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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini didapat melalui hasil penyebaran e-

kuesioner melalui fasilitas Google Forms. Berdasarkan kuesioner yang telah 

disebarkan kepada 102 (seratus dua) responden dalam penelitian ini 

dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) kriteria. Kriteria-kriteria yang 

dimaksud antara lain adalah: usia, jenis kelamin, universitas, dan program 

studi. 

4.1.1 Gambaran responden berdasarkan usia 

 Gambaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada: 

Gambar 4.1 Gambaran Umum Usia Responden 

      

 

  

 

 

 

 

 

        Sumber: Data primer diolah 2018 

Gambar 4.1. menunjukkan hasil usia responden dalam penelitian 

ini. Jika dilihat dari karakteristik usia responden, maka semuanya 
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sudah termasuk digenerasi Z. Dari 102 (seratus dua) responden, 20% 

berumur 18-20 tahun, umur 21-23 sebanyak 80%. Hal ini menunjukan 

responden paling banyak sudah mulai memasuki tahap akhir dalam 

masa perkuliahan mereka sehingga diharapkan responden dapat 

menjawab pertanyaan tentang pemilihan karir. 

4.1.2 Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin 

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada:  

Gambar 4.2 Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: Data primer diolah 2018 

Gambar 4.2 menunjukkan hasil jenis kelamin mahasiswa yang 

termasuk dalam penelitian ini. Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa 

dari 102 (seratus dua) responden, 63% didominasi oleh perempuan. 

Responden perempuan lebih merespon dalam mengisi kuesioner 

daripada responden laki-laki.  
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4.1.3 Gambaran responden berdasarkan universitas 

Gambar 4.3 Gambaran responden berdasarkan universitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Data primer diolah 2018 
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Gambar 4.3 diatas menunjukkan gambaran responden 

berdasarkan mahasiswa aktif dari beberapa universitas di Semarang.  

Dari gambar diatas menunjukan bahwa responden terbanyak yang 

adalah dari Unika Soegijapranata Semarang. Metode yang digunakan 

adalah snowball yang menganjurkan untuk disebarkan dalam suatu 

jaringan atau rantai sehingga responden memberikan informasi pada 

pihak yang dikenal melalui google forms. Sebetulnya, peneliti sudah 

berusaha untuk menyebarkan kepada mahasiswa dari universitas 

lainnya dengan harapan dapat disnowball-kan namun pada 

kenyataannya, banyak responden yang belum merespon. 

4.1.4 Gambaran responden berdasarkan program studi 

Gambar 4. 4 Gambaran responden berdasarkan program studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Data primer diolah 2018 
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Berdasarkan Gambar 4.4, menunjukan gambaran respoden 

berdasarkan program studi yang sedang dijalani oleh responden. 

Responden yang paling banyak adalah dari program studi manajemen 

yaitu sebanyak 36%, sedangkan responden lainnya berasal dari 

program studi yang berbeda-beda 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa generasi Z yang ada di 

Kota Semarang. Menurut Bencsik, Csikos, dan Juhez (2016), individu yang 

termasuk generasi Z adalah dari tahun kelahiran 1995 – 2010. Ini berarti 

bahwa usia dimulainya generasi Z adalah umur 9 (sembilan) tahun hingga 23 

(dua puluh tiga) tahun. Dapat dilihat juga pada bagian sebelumnya (Gambar 

4.1) yaitu responden dari penelitian ini menggambarkan mahasiswa yang 

berusia berusia 18-23 tahun. 

 Topik penelitian ini adalah mengetahui bagaimana persepsi pemilihan 

karir pada mahasiswa generasi untuk masa depannya kelak. Penelitian serupa 

juga pernah dilakukan oleh Lembaga Adecco. Dalam penelitiannya yang 

berjudul: Yes, It Matters: What Millennials and Gen Z Really Think about 

Work pada tahun 2015, meneliti bagaimana pemilihan karir bagi generasi Z.  
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4.2.1 Karakteristik Generasi Z 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 102 (seratus dua) 

responden tentang pemahanan responden sebagai bagian dari generasi Z 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4. 5 Gambaran tentang Generasi Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber : Data primer diolah 2018 

