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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian adalah mahasiswa dari beberapa universitas di Kota 

Semarang, sedangkan lokasi penelitian berada di Kota Semarang karena 

merupakan kota yang masuk dalam kategori metropolitan dan terdiri dari 

beberapa universitas. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2013:148), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek / subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Kota 

Semarang yang termasuk ke dalam generasi Z. Sedangkan sampel menurut 

Sugiyono (2013:149) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara 

kuota. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dan diperoleh 

secara langsung dari sumbernya sebagai obyek penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini adalah data langsung dari responden yang 

diperoleh melalui kuesioner dan diperlengkapi dengan wawancara. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dengan e-kuesioner. Kuesioner tersebut nantinya 
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dapat dengan mudah diakses melalui layanan Google Forms. 

Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan mengenai pemilihan karir 

bagi mahasiswa. 

Metode penyebaran data menggunakan teknik snowball 

sampling. Menurut Sugiyono (2013:157), snowball sampling adalah 

teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar. Ibarat bola salju yang berputar, lama-lama akan menjadi 

besar. Demikian pula data yang disusun mula-mulai diberikan kepada 

satu orang. Dari satu orang tersebut, akan membagikannya kepada 

orang lain untuk melengkapi data. Begitu seterusnya, sehingga jumlah 

sampel semakin banyak. Sampel dibatasi pada jumlah tertentu yaitu 

sebanyak 102 (seratus dua). 

 

3.4   Analisis Data 

Data akan dianalisis secara deskriptif yaitu melalui persentasi dan 

piechart. Langkah-langkah melakukan analisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Membuat daftar pertanyaan pada layanan Google Forms. Setelah 

daftar pertanyaan e-kuesioner  telah selesai dibuat, maka mulai 

disebarkan melalui link pada kontak e-mail responden, kontak 

LINE responden, maupun kontak Whatsapp responden. Peneliti 

menggunakan media Google Forms sebagai alat penunjang dalam 

e-kuesioner karena mudah dipakai dan hasil mudah diolah.  

b) Setelah data disebar dan kuota sudah terpenuhi, maka peneliti 

membuka hasil penelitian pada Google Forms, dan mengolah data 

tersebut. Pengolahan data ini bertujuan agar peneliti dapat 

memperoleh hasil yang valid dari jawaban responden. 
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c) Mengelompokkan data sesuai dengan hasil yang didapat. 

Pengelompokan data ini menggunakan deskriptif kuantitatif dan 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan pada data 

yang berupa angka, yang dapat diolah menjadi diagram/grafik. 

Deskriptif kualitatif digunakan pada data yang berupa uraian dari 

responden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


