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PERNYATAAN 
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PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP TINGKAT 

KEMATANGAN CALON GURU PADA MAHASISWA 

PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI ANGKATAN 

2010 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA  

Arlian Ayu Cahyati A210100085, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) adanya pengaruh mata 

kuliah micro teaching terhadap tingkat kematangan calon guru, 2) adanya 

pengaruh PPL terhadap tingkat kematangan calon guru, 3) adanya pengaruh 

mata kuliah micro teaching dan PPL terhadap tingkat kematangan calon guru. 

Jenis penelitian yang digunkan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi Semester VII 

Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengikuti mata 

kuliah micro teaching dan PPL sebanyak 178 mahasiswa dengan sampel 114 

mahasiswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan angket yang telah diuji 

cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data dengan uji 

regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier 

Y=11,725+0,139X1+0,306X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah: 1) ada pengaruh yang signifikan antara mata kuliah micro teaching 

terhadap tingkat kematangan calon guru. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,381 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi 

<0,05 yaitu 0,019; 2) ada pengaruh yang signifikan antara PPL terhadap tingkat 

kematangan calon guru. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > 

ttabel yaitu 4,286 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 3) ada 

pengaruh yang signifikan antara mata kuliah micro teaching dan PPL  terhadap 

tingkat kematangan calon guru. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 

Fhitung > Ftabel yaitu 22,151 > 3,081 pada taraf  signifikansi 5%. 4) variabel X1 

memberikan sumbangan relatif sebesar 31,24% dan sumbangan efektif sebesar 

8,9%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 68,85% dan 

sumbangan efektif sebesar 19,6%. Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh 

0,285 yang berarti 28,5% tingkat kematangan calon guru dipengaruhi oleh mata 

kuliah micro teaching dan PPL, sisanya sebesar 71,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: Mata Kuliah Micro Teaching, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 

dan Tingkat Kematangan Calon Guru  
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PENDAHULUAN 

Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan martabat 

manusia Indonesia dapat dilaksanakan secara berhasil bila upaya pembangunan 

tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam rangka 

meningkatkan sumber daya manusia, sudah banyak usaha yang ditempuh oleh 

pemerintah. Pembangunan masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah 

membangun manusia seutuhnya. Hal tersebut yang merupakan sasaran utama 

tidaklah hanya berbentuk fasilitas-fasilitas saja, namun juga kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia 

adalah melalui pendidikan.  

Setiap lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dituntut 

memiliki kemampuan dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik atau guru. 

Sebagian orang mengatakan bahwa setiap lulusan perguruan tinggi pasti dapat 

mengajar. Kenyataan banyak masalah yang timbul seperti guru yang kurang 

memiliki kesiapan terutama dalam hal ketrampilan dan mental sehingga tidak 

berhasil menunjukkan kinerja secara optimal. 

Untuk menghadapi zaman yang semakin global ini, dalam dunia 

pendidikan terutama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dituntut selalu 

aktif dalam meningkatkan kompetensi lulusnya agar dapat bersaing di dunia 

global dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaharuan di bidang 

pendidikan haruslah dilakukan secara terus-menerus agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Surakarta 

memiliki keinginan dalam hal peningkatan produktivitas tenaga kependidikan 

agar calon pendidik dapat memenuhi kompetensi pendidikan berdasarkan nilai-

nilai keIslaman dan tuntutan zaman serta memberi arahan pada perubahan 

pendidikan yang lebih baik.  

Slameto (2010:115) mendiskripsikan kematangan sebagai “proses yang 

menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan 

kerkembanagan”. Kematangan calon guru menjadi tolak ukur yang digunakan 

untuk mewujudkan guru yang berkompetensi di bidangnya. 
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Kematangan seorang calon guru dapat dilihat melalui kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa calon guru. Bukan hanya kemampuan 

di bidang akademik, namun juga kemampuan non akademik. Seperti kemampuan 

untuk mengelola suatu kegiatan maupun organisasi sekolah dan kemampuan 

untuk beradaptasi serta bersosialisasi di lingkungan sekolah. Kemampuan tersebut 

dapat diasah melalui pelatihan-pelatihan yang menjadi program akademik di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Program tersebut yaitu Micro Teaching 

dan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan langsung di 

sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh universitas.  

