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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu 

menggambarkan dan menginterpretasikan suatu fenomena berdasarkan 

keadaan yang sebenarnya. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang 

terdaftar di webometrics. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dipilih dengan 

pertimbangan, bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah salah satu 

kelompok Perguruan Tinggi Swasta terbesar di Indonesia yang merupakan 

perguruan tinggi dari salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu 

Muhammadiyah (detikNews, 2015). 

Pemilihan sampel penelitian dengan menggunakan purposive 

sampling, dimana sampel dipilih secara tidak acak  menggunakan  kriteria 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Purposive sampling merupakan bagian 

dari metode pemilihan sampel nonprobabilitas yaitu, elemen-elemen populasi 

tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel 

(Indrianto dan Supomo, 2009). Oleh karena itu, kriteria yang ditentukan 

dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu, website perguruan tinggi 

yang dapat diakses. 
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C. Jenis  dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, 

dimana data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui pencatatan yang 

sudah ada. Sumber data penelitian mengenai informasi pengungkapan 

intellectual capital diperoleh dari masing-masing website Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang terdaftar di webomatrics. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu 

dokumentasi, dimana data di peroleh dari website Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah.  

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode content analysis. Secara sederhana 

content analysis dapat didefinisikan sebagai metode pengumpulan dan 

analisis data deskriptif. Dimana deskriptif dapat berupa kata-kata, gambar, 

simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat 

dikomunikasikan. Content analysis berusaha memahami data bukan sebagai 

kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap 

makna yang terkadang dalam sebuah teks dan memperoleh pemahaman 

terhadap pesan yang direpresentasikan. 

Tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberi tanda check list dan nilai pada informasi intellectual capital jika 

terdapat satu item yang diungkapkan maka akan mendapatkan skor “1” 
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jika tidak diungkapkan maka tidak mendapat skor “0” dengan  mengacu 

pada item-item yang ada dalam komponen  human capital, structural 

capital dan relational capital 

2. Melakukan perhitungan jumlah informasi intellectual capital yang telah

diungkapkan oleh tiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terdaftar di

webometrics.

3. Melakukan tabulasi data yaitu menyajikan ringkasan, pengaturan atau

penyusunan data dalam bentuk table numeric.

4. Melakukan analisis deskriptif pada tiga kategori yang terdiri dari beberapa

item, yaitu: human capital, relational capital, structural capitl.


