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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

 Lokasi penelitian yang diambil adalah di wilayah Yogyakarta yaitu 

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, informan utama yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah bapak Suryo Pratolo selaku Wakil 

Rektor Bidang Sumber Daya Keuangan dan Aset, kemudian informan yang 

dirasa memiliki hubungan yang relevan di lapangan ialah Ibu Dyah Ekaari 

Sekar Jatiningsih selaku auditor keuangan internal, Ibu Anna Nur Nazilah 

Chamim selaku auditor penjaminan mutu internal, Bapak Miftahul Yaum 

selaku Kaur basis data dan aplikasi, Bapak Rizal Yaya selaku Dekan FEB, 

Ibu Retno selaku Kaprodi Manajemen, Bapak Imammudin Yuliadi selaku 

Kaprodi Ekonomi Pembangunan. 

B. Jenis Data 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh tidak 

melalui perantara atau langsung dari sumber asli yang diperlukan dalam 

proses penelitian. Data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung 

dengan cara wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan peran system anggaran berbasis kinerja dalam mencapai 

visi UMY pada tahun 2040. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh 

penelitian dari sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini 

bertujuan untuk menunjang penelitian. Seperti, data anggaran dan grafik 



43 
 

 
 

anggran, akreditasi, prestasi dan lain sebagainya, serta dokumen-dokumen 

lain yang relevan dengan penelitian ini. 

C. Teknik Pemilihan Informan 

 Teknik penentuan informan sangat penting dikarenakan informanlah 

yang nantinya akan menjadi sumber informasi dalam penelitian. Dalam 

menentukan informan menjadi sumber data akan banyak menggunakan 

pertimbangan realitas sosial, maksudnya adalah informan-informan yang 

menjadi wakil dari pelaksan-pelaksana misi dipilih secara purposive 

sampling yaitu memilih informan dengan berdasarkan suatu kriteria. 

Purposive sampling digunakan apabila informan yang dipilih secara khusus 

berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 

purposive sampling, yakni untuk mencari data yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan serta maksud dan tujuan penelitian. Informan yang 

dipilih untuk penelitian ini adalah Bapak Suryo Pratolo, selaku Wakil Rektor 

Bidang Sumber Daya Keuangan dan Aset.  

 Kemudian, Teknik pemilihan informan juga menggunakan 

snowballing sampling. Teknik ini merupakan Teknik pengambilan sampel 

sumber data, yang pada awalnya jumlahnya, sedikit-sedikit, lama-lama 

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dirasa informan yang sedikit belum 

cukup memenuhi data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini informan yang 

dipilih adalah dosen-dosen pejabat dan juga dosen-dosen yang relevan  

dengan data yang dibutuhkan oleh penelitian ini (Sugiyono, 2015). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pemgumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dapat didefinisikan 

sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara lagsung dengan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

tercapainya visi dan misi UMY. 

 Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Kemudian, dengan kegiatan 

observasi tersebut didukung pula dengan dokumentasi yang berlangsung 

selama proses penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

 Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, 

pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan 

dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data 
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yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian Data (Data Display)  

 Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan 

atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh 

dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya 

untuk diadakanya suatu kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing)  

 Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara 

terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama 

proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering 

timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian 

berdasarkan hasil wawancara. 