Menurut Zainal Asril (2011:43), “Pembelajaran micro dapat diartikan 

sebagai cara latihan keterampilan atau praktik mengajar dalam lingkup kecil atau 

terbatas”. Pembelajaran micro teaching merupakan pelatihan tahap awal dalam 

membentuk kompetensi dan ketrampilan mengajar melalui pengaktualisasian 

kompetensi dasar mengajar. Pengajaran micro teaching juga sebagai sarana untuk 

berani tampil dalam menghadapi suasana di kelas, mengendalikan emosi, ritme 

pembicaraan dan lain-lain. Dengan pembelajaran micro teaching ini diharapkan 

calon guru atau mahasiswa tidak canggung dan malu dalam menghadapi siswa 

dikelas dan mahasiswa praktikan dapat mempersiapkan dirinya baik mulai 

rencana pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta 

alat evaluasi yang akan digunakan dalam mengajar.  

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  adalah sarana dalam mempraktikan 

teori yang telah diterima mahasiswa guna menyiapkan para calon guru untuk 

menguasai kemampuan guru yang utuh serta guru yang profesional. Kegiatan PPL 

mahasiwa praktikan belajar untuk menjadi seorang guru yaitu melakukan kegiatan 

belajar mengajar dan menerapkan materi yang dipersiapkan untuk disampaikan 

kepada anak didik. Dalam buku pedoman Program Pengalaman Lapangan UMS 

2013, pengertian PPL yaitu: 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan 

kulikuler yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program S1 FKIP dan 

FAI UMS untuk mendapatkan gelar sarjana. Kegiatan PPL mencangkup 

praktik pembelajaran dan kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh 

seorang guru di sekolah dalam melaksanakan tugas profesionalnya.  
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan 

kurikuler yang ditempuh  oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bertujuan untuk memenuhi persyaratan 

dalam pembentukan tenaga pendidikan yang mampu mencapai tingkat profesional 

hingga dapat dijadikan sebagai profesi  kependidikan.  Hal ini ditujukan untuk 

pembentukan profesionaltias guru maupun bagi tenaga kependidikan yang lain 

selain guru.  

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui adanya 

pengaruh mata kuliah micro teching terhadap kematangan calon guru pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2010, 2) Untuk mengetahui pengaruh 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap kematangan calon guru pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2010, 3) Untuk mengetahui pengaruh 

mata kuliah micro teching dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap 

kematangan calon guru pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2010. 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat 

dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis, dan dapat mencapai tujuan. 

Menurut Sugiyono (2008:4), "metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan 

dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah". 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2013 sampai dengan 

bulan Maret 2013. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi Semester VII Angkatan 2010 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang telah mengikuti mata kuliah micro teaching dan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Pengambilan sampel menurut Sugiyono 

(2008:87) berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dengan taraf  kesalahan 5% 
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jika populasi 167 mahasiswa  dibulatkan menjadi 170 mahasiswa maka sampelnya 

sebanyak 114 mahasiswa dan menggunakan teknik simple random sampling. 

Teknik ini dugunakan untuk pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 

2010. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan 

dokumentasi. variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel 

bebas. Variabel terikatnya yaitu tingkat kematangan calon guru (Y), variabel 

bebasnya yaitu mata kuliah micro teaching (X1) dan Praktik Pengalaman 

Lapangan (X2). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa item-

item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya telah diuji cobakan pada 

subjek uji coba yang berjumlah 20 mahasiswa FKIP Akuntani angkatan 2010 

yang telah mengikuti mata kuliah micro teaching dan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL).  

Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan 

uji realibilitas. Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan 

uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linier ganda kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga 

pendidikan tinggi dibawah Persyarikatan Muhammadiyah. UMS berdiri 

berdasarkan Surat  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 

063,50/O/1981 tanggal 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP 

Muhammadiyah Surakarta. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia yang terletak di jalan Ahmad Yani 

Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta. Amal usaha bidang pendidikan ini 

bertekad mewujudkan kampus sebagai “Wacana Keilmuan dan Keislaman” . 

4 



Visi FKIP adalah menjadi lembaga pendidik tenaga kependidikan yang 

menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan berkepribadian islami. 

