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Metode penelitian 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 

dengan kualitatif. Definisi pendekatan kualitatif menurut (Ikbar, 2012, p. 146) 

“pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berdasarkan 

fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan”. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif. 

Adapun defisini dari metode deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2014:348) riset 

deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek penelitian yang digunakan untuk menemukan dan 

memahami fenomena sentral. Metode ini dipilih karena penulis ingin mengetahui 

apakah peran dan bimbingan orang tua menentukan pilihan karir pemuda sebagai 

seorang entrepreneur. 

3.2. Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

(Sugiyono, 2014), teknik purposive sampling memiliki arti teknik pengambilan sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan subjek penelitian diambil berdasarkan 

ketentuan dan sebab sebagai berikut: 

 



 

 

1. Pemuda yang mempunyai orang tua sebagai wirausaha. 

 Ketentuan: berumur 15-25 tahun dan memiliki orang tua yang 

mempunyai usaha. 

2. Pemuda yang mempunyai orang tua sebagai karyawan 

 Ketentuan: berumur 15-25 dan memiliki orang tua berprofesi sebagai 

karyawan. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan 

analisis dokumen untuk memperoleh sumber informasi. 

3.3.1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yang 

ingin menggali lebih dalam dari responden, (Sugiyono, 2014). Esteberg (dalam 

Sugiyono 2014) mengemukakan bahwa ada beberapa macam wawancara yaitu 

wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

digunakan apabila peneliti sudah mengetahui pasti seperti apa informasi yang akan 

diperoleh, secara pertanyaan yang diberikan kepada responden sama. Sementara 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas di mana peneliti 

tidak memiliki pedoman dan struktur dalam mengadakan wawancara. Metode 



wawancara semiterstruktur adalah gabungan dari metode terstruktur dan tidak 

terstruktur, tapi wawancara semiterstruktur lebih bebas dari wawancara terstruktur. 

(Sugiyono, 2014) berpendapat bahwa wawancara semiterstruktur memiliki tujuan 

untuk menemukan masalah secara terbuka, dengan wawancara semiterstruktur 

diharapkan pihak yang diwawancarai lebih terbuka dan berani mengemukakan ide dan 

pendapatnya secara bebas. Jenis pertanyaan yang diberikan tetap dalam batasan 

penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, namun narasumber lebih bebas dalam 

memberikan jawaban, sehingga narasumber dapat menjelaskan lebih detail sesuai 

dengan pertanyaan yang diberikan.  

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), wawancara adalah teknik pengumpulan 

data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan terhadap subjek 

penelitian. Teknik (Putri, 2013) wawancara dilakukan apabila peneliti membutukan 

komunikasi secara langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini dibutuhkan 

informasi mengenai peran orang tua terhadap pilihan karir pemuda.  

Data yang diambil untuk penelitian ini berupa informasi mengenai peran orang 

tua terhadap pilihan karir pemuda. Maka dari itu, peneliti menggunakan wawancara 

semi terstruktur. Selain dari wawancara, peneliti memperoleh data dari refrensi – 

refrensi lain seperti buku, jurnal, internet dan sumber – sumber lain yang dapat 

membantu penelitian ini. Data yang diambil berupa teori yang berhubungan dengan 

entrepreneurship, peran orang tua, peran orang tua terhadap karir, peran orang tua 

terhadap kewirausahaan pemuda. 



3.3.2. Analisis Dokumen 

 Menurut (Nusa, 2013) analisis dokumen merupakan suatu cara untuk 

melengkapi data berdasarkan bahan-bahan tertulis, foto, maupun film yang sudah ada 

sebelum peneliti berada dalam latar penelitian, termasuk yang dibuat atau diproduksi 

selama penelitian berlangsung. Semua dokumen dalam beragam bentuknya itu dapat 

memberikan informasi berupa “rekam jejak” dari masa lalu yang terkait dengan fokus 

penelitian. Juga memberikan bukti tentang apa yang sedang berlangsung, bahkan 

rencana untuk masa depan. 

3.4. Validitas dan Reliabilitas 

 Dalam suatu penelitian, mengumpulkan fakta/kenyataan hidup (data) 

diperlukan suatu alat dan cara yang baik sehingga didapat data yang valid, reliable, dan 

akurat. (Sutinah, 2011, p. 83). Validitas adalah relevan atau tidaknya pengukuran dan 

pengamatan yang dilakukan pada penelitian (Sutinah, 2011, p. 83). Pengecekan data 

untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

cara triangulasi (Nusa, 2013). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah memanfaatkan 

sumber yang berbeda untuk melakukan pemeriksaan terhadap data. (Nusa, 2013) 

triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari 

para narasumber akan dicocokkan satu sama lain untuk ditarik suatu kesimpulan. Pada 

penelitian ini, triangulasi sumber diperoleh dari beberapa narasumber, yang terdiri 



pemuda yang memiliki orang tua berprofesi sebagai entrepreneur dan pemuda yang 

memiliki orang tua berprofesi sebagai karyawan. 

3.5. Metode Analisis Data 

 Langkah – langkah yang digunakan untuk menganalisis data menurut 

(Sugiyono, 2014, p. 404) yaitu:  

1. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu proses pengumpulan data melalui 

wawancara.  

2. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu proses pemilihan data yang telah 

diperoleh dengan tidak menggunakan data yang tidak perlu dan fokus pada hal 

– hal pokok yang menyangkut permasalahan utama.  

3. Data Display (Penyajian Data), yaitu proses penyajian data dengan bentuk 

narasi.  

Berdasarkan langkah – langkah yang sudah dijelaskan di atas, maka setiap tahap akan 

dilakukan guna mendapat validasi data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber 

melalui proses wawancara. 

 


