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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

3.1.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kerjasama Urusan Internasional 

(K2UI) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan UIO (UniKL 

International Office) Universiti Kuala Lumpur. Kedua departemen ini 

merupakan garda universitas untuk dapat melakukan kerjasama dengan 

universitas lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini 

dilaksanakan berdasarkan judul yang penulis teliti yang berkaitan dengan 

international relationship perguruan tinggi. 

 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan penulis untuk 

melaksanakan penelitian. Proses ini terhitung mulai dari tahap pengajuan 

judul hingga pelaporan hasil dari penelitian. Penelitian ini terhitung dari 

bulan Agustus hingga bulan September 2019. 
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3.2. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil teori 

Agency dan Two Ways Symmertric yang berguna untuk menganalisis 

international relationship proses kerjasama yang dibangun antara K2UI 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan UIO Universiti Kuala 

Lumpur. 

Penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang meneliti 

pada objek yang alamiah dan diarahkan untuk memahami makna, 

menemukan hipotesis, dan mengkonstruksi fenomena. Dalam penelitian 

ini informasi dapat berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan 

hal – hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara individu 

maupun kelompok 

 

3.3.   Objek dan Subjek Penelitian 

3.3.1. Objek Penelitian 

Dalam objek penelitian ini adalah: 

Nama Instansi : Kantor kerjasama Urusan Internasional 

(K2UI) di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo 

Alamat : Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, 
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Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur 63471 

 

Nama Instansi : UIO (UniKL International Office)   

Universiti Kuala Lumpur     

Alamat : 1016, Jalan Sultan Ismail, Bandar 

Wawasan, 50250 Kuala Lumpur, 

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 

Malaysia 

Table 2. Objek Penelitian 

 

3.3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah analisis konsep kerjasama antara K2UI 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan Universiti Kuala Lumpur 

yang akan dianalisis dengan teori Agency dan Two Ways Symmetric. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:   

3.4.1. Observasi 
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Observasi penulis lakukan untuk melihat langsung perihal apa saja yang 

menjadi pertimbangan penulis sebelum melakukan penelitian. Observasi 

dilakukan dalam situasi bekerja staff dan manajemen yang ada pada 

departemen UniKL International Office (UIO) Universiti Kuala Lumpur 

dan  Kantor Kerjasama Urusan Internasional (K2UI) Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo, dengan cara mengikuti agenda departemen, 

melihat dokumen – dokumen terkait yang mendukung penggalian 

informasi. Diharapkan informan dapat memberikan data ataupun 

informasi terkait penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk 

membantu menyelesaikan penelitian ini dengan cepat dan akurat. 

 

3.4.2. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017) 

 Sesi wawancara yakni dengan melakukan Tanya jawab terhadap 

direktur dan staff  dari UniKL International Office (UIO) Universiti 

Kuala Lumpur dan Kantor Kerjasama Urusan Internasional (K2UI) 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, melalui media wawancara 

dengan wawancara peneliti akan memperoleh informasi yang relevan 

mengenai kerjasama perguruan tinggi.  
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Sebelum melakukan penelitian ini, penulis akan lebih dulu menentukan 

siapa saja yang akan menjadi informan dan pertanyaan apa saja yang 

akan penulis sampaikan, berikut data informan terkait penelitian ini: 

 

Kantor Kerjasama Urusan Internasional (K2UI) 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Nama  Siti Asiyah, S.Pd., M.Pd 

Jenis Kelamin Kepala Kantor Kerjasama Urusan Internasional 

Pendidikan 

Terakhir 

Program S2 

Jabatan Kepala Kantor Kerjasama Urusan Internasional 

Instansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Alamat Kantor Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 

No Handphone +62 813 – 3335 – 1200 

 

UniKL International Office (UIO) 

Universiti Kuala Lumpur 

Nama  Dr. Zalhan Mohd Zin 

Jenis kelamin Director UniKL International Office 

Pendidikan Program S3 
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Terakhir 

Jabatan Director UniKL International Office 

Instansi  Universiti Kuala Lumpur 

Alamat Kantor 1016, Jalan Sultan Ismail, Bandar Wawasan, 

50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur, Malaysia 

No Handphone +60 12 – 326 – 9962 

Table 3. Informan Penelitian 

 

3.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang penulis laksanakan dalam penelitian ini ialah  melalui 

pendokumentasian foto, file surat, dokumen,memo, laporan lain yang 

mendukung sebagai interpretasi dan analisis data. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Proses analisa data dituangkan dalam bentuk narasi untuk menjaga 

keabsahan data dan informasinya. Data – data yang telah didapatkan dari 

hasil peelitian dibuatkan sebuah laporan. Data analisis tersebut 

kemudian dikaitakn dengan konsep dan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini sehingga dapat menjelaskan analisis international 

relationship dalam merumuskan konsep kerjasama perguruan tinggi. 
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Maka dapat disebutkan dasar dari analisis data dalam proses 

menganalisis data berkaitan dengan: 

 

3.5.1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan hal penting, mencari tema 

dan pola hingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk pengumpulan data. 

3.5.2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie 

chard, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka 

data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. 

3.5.3. Interpretasi 

Mendapatkan hasil dan pemahaman dari apa yang telah dilakukan saat 

melakukan riset, dengan memunculkan konsep dan teori yang 

menjelaskan hal – hal yang ditemukan. Kemudian mengkomuniaksikan 

temuan dengan laporan tertulis. 

 

 


