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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam membentuk individu yang berkualitas dan mampu bersaing di 

dunia kerja, maka individu tersebut dapat mengembangkan potensi-potensi yang 

ada dalam dirinya melalui pendidikan. Pendidikan juga membutuhkan tenaga-

tenaga yang berkualitas untuk membentuk individu-individu baru, dalam proses 

pembentukan tenaga pengajar dibutuhkannya partisipasi dari segala pihak baik 

dari lingkungan sekolah, rumah, dan ruang lingkup sekitar. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam setiap perkembangan pribadi 

manusia. Jalalludin (2012:7) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan 

bimbingan secara sadar yang diberikan oleh pendidik terhadap perkembangan 

jasmani maupun rohani peserta didik guna membentuk manusia yang 

berkepribadian utama dan ideal. Kepribadian utama atau ideal merupakan 

kepribadian yang memiliki kesadaran moral dan sikap mental secara teguh dan 

bersungguh-sungguh memegang serta melaksanakan ajaran maupun prinsip-

prinsip nilai (filsafat) yang menjadi pandangan hidup baik secara individu, 

masyarakat, maupun filsafat bangsa dan negara Sesuai dengan pembukaan UUD 

1945 alinea 4 yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang utuh dan 

mandiri. 

Penyelenggaran dan keberhasilan pendidikan pada hakekatnya di 

tentukan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor sumber daya manusia seperti 

faktor dari para pendidiknya (guru). Menurut Retno yang dikutip Munandhar 

(2016), Guru adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan 

pendidikan, karena guru mempunyai peran yang sangat penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Baik tidaknya mutu pendidikan sangat tergantung 

pada komponen utama yang membentuknya yaitu guru. 
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Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

memunculkan pradigma baru, dinyatakan bahwa guru profesional yaitu :  

Seorang guru profesional harus melaksanakan tugas atau kewajiban 

sesuai prinsip bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Sehingga ini 

menjadi masalah bagi mahasiswa yang tidak ingin menjadi seorang 

guru. Selain itu, seorang guru juga harus berpenampilan atau berpakaian 

rapi dan sopan karena guru adalah teladan bagi para peserta didik.  

 

Guru merupakan suatu profesi, tetapi tidak banyak yang memiliki minat 

untuk berprofesi sebagai guru hal ini dikarenakan profesi sebagai guru 

dipandang tidak memiliki prospek kedepan yang cerah hal ini dapat dilihat dari 

pendapatan yang diterima oleh guru tidak jauh lebih besar dibandingkan dengan 

profesi lainnya. Pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yang 

mengakibatkan rendahnya citra guru disebabkan oleh faktor berikut: Adanya 

pandangan sebagian masyarakat, bahwa siapa saja bisa disebut guru asalkan 

mempunyai pengetahuan (Daryanto, 2013:14).  

Profesi guru memang dianggap kurang menarik minat kaum muda. 

Sekarang, profesi sebagai guru sangat diminati karena adanya program 

peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi guru (Mardhiah, 

2014). Guru mendapatkan selain gaji pokok dan tunjangan umum sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS), Guru juga mendapatkan tunjangan profesi. Pada saat 

penerimaan mahasiswa baru diperguruan tinggi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan menjadi pilihan favorit sebagian besar calon mahasiswa baru. Selain 

itu, standar ketetapan kelulusan (grade) yang ditentukan untuk masuk ke 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga lebih ringan dari beberapa 

Fakultas lainnya. Padahal, lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

memiliki peran yang sangat besar dalam tuntutan profesinya. 

Calon mahasiswa banyak yang memprioritaskan diri untuk masuk ke 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pola fikir mahasiswa yang 

tidak benar adalah ketika mereka tidak menguasai bidang ilmu keguruan 

dijurusan yang mereka pilih. Banyak mahasiswa yang kuliah dijurusan yang 

kurang mereka sukai. Sebagian memilih jurusan yang mereka anggap mudah 

untuk dipelajari dan tidak rumit. Mahasiswa sebagian yang lain juga terjebak 
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dijurusan yang sama sekali mereka tidak mengerti, hal ini dipengaruhi oleh tidak 

adanya bimbingan dari sekolah (SMA/SMK) mereka dulu tentang pemilihan 

jurusan yang sesuai dan cocok dengan mereka, sehingga banyak yang kuliah 

dijurusan tertentu dan itu sebagai wujud pelarian saja. 

