narasumber.

b. Observasi non-partisipan
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Penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi  non-partisipan

karena peneliti  merupakan orang dari  luar kelompok yang di observasi.

Kriyantono  (2014,  h.  112)  menuliskan,  observasi  non  partisipan

merupakan  metode  observasi  di  mana  periset  hanya  bertindak

mengobservasi  tanpa  ikut  terjun  melakukan  aktivitas  seperti  yang

dilakukan kelompok yang diriset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.

Observasi non-partisipan yang dilakukan peneliti adalah berupa observasi

terhadap  sosialisasi  dan  penyebaran  informasi  yang  dilakukan  oleh

Direktorat Jenderal Pajak melalui platform sosial medianya. 

c. Studi Dokumen

Menurut  Kriyantono  (2014,  h.118),  studi  dokumen  merupakan

salah  satu  instrumen  pengumpulan  data  dengan menggunakan  beberapa

dokumen  sebagai  sumber  informasi  dalam  menginterpretasi  data  hasil

observasi. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk dokumen publik atau

dokumen privat. Dokumen publik dapat berupa berita-berita surat kabar,

transkrip  acara  TV,  dan  lainnya.  Sementara  dokumen  privat  misalnya

memo, surat-surat pribadi, catatan telepon, dan lainnya. 

Yin  (2014,  h.104)  menuliskan  bahwa  dalam  studi  kauss,

penggunaan dokumen yang paling penting adalah untuk mendukung dan

menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen membantu

pemverifikasian  ejaan  dan judul  atau  nama yang  benar  dari  organisasi-
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organisasi  yang  telah  disinggung  dalam  wawancara.  Kedua,  dokumen

dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari

sumber-sumber  lain.  Ketiga,  inferensi  (simpulan)  dapat  dibuat  dari

dokumen-dokumen. 

Dalam penelitian  ini,  peneliti  bermaksud untuk melakukan  studi

dokumen  yang  berasal  dari  dokumen  publik  yang  berkaitan  langsung

dengan  sosialisasi  program  Tax  Amnesty.  Dokumen-dokumen  tersebut

berupa berita-berita surat kabar, foto, infografis, brosur, atau video yang

dikeluarkan secara resmi oleh akun media sosial milik Direktorat Jenderal

Pajak, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung.

c.5 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi.

Kriyantono  (2014,  h.72)  mengartikan  triangulasi  sebagai  suatu  proses

menganalisis  jawaban  subjek  dengan  meneliti  kebenarannya  dengan  data

empiris  (sumber  data  lainnya)  yang  tersedia.  Triangulasi  mempunyai
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maksud  untuk menggunakan  lebih  dari  satu  metode  riset  sebagai  sarana

untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya dibandingkan apabila hanya

menggunakan satu metode (Sarwono, 2011, h.56).

Terdapat  tiga  jenis  triangulasi  menurut  Sugiyono  (2016,  h.127)

yaitu:

A. Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh  melalui  beberapa  sumber.  Sebagai  contoh,  untuk

menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang ,

maka pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh dilakukan

ke bawahan yang  dipimpin,  ke atasan  yang menugasi,  dan ke

teman  kerja  yang  merupakan  kelompok  kerjasama.  Data  dari

ketiga  sumber  tersebut  tidak  bisa  dirata-ratakan  seperti  dalam

penelitian  kuantitatif,  tetapi  dideskripsikan,  dikategorisasikan,

mana pandangan yang sama,  yang berbeda,  dan mana spesifik

dari  tiga sumber data tersebut.  Data yang telah dianalisis  oleh

peneliti  sehingga  menghasilkan  suatu  kesimpulan  selanjutnya

dimintakan  kesepakatan  (member  check)  dengan  tiga  sumber

data tersebut. 

B. Triangulasi Teknik

Triangulasi  teknik  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
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teknik  yang  berbeda.  Data  yang  diperoleh  dengan  wawancara

akan dicek  lagi  dengan menggunakan  observasi,  dokumentasi,

atau kuesioner. 

C. Triangulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi  kredibilitas  sumber  data.  Peneliti

melakukan pengecekan dengan wawancara, obervasi, atau teknik

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi,

yaitu  triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk melakukan  cross-

check terhadap  data  yang  terkumpul.  Triangulasi  sumber  dilakukan

terhadap  key  informan  dan  informan  yang  diwawancarai,  sedangkan

triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan teknik pengumpulan

data yaitu selain menganalisis hasil wawancara, peneliti juga melakukan

analisis melalui observasi non-partisipan dan studi dokumen melalui sosial

media, foto, brosur, serta berita-berita surat kabar. 

c.6 Teknik Analisis Data

Untuk  mengetahui  hasil  akhir  atau  data  akhir  dari  sebuah

penelitian,  diperlukan  adanya  analisis  terhadap  data  yang  didapatkan.