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa dari 102 (seratus 

dua) responden sebanyak 48% responden menyatakan bahwa mereka 

termasuk generasi Z. Sementara sisanya menjawab “tidak” dan 

“mungkin” Bagi yang menjawab “tidak”, dapat diketahui responden 

belum tahu tentang perbedaan generasi atau bagi yang menjawab 

“mungkin”, dapat diketahui bahwa responden tersebut belum paham 

tentang pengetahuan generasi Z atau masih ragu-ragu apakah dirinya 

termasuk generasi Z atau tidak. Padahal, jika dilihat dari rentang usia, 

maka semua responden termasuk kategori generasi Z (Pada Gambar 

4.1). Hal ini dikuatkan pula oleh pertanyaan mengenai penggunaan 

gadget dalam sehari yang menyatakan bahwa 65% responden 

menggunakan gadgetnya lebih dari 5 (lima) jam sehari seperti pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4.6 Penggunaan Gadget dalam Sehari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan gambar 4.6, menunjukan bahwa 65% responden 

menggunakan gadget lebih dari 5 (lima) jam untuk menunjang aktivitas. 

Hal ini menunjukan bahwa secara tidak disadari, responden sudah 

termasuk generasi Z. Hal ini sesuai dengan pendapat  Putra (2016) 

bahwa  generasi Z akrab dengan piranti gawai canggih dan selalu 

terhubung dengan teknologi demi menunjang berbagai aktivitas. 

Generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget 

canggih. Untuk melihat apa saja yang ditunjang oleh gadget dengan 

lama penggunaan gadget dalam sehari, dapat dilihat pada pertanyaan 

yang berhubungan dengan penggunaan gadget dalam penunjang 

aktivitas. Dan hasilnya adalah 57% responden menggunakan gadgetnya 

untuk chatting/browsing/media sosial, dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.7 Penggunaan Gadget dalam menunjang aktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Data primer dioleh 2018 

Hasil pada gambar ini menguatkan kembali bahwa sebetulnya 

responden memang termasuk dalam generasi Z.  Hal ini menunjukan 

pula bahwa generasi ini selalu terkoneksi sepanjang waktu dan 

terhubung dengan teman-teman sebayanya secara terus menerus. Hal ini 

dikuatkan pula pada gambar 4.8 sebagai berikut: 

Gambar 4. 8 Aktivitas yang paling sering dilakukan 

responden 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Data primer diolah 2018 
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Pada gambar 4.8 menunjukan bahwa responden paling sering 

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan chatting (obrolan) atau 

browsing yakni 79%. Sedangkan paling sedikit adalah aktivitas 

mengelola bisnis online. Hal ini semakin menunjukan bahwa mereka 

sebenarnya sudah termasuk kategori generasi Z, hanya saya mereka 

mungkin belum menyadari. Meski begitu ada fakta menarik tentang 

karakteristik generasi Z pada responden yang dapat dilihat dari gambar 

berikut: 

Gambar 4. 9 Sifat Generasi Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan gambar 4.9 menunjukan beberapa jawaban yang 

sudah ditulis menurut responden. Dalam hal ini, sebagian besar 

responden mengatakan bahwa sifat generasi Z adalah sangat paham 

teknologi, ditunjukan oleh 45%. Hal ini semakin memperkuat bahwa 

sebenarnya mereka sudah paham dan tau tentang generasi Z, hanya saja 

belum terlalu menyadari. Padahal mereka sudah akrab dengan teknologi 

dan sudah akrab dengan piranti-piranti canggihnya. Terbukti dari 

penggunaan gadget dalam sehari adalah lebih dari 5 (lima) jam untuk 
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banyak aktivitas dan aktivitas yang paling sering dilakukan adalah 

chatting/browsing. Untuk mengetahui lagi pemahaman tentang generasi 

Z, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4. 1 Pendapat mengenai Generasi Z 

Pendapat Persentase 

Generasi Gagdet/Teknologi/Masa Kini 62% 

Generasi Unik/Kreatif/Multitasker 3% 

Generasi yang Lahir Tahun 1995-2014 5% 

Generasi yang Lahir Tahun 2000-An 1% 

Generasi yang Lahir Tahun 1990-An Sampai 

2000-An 3% 

Generasi yang Lahir Tahun 1996 Sampai 

2000-An 1% 

Generasi yang Lahir Tahun 1990-An 5% 

Generasi yang Lahir Tahun 1995 Keatas 1% 

Generasi Boros 
1% 

Tidak Tahu 7% 

Generasi Seru 1% 

Generasi Instan / Sedentary 
4% 

Generasi Masa Depan  1% 

Generasi Setelah Y  3% 

Multitaskers 
1% 

Banyak Teman & Berpengaruh 
2% 
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Total 100% 

   Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.1  menunjukan bahwa jawaban yang sudah 

ditulis oleh responden dalam hal ini mahasiswa generasi Z, sebagian 

besar mengatakan bahwa generasi Z adalah generasi gadget, teknologi, 

dan masa kini, ditunjukan oleh persentase sebesar  62%. Dari data yang 

diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya responden 

paham dan sudah mengetahui tentang generasi Z, hanya saja mereka 

menyebutnya bukan dengan “generasi Z”, tetapi menyebutnya dengan 

“generasi gadget”.  

Meskipun responden sudah banyak memasuki generasi Z, 

namun fakta lainnya menunjukan bahwa mereka masih menyukai 

sesuatu yang konvensional dan pasti. Hal ini dapat dilihat dari gambar 

berikut : 

Gambar 4.10 Opsi jawaban pilihan responden 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Gambar 4.10 menunjukan bahwa responden masih memilih 

menghampiri toko konvensional untuk pergi berbelanja ditandai dengan 

hasil persentase sebesar 77%. Sedangkan yang memilih berbelanja via 
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online sebesar 23%. Meskipun mereka sudah memasuki dunia internet 

dan serba mudah, nyatanya generasi ini masih dapat menggunakan cara 

konvensional yang artinya mereka membutuhkan sesuatu kepastian 

yang tinggi dalam memilih barang. 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat 

diringkas bahwa sebetulnya responden masuk dalam kriteria generasi Z 

hanya saja mereka belum menyadari, dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Persepsi Responden mengenai Generasi Z 

Persepsi Responden  

1. Usia 18-23 tahun 

2. Penggunaan Gadget >5jam 

3. Aktivitas Chatting/browsing 

4. Pehamahan Karakteristik Generasi Gadget/teknologi 

5. Berbelanja Konvensional 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya responden sudah termasuk generasi Z, karena sudah 

memenuhi berbagai kriteria yang sudah disebutkan pada pembahasan 

sebelumnya. 

 

4.2.2 Hal-hal yang Dianggap Penting dalam Pemilihan Karir 

Karir adalah segala macam yang berbentuk pekerjaan, baik 

pekerjaan yang digaji maupun tidak. Karir juga dipandang sebagai suatu 

proses belajar dan pengembangan diri yang berkesinambungan dan 

berkepanjangan. (Sulutan, 2014). Hal-hal yang dianggap penting dalam 

pemilihan karir dapat diukur dari aspek yang dipertimbangkan dalam 
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pemilihan karir pertama kali dan tentang indikator dalam pemilihan 

karir. Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 4. 11 Aspek Utama yang Dipertimbangkan   

Pada Pemilihan Karir Pertama Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa  aspek yang 

dipertimbangkan adalah peluang untuk mengembangkan diri 26%, 

lingkungan pekerjan yang nyaman 22%, pilihan gaji yang tinggi 20% 

dan pekerjaan yang tetap 19%. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa 

tidak ada sesuatu yang menonjol atau dominan karena hasil sangat 

beragam. Selain dari aspek-aspek yang sudah dijelaskan dibagian 

sebelumnya, maka ada indikator pemilihan karir lainnya yaitu pilihan 

karir didasarkan pada minat, citra diri, kepribadian, dan latar belakang 

sosial. Dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 4. 12 Indikator Pemilihan Karir 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Dara Primer diolah 2018 

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa dari 102 (seratus 

dua) responden sebagian besar memilih karir berdasarkan minat, 

ditunjukan oleh persentase sebanyak 69%. Hal ini menunjukan bahwa 

sebagian besar responden bekerja sesuai minat dan situasi sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Artinya bahwa responden ingin bekerja 

disituasi nyaman atau zona nyaman. Hal ini kemungkinan berbeda 

dengan generasi sebelumnya, terutama generasi Baby Boomers yang 

masih memandang pada latar belakang sosial. Misalkan saja kalau 

orang tua dokter maka anaknya juga harus menjadi dokter sesuai 

dengan status orang tuanya.  