Selanjutnya misi FKIP adalah (1) Menyelenggarakan pendiidkan, pelatihan dan 

pembimbingan untuk menghasilkan tenaga pendidikan yang cakap, berjiwa wira-

usaha dan berkepribadian islami, (2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan 

untuk menghasilkan ipteks yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, 

pelatihan dan pengembangan, (3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bidang pendidikan. Akhirnya secara operasional tujuan yang 

ingin  dicapai FKIP adalah (1) Menghasilkan lulusan yang cakap dan 

berkepribadian islami sesuai dengan kompetensi pendidik, (2) Menghasilkan 

penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar, (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan kewirausahaan. 

Program Studi (Progdi) Pendidikan Ekonomi Akuntasi merupakan salah 

satu program studi di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan SK Dikti No.0395/01/1984. 

Program studi ini menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas guna 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. 

Progdi Pendidikan Akuntansi mempunyai tujuan: (1) Menghasilkan 

tenaga Kependidikan Akuntansi yang mampu mengelola pembelajaran akuntansi, 

(2) Meningkatkan memahami materi yang disampaikan. Penyampaian materi 

melalui LCD akan memotivasi mahasiswa dalam belajar. Hal ini membuktikan 

bahwa akses pembelajaran di Progdi Akuntansi UMS telah menggunakan 

pembelajaran elektronik (komputer) yang saat ini menjadi suatu kebutuhan.  

Hasil data diperoleh melalui angket. Sebelum angket diberikan 

kepada sampel item angket telah di ujikan kepada 20 objek sampel. Dan 

semua item pernyataan dalam angket dinyatakan valid dan reliabel. 

Perhitungan menggunakan hasil dari analisis output SPSS For Windows 15.0 . 

Masing-masing item angket memiliki nilai   >  dan nilai signifikasi < 

0,05 sehingga dinyatakan valid. Dinyatakan Reliabel karena nilai Alpha 

kematangan sebesar 0,813 ; nilai Alpha mata kuliah micro teaching sebesar 8,92 
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dan nilai Alpha PPL sebesar 0,816. Nilai ini kemudian kami bandingkan dengan 

nilai r tabel, r tabel dicari pada signifiasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data 

(n)=20 maka didapat nilai r tabel sebesar 0,444. Oleh karena nilai r > r tabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut reliabel 

Data  tingkat kematangan calon guru (Y), hasil dari analisis output 

SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean sebesar 31,98 dengan standar error of 

mean  sebesar 0,322, Median sebesar 32,00, Modus sebesar 31, Skor maksimal 

diperoleh angka 39, skor minimal diperoleh angka 21, Standar deviasi sebesar 

3,441 yang merupakan akar dari variance yaitu 11,840. Skewness sebesar -0,340 

yang diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std.Error Skewness 

sebesar 0,226 dan diperoleh hasil -1,504. Kurtosis sebesar -0,042 dan diubah ke 

nilai rasio dengan cara memebagi dengan Std.Error Kurtosis sebesar 0,449 dan 

diperoleh hasil 0,093. 

Data mata kuliah micro teaching (X1) yang diperoleh melalui 

angket. Hasil analisis output SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean sebesar 

50,05 dengan standar error of mean sebesar 0,506, Median sebesar 50,50, Modus 

sebesar 49, Skor maksimal diperoleh angka 61, Skor minimal diperoleh angka 34, 

Standar deviasi sebesar 5,400 yang merupakan akar dari variance yaitu 29,165. 

Skewness sebesar -0,348 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan 

Std.Error Skewness sebesar 0,226 dan diperoleh hasil -1,539. Kurtosis diperoleh 

sebesar 0,025 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std.Error 

Kurtosis sebesar 0,449 dan memperoleh angka 0,055. 

Data Praktik Pengalaman Lapangan (X2) yang diperoleh melalui 

angket. Hasil analisis output SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean sebesar 

43,43 dengan standar error of mean sebesar 0,414, Median sebesar 44, Modus 

sebesar 42, Skor maksimal diperoleh angka 52, Skor minimal diperoleh angka 31, 

Standar deviasi sebesar 4,418 yang merupakan akar dari variance yaitu 19,522. 