Sugiyono (2016, h.91) menuliskan bahwa analisis  data dalam penelitian

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.  Pada saat wawancara,

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.
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Bila  jawaban  yang  diwawancarai  setelah  dianalisis  terasa  belum

memuaskan,  maka  peneliti  akan  melanjutkan  pertanyaan  lagi,  sampai

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Sarwono (2011, h. 22) mengungkapkan bahwa analisis data dalam

penelitian kualitatif  bersifat  induktif,  mendalam, dan berkelanjutan yang

tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan pengertian baru. Kriyantono

(2014, h.196) menuliskan bahwa cara berpikir induktif  dalam penelitian

kualitatif  adalah cara berpikir  yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta

empiris)  menuju  hal-hal  yang  umum (tataran  konsep).  Sarwono (2011,

h.146)  menambahkan,  model  analisis  kualitatif  berbeda  dengan  model

analisis kuantitatif karena keduanya memang berasal dari pendekatan yang

berbeda pula. Analisis data kuantitatif menurut Sarwono digunakan untuk

menganalisis angka, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan data

berupa teks, gambar, suara, atau kombinasinya, dan bukan menggunakan

angka.

Miles  dan  Huberman  (dalam  Ezmir,  2010,  h.129)  memberikan

penjelasan  mengenai  tiga  macam kegiatan  analisis  data  yang  dilakukan

dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Kegiatan  reduksi  data  merujuk pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,

penyederhanaan,  abstraksi,  dan  transformasi  data  mentah.  Aktivitas

mereduksi  data  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  dilakukan
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dengan mempertajam, memilih, memfokuskan, serta membuang atau

menyusun  data  dalam  suatu  cara  agar  kesimpulan  akhir  dapat

digambarkan  dan  diverifikasikan.  Kegiatan  reduksi  data  dalam

penelitian ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia

dari  berbagai  sumber,  baik dari  jawaban narasumber,  maupun  data-

data  dari  observasi  dan  studi  dokumen.  Peneliti  kemudian

menggolongkan data-data tersebut ke dalam suatu pola yang lebih luas

yaitu  dengan  mengaitkan  data  tersebut  ke  dalam  langkah-langkah

pemasaran sosial.   Pada praktiknya,  peneliti  sudah dapat melakukan

proses  reduksi  data  pada  saat  melakukan  wawancara  dengan

narasumber dengan menganalisis jawaban-jawaban tertentu yang dapat

dijadikan sebagai bahan pembahasan.

b. Model Data (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah melakukan

model data atau  data display.  Data display dapat dilakukan dengan

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,  flowchart, dan

sebagainya.  Dalam penelitian  kualitatif,  penyajian  data  yang  paling
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sering dilakukan adalah dalam bentuk naratif. Bentuk lain yang dapat

dilakukan untuk menyajikan data  antara  lain adalah  grafik,  matriks,

dan juga network (jejaring kerja). Peneliti melakukan proses penyajian

data  dengan  bentuk  naratif  yaitu  dalam  bentuk  teks  dengan

memberikan gambaran umum tentang hasil penelitian dan observasi.

c. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan  awal  yang  masih  bersifat  sementara  nantinya  akan

berubah  apabila  belum  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  yang

mendukung  pada  tahap  pengumpulan  berikutnya.  Penarikan

kesimpulan dapat  dikatakan kredibel  (dapat  dipercaya)  apabila  data-

data tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diharapkan adalah berupa

suatu  penemuan  baru yang  belum pernah ada  sebelumnya.  Temuan

tersebut  dapat  berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  objek  yang

sebelumnya  belum jelas  sehinga  perlu  dilakukan penelitian  kembali

agar menjadi lebih jelas dan valid.

Penelitian yang peneliti  lakukan merupakan sebuah fenomena sosial

yang bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat

memasuki  lapangan  dan  setelah  berlangsung  agak  lama  akan

mengalami perkembangan data. Oleh karena itu,  peneliti harus selalu

melakukan  pemeriksaan  terhadap  data-data  yang  didapatkan  dengan
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pemberitaan surat kabar di media.  Perkembangan data tersebut dapat

dilihat dari pemberitaan di media masa, misalnya antusias masyarakat

yang  semakin  meningkat  menjelang  periode  terakhir  program  Tax

Amnesty dibandingkan dengan periode pertama.
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