Jadi, pada generasi ini, mahasiswa memang tertarik memilih 

karir berdasarkan minatnya. Generasi ini tidak akan mau dipaksa 

bekerja yang tidak menjadi menjadi minatnya. Namun demikian 

masih banyak dijumpai pula yang memilih berdasarkan citra diri, 

kepribadian maupun latar belakang sosial.  Ada mayoritas tetapi ada 

beberapa yang masih mempertimbangkan dalam pemilihan karir. 

Generasi ini juga tidak asal-asalan dalam menentukan pekerjaannya. 

Peluang untuk mengembangkan diri adalah hal yang paling utama 

dipertimbangkan pertama kali dalam mencari pekerjaan.  
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4.2.3 Ketidakpastian Karir 

Ketidakpastian karir berhubungan dengan bagaimana generasi 

ini menghadapi berbagai macam hal yang berhubungan dengan risiko 

karir dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4. 13 Pilihan Ketidakpastian Karir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data primer diolah 2018 

Pada gambar 4.13 menunjukan bahwa mayoritas responden 

memilih untuk bekerja di perusahaan yang besar, sudah jelas, dan pasti, 

ditunjukan oleh persentase sebesar 58% Pernyataan ini jelas 

menunjukan bahwa mahasiswa  generasi Z membutuhkan kepastian 

yang tinggi. Responden tidak ingin menghadapi risiko yang besar. 

Mereka membutuhkan sesuatu pilihan yang pasti. Ini didukung pula 

dengan hasil pada pilihan berbelanja yang sudah disampaikan pada 

bagian pembahasan sebelumnya bahwa mereka butuh satu hal yang 

pasti.  

Sementara responden lainnya memilih untuk membuka usaha 

sendiri dari hobby atau minat. Ini juga menunjukan bahwa adapula yang 
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masih dapat menghadapi risiko serta ketidakpastian. Artinya bahwa 

responden yang memilih pilihan ini siap dalam menghadapi segala 

resiko ketidakpastian karir yang terjadi.  Nampaknya generasi Z masih 

dapat menghadapi risiko ketidakpastian karir yang terjadi, baik itu 

risiko besar maupun kecil. 

4.2.4 Bidang Karir Pilihan yang Sesuai 

Bidang karir yang sesuai dapat membantu responden dalam 

memilih dan mempersiapkan pekerjaan, termasuk didalamnya berupaya 

mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu 

pekerjaan.Bidang karir yang diinginkan responden dalam ditunjukan 

dalam gambar berikut: 

Gambar 4. 14 Bidang Karir yang Diinginkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil yang didapat pada Gambar 4.14 menunjukan 

bahwa responden memiliki 2 (dua) pilihan pekerjaan yang paling 

banyak dipilih yaitu memilih pekerjaan pada bidang pengusaha atau 

wirausaha, ditunjukan oleh persentase sebesar 31% dan pekerjaan yang 
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berhubungan dengan lembaga instansi pemerintah sebesar 28%. Pada 

responden yang menilih menjadi pengusaha atau wirausaha, berarti 

responden mampu untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi. 

Sedangkan pada responden yang ingin di lembaga pemerintahan maka 

responden masih ingin bekerja di zona nyaman. Sedangkan yang ingin 

bekerja lembaga keuangan, lembaga masyarakat, bidang kesehatan, 

startup business masih ada namun tidak banyak. Hasil ini menunjukan 

bahwa jawaban sangat beragam, artinya banyak sesuatu yang 

dipertimbangkan.  

 

4.2.5 Persiapan Karir 

Persiapan karir adalah hal yang berhubungan tentang kejelasan 

arah dan fokus kepada apa yang dingin dicapai dalam pekerjaan. Dalam 

persiapan karir inii terdiri dari beberapa poin-poin penting agar karir 

dapat berkembang secara baik.  

 

Gambar 4. 15 Aktivitas yang dilakukan setelah lulus kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data primer diolah 2018 
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Berdasarkan gambar 4.15 menunjukan bahwa dari 102 (seratus 

dua) jawaban yang sudah ditulis oleh responden sebagian besar memilih 

untuk mencari pekerjaan atau memasuki dunia karir, ditunjukan oleh 

angka 83%. Kemudian hanya sedikit yang memilih melanjutkan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, ditunjukan oleh angka 8% dari total 

keseluruhan responden. Sedangkan sisanya adalah melanjutkan dengan 

dunia bisnis dengan persentase 6%, berkarir dan pendidikan sebesar 

3%.  