Mahasiswa seperti itu biasanya akan acuh tak acuh pada proses belajar 

dan tidak serius dalam mendalami ilmunya sehingga pada akhirnya dia tidak 

layak mengajar dengan minimnya kapasitas yang dia miliki. Sebagian calon 

mahasiswa baru yang menyukai Fakultas favorit dan tidak lulus dipilihan 

pertamanya juga berakhir di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Banyak 

diantara mereka yang tidak fokus dan setengah hati menjalankan studi di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kuliah hanya dianggap sebagai 

kewajiban saja dan tidak ada keinginan untuk menambah wawasan dan kapasitas 

ilmu dari spesialisasi yang telah dipilihnya, tepatnya hanya menjadi pelarian 

saja. Ini sungguh sngat disayangkan seandainya menjadi guru. 

Dalam dunia pendidikan terutama Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) dituntut untuk selalu aktif  dalam meningkatkan 

kompetensi lulusannya 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. Sebagai 

lembaga pendidikan Tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) mempunyai misi dalam hal produktivitas tenaga kependidikan 

berdasarkan nilai-nilai keislaman dan tuntunan zaman serta memberi arahan 

pada pendidikan yang lebih baik lagi. 

Univeristas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memiliki visi 

mewujudkan wacana keilmuan dan keislaman, yakni mampu menumbuhkan 

budaya Islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

dilandasi nilai-nilai keislaman. Sikap kerja keras, jujur, ikhlas, sabar, 

berintegrasi tinggi, berpikiran positif, rasional, objektif, adil dan berhati bersih 

sebagai landasan moral pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu-

ilmu keislaman. Misi UMS adalah mencetak tenaga pendidik yang profesional 

yang nantinya akan terjun dalam dunia pendidikan. Pendidikan Akuntansi 



4 
 

merupakan salah satu jurusan kependidikan di UMS yang membekali mahasiswa 

agar dapat memiliki kompetensi guru yang nantinya diharapkan akan menjadi 

pendidik (guru). 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai salah satu 

fakultas dari suatu perguruan tinggi UMS yang menyelenggarakan pendidikan 

calon guru yang professional. Sesuai dengan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 

2005, “seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

mewujudkan tujuan nasional”. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan 

calon guru menitikberatkan pada aspek-aspek yang erat kaitannya dengan 

masalah keguruan dan ilmu pendidikan, sehingga diharapkan lulusan FKIP 

memiliki minat dan kompetensi sebagai tenaga professional di bidang 

pendidikan. 

Minat merupakan salah satu faktor psikologi manusia yang sangat 

penting untuk kemajuan manusia dan keberhasilan pada diri seseorang. 

Seseorang yang berminat pada pekerjaan tertentu akan memperoleh hasil yang 

lebih baik dari pada yang kurang atau tidak berminat pada pererjaan tersebut. 

Minat merupakan pendorong bagi seseorang untuk terlibat secara aktif dan 

mengarahkan perhatian pada objek yang ia sukai. Minat menjadi guru 

merupakan keadaan dimana seseorang memberikan perhatian yang besar 

terhadap profesi guru, merasa senang dan ingin menjadi guru. 

Menurut Slameto (2013:57) “Minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang”. 

Sedangkan menurut Hilgard yang dikutip oleh Slameto (2013: 57) menyatakan 

“Interest is persisting tendency to pay attention to end enjoy some activity and 

content” yang artinya minat adalah kecenderungan menetap untuk memberikan 

perhatian dan menikmati beberapa aktivitas dan merasakan kepuasan. Minat 

menjadi guru adalah pemusatan pikiran, perasaan, kemauan atau perhatian 

seseorang terhadap profesi guru dan ingin menjadi guru. Minat menjadi guru itu 
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dapat timbul berdasarkan respon positif diri, pengalaman dan keberadaan profesi 

guru dipandang dari sudut pribadi individu. Jika mahasiswa memiliki minat yang 

tinggi terhadap profesi guru namun tidak memiliki upaya untuk meraihnya, 

maka minat tersebut tidak ada gunanya hal ini dikarenakan minat adalah 

stimulus yang harus direspon oleh sesorang melalui tindakan nyata. Mahasiswa 

yang mempunyai minat menjadi guru akan mencari informasi tentang profesi 

guru dari berbagai sumber yaitu dari media massa, dan orang yang mengerti 

tentang guru, sehingga mahasiswa tersebut akan mempelajari segala sesuatu 

yang berkaitan tentang guru dan bertindak sesuai dengan karakter seorang guru. 