Skewness sebesar -0,416 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan 

Std.Error Skewness sebesar 0,226 dan diperoleh hasil -1,841. Kurtosis diperoleh 

sebesar -0,054 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std.Error 

Kurtosis sebesar 0,449 dan memperoleh angka -0,12. 
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Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel  independen, 

atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang 

menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut juga dengan 

Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari tingkat kematangan calon 

guru, mata kuliah micro teaching, dan praktik pengalaman lapangan (PPL) dengan 

nilai Lhitung < Ltabel. Untuk variabel tingkat kematangan calon guru yaitu 0,072 < 

0,083 atau nillai signifikansi sebesar 0,200. Variabel mata kuliah micro teaching 

yaitu sebesar 0,078 < 0,083 atau nilai signifikansi sebesar 0,081. Variabel PPL 

yaitu sebesar 0,064< 0,083 atau signifikansi sebesar 0,200. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan hubungan garis lurus ( hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang 

menggunakan bantuan SPSS For Windows 15.0 antara variabel mata kuliah micro 

teaching terhadap tingkat kematangan calon guru menunjukkan bahwa 

mempunyai hubungan yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,557 < 1,642 dan 

nilai signifikansi 0,071 > 0,05. Sedangkan untuk variabel PPL terhadap tingkat 

kematangan calon guru menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier 

dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,473 < 1,686 dengan nilai signifikansi 0,110 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 15.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah micro teaching  dan PPL mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat kematangan calon guru. Hal itu dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier yaitu Y= 11,725+ 0,139X1 + 0,306X2, berdasarkan 

persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen bernilai positif, mata kuliah micro teaching dan PPL secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap tingkat kematangan calon guru.  

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel mata kuliah micro teaching terhadap tingkat kematangan calon guru 

sebesar 0,139 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kemandirian 
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belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kemudian berdasarkan uji 

keberartian koefisien regresi linier berganda untuk variabel kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,381 > 1,982 dengan 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,019. Sumbangan relatif sebesar 31,24% dan 

sumbangan efektif sebesar 8,9%. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel mata 

kuliah micro teaching semakin baik, maka akan semakin baik tingkat kematangan 

calon gurru atau sebaliknya semakin rendah variabel mata kuliah micro teaching, 

maka semakin rendah pula tingkat kematangan calon guru. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah sebesar 0,306 atau bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

berpengaruh positif terhadap tingkat kematangan calon guru. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa semakin baik variabel Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) maka akan semakin tinggi pula tingkat kematangan calon guru. 

Berdasarkan uji t untuk variabel Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (b2) 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,286 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 68,85% dan sumbangan efektif 19,6%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL), maka akan semakin baik pula tingkat kematangan 

calon guru. Sebaliknya semakin rendah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 

maka akan semakin rendah tingkat kematangan calon guru. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui 

bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 22,151 > 3,078 dengan nilai signifikansi < 0,05 

yaitu 0,000. Hal ini menujukkan bahwa mata kuliah micro teaching memiliki 

kecenderungan yang sama dengan adanya kombinasi yang diikuti oleh 

peningkatan tingkat kematangan calon guru. Koefisien determinasi sebesar 0,285 

yang artinya bahwa ada pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel mata 

kuliah micro teaching dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap tingkat 

kematangan calon guru 28,5% sedangkan 71,5% dipengaruh oleh faktor lain yang 

tidak diteliti oleh penulis.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Mata 

kuliah micro teaching berpengaruh positif terhadap tingat kematangan calon guru 

pada mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan tahun 2010 UMS. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis regresi linier ganda (uji t) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,381 > 

1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,019 dengan sumbangan relatif sebesar 

31,24% dan sumbangan efektif 8,9%. 2) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

berpengaruh positif terhadap tingkat kematangan calon guru pada mahasiswa 

FKIP Akuntansi angkatan tahun 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier ganda (uji t) diperoleh diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 4,286 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 

sumbangan relatif sebesar 68,85% dan sumbangan efektif 19,6%. 3) Mata kuliah 

micro teaching dan praktik pengalaman lapangan (PPL) berpengaruh positif 

terhadap tingkat kematangan calon guru pada mahasiswa FKIP Akuntansi 

angkatan tahun 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini dapat dilihat 

dari analisis uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 22,151 lebih besar dari Ftabel

sebesar 3,078 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan hasil uji koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,285 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh mata 

kuliah micro teaching dan praktik pengalaman lapangan (PPL) terhadap tingkat 

kematangan calon guru pada mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan tahun 2010 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebesasar 28,5% sedangkan 71,5% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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