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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini di lakukan di bumdes panggung lestari yang ada di 

Yogyakarta, penelitian ini menggunakan data primer yang dimana menggunakan metode 

analisis yang akan dinyatakan berdasarkan dengan keadaan atau fakta yang terjadi. 

Subyek dalam penelitian ini adalah masing-masing informan dari setiap unit 

usaha bumdes panggung lestari meliputi: 

1. Pakar BUMDES  : RudySuryanto,S.E.,M.Acc.,Ak.,CA 

2. General SPL  : Bpk. Sander Purnama, S.Tp 

3. Bagian Keuangan Umum : Mbak. Alif Nur Aini 

4. Bagian Keuangan Km : Mbak. Mastika Retno Raharjo 

5. Kepala Unit KUPAS :  Bpk. Toto Sudiarto 

6. Kepala Unit Swadesa : Bpk. Junaedi 

7. Karyawan RPS 

8. Masyarakat (Pelanggan Kupas) Desa Panggung Harjo 
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B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian primer. Menurut pendapat Sugiyono (2013), 

penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan, disebut dengan penelitian deskritif 

kualitatif. 

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif  penelitian ini 

berhubungan dengan pencarian fakta untuk mengambil data terdapat dalam bentuk kata-kata 

atau gambar-gambar terutama yang berhubungan dengan masa kini meskipun tidak jarang 

juga memperhitungkan peristiwa masa lampau dan pengaruhnya terhadap kondisi masa kini. 

Dalam penelitian ini yang menggunakan data kualitatif, hasil analisis yang dilakukan dengan 

hasil wawancara atau catatan laporan dan buku-buku. Sumber data yang digunakan data 

primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan adapun sumber data skunder yang diperleh 

dari laporan keuangan bumdes 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

1. Wawancara, dalam penelitian menggunakan metode ini dengan cara melakukan Tanya 

jawab secara langsung dengan pihak-pihak pengguna dana BUMDes dengan turun 

langsung kelapangan atau mendaftarka diri sebagai karyawan magang. 

2. Dokumentasi, dalam penelitian menggunakan cara mengumpulkan data atau melihat secara 

langsung di lokasi lapangan, dan dokumen yang dilihat baik yang berbentik tulisan, 

gambar serta karya-karya monumental seseorang, dan peneliti akan mencatat, melihat serta 

mengevaluasi laporan dan dokumen yang terkait dengan BUMDes. 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan matode deskripif kualitatif 

merupakan menganalisis dan menguraikan hasil dari wawancara yang dilakukan saat lokasi 

dilapangan. Menurut Sugiyono ( 2013) data adalah proses cara untuk  menyusun dan mencari 

data yang diperoleh dari hasil wawancara secara sistematis, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam penelitian ini informasi yang didapatkan dengan melakukan penelitian 

dengan Tanya jawab atau wawancara secara formal maupun non formal dengan responden 

Dan juga pendekatan yang digunakan adalah peneliti diwajibkan magang untuk pendekatan 

yang maksimal dan juga hasil dari wawancara lebih natural agar dapat melihat bagaimana 

kondisi dari tempat penlitian, dan lebih mengenal bagaimana prosesnya tanpa adanya 

rekayasa dari penulisan. 

 