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

generasi Z di Kota Semarang lebih memilih untuk mencari pekerjaan 

atau memasuki dunia karir daripada melanjutkan kuliah lagi, berbisnis, 

atau yang memilih berbisnis sambil berkuliah. Untuk lebih mengetahui 

lagi apakah responden sudah siap dalam menentukan karirnya maka 

peneliti mencoba kembali menguras secara detail pada pertanyaan 

tentang kesiapan karir.  

Gambar 4. 16 Persiapan Karir 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Data primer diolah 2018 
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Pada gambar 4.16 menunjukan bahwa dari 102 (seratus dua) 

jawaban yang sudah ditulis oleh responden sebagian besar memilih 

sudah siap dalam memikirkan karirnya, ditunjukan oleh angka 87% 

persen dari total keseluruhan responden. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa responden dalam hal ini mahasiswa generasi Z di Kota 

Semarang sudah mulai memikirkan tentang persiapan karirnya. Untung 

mengetahui apa yang menjadi motivasi mereka tentang persiapan 

karirnya, maka peneliti mengupas lebih dalam lagi tentang apa yang 

menjadi motivasi mereka jika sudah siap dalam pemilihan karirnya, dan 

apa alasan mereka jika belum siap memikirkan karirnya. Motivasi 

repsonden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 3 Motivasi Responden dalam Mempersiapkan Karirnya 

Motivasi Jumlah 

Orang Tua 
16% 

Keluarga 8% 

Masa Depan  11% 

Menata Hidup 13% 

Karir dan Penghasilan 29% 

Passion/Goal/Sukses 8% 

Menikah  2% 

Mandiri  3% 

Percaya pada Tuhan/Iman 2% 

Tidak Ingin Membuang Waktu 1% 

Ingin Bersaing 1% 

Menerapkan Ilmu 1% 
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Malas Kerja Kantoran 1% 

Tanggungjawab 1% 

Tekanan dari Lingkungan  
1% 

Total 100% 

  Sumber: Data primer diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan bahwa responden sudah 

memiliki motivasi dalam karirnya, ditunjukan oleh bermacam-macam 

jawaban yang sudah ditulis oleh responden. Jawaban paling banyak 

adalah pada “karir dan penghasilan” yang ditunjukan sebesar 29%. Dari 

data diatas dapat diketahui bahwa mahasiswa generasi Z di Kota 

Semarang mempunyai motivasi yaitu untuk mendapat karir dan 

penghasilan. Sedangkan pilihan lainnya yang mendominasi yaitu karena 

orang tua, untuk menata hidup, dan untuk meraih masa depan. Untuk 

lebih mengetahui hal apa saja yang sudah dipersiapkan dalam pemilihan 

karir, maka akan ditunjukan dalam tabel berikut:  

Tabel 4. 4 Hal yang Dilakukan untuk Mempersiapkan Karir 

Hal-hal yang dilakukan Jumlah 

Belajar/kuliah 37% 

Meningkatkan skill  11% 

Mencari Informasi  10% 

Mengumpulkan 

modal/mempersiapkan bisnis 24% 

mulai bekerja / magang  12% 

Belum Terlalu Mempersiapkan 3% 

Sudah/iya 2% 

Mental  1% 
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Berdoa 1% 

Total 100% 

 Sumber: Data primer diolah 2018 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan beberapa jawaban dari 

responden. Jawaban terbanyak sebesar 37% yaitu dengan belajar atau 

berkuliah agar dapat mempersiapkan karir dengan baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa memang mahasiswa generasi Z masih menikmati 

proses belajar dan ingin menyelesaikan kuliah terlebih dahulu supaya 

nantinya ilmu yang didapat dapat disesuaikan dengan minat karirnya.  

