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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini yaitu komparatif. Merupakan suatu penelitian yang 

membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya Ulum dan Juanda 

(2016). Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan antara 41 Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah dan 41 Perguruan Tinggi Negeri menurut survei 4ICU 2018. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini yaitu perguruan tinggi yang mendapat 

pemeringkatan versi 4ICU 2018. Berdasarkan dari data 4ICU terdapat 44 Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah dan 86 Perguruan Tinggi Negeri yang mendapat 

pemeringkatan pada 4ICU 2018. Karena dalam hal komparasi jumlah data harus 

seimbang maka diambil sampel yang berjumlah 82 yang terdiri dari Perguruan Tinggi 

Negeri dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 4ICU merupakan salah satu yang 

mengukur ataupun yang memberikan nilai terhadap perguruan tinggi terbaik di dunia. 

Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 

Purposive Sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel.  Adapun kriteria 

yang ditetapkan dalam menentukan jumlah sampel yaitu : 

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri yang 

terdaftar dalam pemeringkatan 4ICU 2018. 

2. Website dapat diakses pada periode penelitian (tidak sedang under 

construction) 
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3. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri yang 

terakreditasi oleh Ban-PT 

4. Bukan merupakan Institut, Politeknik atau sejenisnya 

 

C. Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang cara pemerolehannya tidak secara langsung pada penelitian ini data diambil 

dari official website pada masing-masing perguruan tinggi dengan sumber data 

dari website 4ICU 2018.  

 

D. Teknik Perolehan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Dokumentasi,yaitu data 

tersebut diperoleh dari website masing-masing Perguruan Tinggi Negeri maupun 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan cara mengakses data yang dibutuhkan 

pada website  tersebut. 

 

E. Unit Analisis 

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu merupakan 

beberapa perguruan tinggi yang diambil dari website resmi Perguruan Tinggi 

Negeri dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Objek ini dipilih atas 

dasar versi 4ICU yaitu salah satu yang mengukur ataupun yang memberikan nilai 

terhadap perguruan tinggi terbaik di dunia.   
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Dalam menganalisis website yang ada pada tiap Universitas dibutuhkan 46 

item intelectual capital yang digunakan yaitu: 

Tabel 3.1. Item-item Pengungkapan Intellectual Capital 

Human Capital Structural Capital Relational Capital 

1. Jumlah Penuh 

Waktu Profesor 

2. Jumlah dan Jenis 

Penelitian 

3. Jumlah Dosen 

Tetap 

4. Jumlah Dosen tidak 

Tetap (desen tamu, 

dosen luar biasa, 

desen pakar) 

5. Prestasi Dosen 

(penghargaan, 

hibah, pendanaan 

program) 

6. Kualifikasi (jumlah 

jabatan) dosen 

akademik 

7. Kompetensi dosen 

akademik (jumlah 

jenjang pendidikan 

S1, S2,S3) 

8. Jumlah staff non 

akademik 

(pustakawan,labora

n, teknisi)  

9. Investasi di perpustakaan 

media elektronik 

10. Penghasilan dari lisensi 

11. Jumlah lisensi yang diberikan 

12. Pengukuran dan layanan 

laboratorium 

13. Visi program studi 

14. Misi program studi 

15. Tujuan dan sasaran 

16. Strategi penyampaian (cara 

penyampaian) 

17. Teknologi yang digunakan 

dalam pembelajaran 

18. Silabus dan rencana 

pembelajaran 

19. Teknik pembelajaran 

20. Sarana, prasarana,dana 

untuk pembelajaran 

21. Sistem evaluasi 

pembelajaran (kehadiran 

dosen mahasiswa) 

22. Sistem perwalian 

23. Rata-rata masa studi 

24. Jumlah dosen per-

mahasiswa 

25. Rasio drop-out 

26. Rata-rata mahasiswa per 

dosen pembimbing 

27. Rata-rata jumlah pertemuan/ 

pembimbing 

28. Kualifikasi akademik dosen 

pembimbing 

29. Ketersediaan panduan 

mekanisme pengerjaan tugas 

akhir 

30. Target waktu penulisan 

tugas akhir 

31. Jumlah lulusan/wisuda 

32. Jumlah penelitian pihak 

ke-3 hibah luar negeri 

33. Jumlah penelitian pihak 

ke-3 dikti 

34. Para ilmuwan 

internasional di 

perguruan tinggi 

35. Jumlah konferensi yang 

diselenggarakan  

36. Penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat 

37. Publikasi ilmiah di jurnal 

internasional 

38. Publikasi ilmiah di jurnal 

organisasi yang 

terakreditasi A 

39. Publikasi ilmiah di jurnal 

lokal 

40. Hits situs internet 

41. E-Learning 

42. Jumlah prestasi dan 

reputasi akademik, minat, 

dan bakat mahasiswa 

43. Layanan Kemahasiswaan 

44. Layanan dan 

pendayagunaan lulusan 

45. Perekaaman data lulusan 

46. Partisipasi lulusan dalam 

pengembangan akademik 

Sumber: Ulum (2012) 
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F. Teknik Analisis Data 

Content Anaylisis  

Content Analysis digunakan karena metode analisis isi disampaikan secara 

rinci, prosedur yang jelas serta penerapan dan isu kontroversialnya dibahas 

dengan jelas (Barbara Downe‐Wamboldt RN, 2009). Selain itu menurut Ulum 

(2017) bahwa pada umumnya pengungkapan Intellectual Capital pun diukur 

melalui Content Analysis. Masih sedikit CA (content analysis) yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan 46 item Intellectual Capital yang merupakan kategori 

dari Human Capital, Structural Capital dan Relational Capital. Kemudian dari 

total 88 sampel menggunakan kode Five ways numerical coding system. Dengan 

keterangan  

0 : item informasi Intellectual Capital tidak dilaporakan 

1 : item informasi Intellectual Capital dilaporkan dalam format narasi 

2 : item informasi Intellectual Capital dilaporkan dalam format angka 

3 : item informasi Intellectual Capital dilaporkan dalam format rupiah 

4 : item informasi Intellectual Capital dilaporkan dalam format 

gambar/grafik 

Adapun tahapan analisis yang dilakukan yaitu : 

1. Melakukan Content Analysis berdasarkan 46 item pada masing-masing 

universitas 

2. Melakukan penilaian dengan five ways numerical coding system pada 46 

item  
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3. Melakukan penjumlahan pengungkapan intellectual capital pada tiap

universitas dan menghitung persentasenya

4. Melakukan perhitungan pada human capital, structural capital dan

relational capital dengan cara yang sama untuk mengetahui tingkat

pengungkapan pada masing-masing kategori yang ada.

Kruskal Wallist Test 

Selain itu digunakan SPSS untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

dalam hal pengungkapan Intellectual Capital antara Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri. SPSS yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan Kruskal Wallist Test. Tes Kruskal-Wallist adalah analisis 

varians non parametrik yang dapat digunakan untuk membandingkan beberapa 

sampel independen.  

Statistik non parametrik biasanya digunakan jika ada syarat yang tidak 

dipenuhi yang mana data ini dapat bersifat nominal ataupun ordinal. Kruksall 

wallist sendiri biasanya digunakan sebagai uji alternatif dari one way ANOVA 

dan tidak jauh berbeda dengan uji Mann-Whitney jika membandingkan dua 

kelompok atau lebih. 

Pengujian menggunakan Kruskal wallist test yaitu dengan cara 

membandingkan item Intellectual Capital yang ada pada Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan dari human capital, 

structural capital dan relational capital. 