Adapula responden yang sudah mempersiapkan modal untuk 

bisnisnya. Ini berarti menunjukan bahwa mahasiswa ingin menjadi 

wirausaha dan sudah mulai mempersiapkan dari sedini mungkin. Dari 

hasil ini pula dapat diketahui mahasiswa generasi Z di Kota Semarang 

ada yang sudah mulai bekerja atau magang, meningkatkan skill atau 

kemampuannya dan mulai mencari-cari informasi. Namun adapula 

keunikan yang terjadi. Ada responden yang menjawab sudah siap 

dengan karir namun nampaknya responden belum tahu atau bahkan 

belum mempersiapkan yaitu sebanyak 3% dari total jawaban. Untuk 

mengetahui lebih dalam lagi mengenai alasan belum mempersiapkan 

karir, dapat ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4. 5 Alasan Responden belum mempersiapkan karirnya 

Alasan Jumlah 

Ragu-Ragu/Bingung  46% 

Tidak Tahu 8% 

Fokus Dengan Hal Sekarang 31% 

Menikmati Masa Muda 8% 

Total 100% 

   Sumber: Data primer diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa adapula responden 

yang belum mempersiapkan untuk karirnya. Alasan terbanyak mengapa 

belum mempersiapkan karirnya adalah masih ragu-ragu atau bingung, 

ditunjukan oleh 46% dari total jawaban, kemudian yang ingin fokus 

dengan hal sekarang sebesar 31% dari total jawaban.  Hal ini berarti 

bahwa beberapa responden masih bingung atau ragu-ragu dalam 

menentukan karirnya. Ini dapat dikaitkan pula dengan sifat generasi Z 

tadi yang butuh banyak pertimbangan dan butuh kepastian. Mereka 

tidak ingin “salah jurusan” sehingga banyak hal yang menjadi 

perhatian, apalagi demi mempersiapkan masa depan. Banyak keinginan 

masa depan yang diharapkan generasi Z, diantaranya dapat ditunjukan 

melalui gambar berikut: 

 

Gambar 4. 17 Hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun ke depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Data primer diolah 2018 

Keuangan 
yang stabil 

26% 

pekerjaan 
yang 

diinginkan 
21% Menikah 

18% 

Travelling/Jala
n-jalan 

20% 

Melanjutkan 
jenjang 

pendidikan 
yang lebih 

tinggi 
13% 

Hidup 
sukses/yang 

lebih baik 
2% 



42 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa generasi Z di Kota Semarang menginginkan 

keungan yang stabil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, 

ditunjukan oleh 26% dari total keseluruhan jawaban. Kemudian disusul 

oleh mendapatkan pekerjaan impian atau yang diinginkan sebanyak 

21%, travelling atau jalan-jalan sebanyak 20%. Sisanya adalah 

menikah, melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, dan hidup yang lebih 

baik atau sukses. Ini berarti bahwa responden ingin sekali mempunyai 

kestabilan finansial atau keuangan yang baik.  

Jadi, persepsi responden terhadap pemilihan karir dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Persepsi Responden terhadap Pemilihan Karir  

Persepsi Responden  

1. Pemilihan karir Berdasarkan minat, 

pengembangan diri 

2. Risiko ketidakpastian Rendah 

3. Bidang karir yang 

diinginkan 

Pengusaha , Lembaga 

Pemerintah 

4. Persiapan karir Sudah mempersiapkan karir 

5. Hal yang ingin dicapai Keuangan yang stabil 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Karakteristik responden terkait dengan pemilihan karir adalah 

responden ingin memilih karir berdasarkan minat, responden ingin 

memilih karir yang ketidakpastiannya rendah, responden ingin memilih 

sebagai pengusaha maupun bekerja di lembaga pemerintah, dan 

responden ingin mencapai keuangan yang stabil. 
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Jadi dari pembahasan-pembahasan yang disudah disampaikan 

sebelumnya, dapat ditarik sebuah “potret” bahwa karakteristik 

mahasiswa generasi Z Semarang adalah mahasiswa sudah menjadi 

bagian dalam kategori generasi Z. Dalam memiih karirnya 

berdasarkan pada minat atau sesuai dengan kemampuannya. Pada 

risiko ketidakpastian, mahasiswa ingin mencari karir yang 

ketidakpastiannya rendah. Kemudian, mahasiswa ingin memilih karir 

pada bidang Wirausaha dan Lembaga Pemerintah dan diharapkan 

dalam kurun waktu 5 (tahun) ke depan dapat mencapai keuangan yang 

stabil. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