Adanya minat menjadi guru akan menimbulkan rasa senang atau 

tertarik pada profesi guru. Minat merupakan salah satu faktor yang 

memungkinkan konsentrasi sehingga mahasiswa yang memiliki minat tinggi 

akan lebih bersungguh-sungguh dalam mempelajari teori-teori keguruan dan 

pada akhirnya akan lebih siap dalam menjalankan tugas menjadi guru. Seperti 

yang diutarakan Winkel (2017:206), “Konsentrasi dalam belajar berkaitan 

dengan kemauan dan hasrat untuk belajar dan pada dasarnya sudah terkandung 

di dalam motivasi belajar, lebih-lebih bentuk intrinsik. Namun, konsentransi 

dalam belajar dipengaruhi oleh perasaan siswa dan minatnya dalam belajar”. 

Namun tidak semua mahasiswa keguruan memiliki minat yang tinggi untuk 

menjadi guru pada awal-awal masuk atau memilih jurusan. Pada awal ujian 

masuk universitas, banyak dari mahasiswa keguruan yang menjadikan jurusan 

pendidikan sebagai pilihan kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat untuk 

menggeluti dunia pendidikan masih di bawah minat pada jurusan lain.  

Faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya minat menjadi guru 

profesional adalah Program Pengalaman Lapangan (PPL), yang merupakan 

praktik pembelajaran dan kegiatan utama yang dilakukan oleh seorang guru 

disekolah dalam melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial. Sesuai dengan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 seorang guru 

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 
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jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) diselenggarakan oleh Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) untuk menghasilan tenaga kependidikan yang professional dan 

berkompeten. Program Pengalaman Lapangan (PPL) ditujukan untuk 

pembentukan guru atau tenaga kependidikan yang profesional melalui kegiatan 

pelatihan di sekolahan. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan PPL tersebut 

lulusan FKIP UMS dapat menerapkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan pada 

akhirnya akan mendapatkan pengalaman mengajar sebelum mereka benar-benar 

menjadi guru. PPL yang dilaksanakan hendaknya dapat menjadi salah satu cara 

yang tepat dalam menyesuaikan kualitas lulusan dengan permintaan tenaga 

kerja, khususnya sebagai calon tenaga guru agar sesuai dengan tuntutan zaman 

yang selalu menghendaki adanya perubahan.  

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana dalam 

mempraktikan teori yang telah diterima mahasiswa guna menyiapkan para calon 

guru supaya menguasai kemampuan guru yang sesungguhnya. Dalam kegiatan 

PPL mahasiswa praktikan belajar untuk mengajar dan menerapkan materi yang 

sudah dipelajari untuk disampaikan kepada anak didik. Dalam memberikan 

materi mahasiswa praktikan harus benar-benar menguasai materi ditunjang 

dengan literatur-literatur yang dapat menambah pengetahuan anak didik. Jadi 

dalam praktiknya PPL dilaksanakan di sekolah dalam kondisi sesungguhnya. 

Kegiatan PPL dilaksanakan bekerja sama dengan pihak sekolah yang 

telah disepakati. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat memposisikan dirinya 

sebagai guru yang profesional, langsung berhadapan dengan pesrta didik yang 

sebenernya. Hal-hal yang harus dilaksanakan mahasiswa antara lain meliputi: 

Membuat persiapan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran meliputi: 

Membuka pembelajaran, penyajian materi, keterampilan bertanya, memotivasi 

belajar siswa, menggunakan media pembelajaran, evaluasi dan menutup 

pembelajaran yang mengaju pada kuikulum berbasis kompetensi serta membuat 

rencana evaluasi pembelajaran.  
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Menurut Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (2017:5) Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 

mahasiswa FKIP melibatkan berbagai pihak, baik UMS maupun luar UMS. Oleh 

karena itu perlu adanya persiapan yang matang, yang berhubungan dengan 

mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan sekolah mitra. Praktik 

Pengalaman Lapangan meliputi kegiatan pembelajaran terbimbing dan praktik 

persekolahan. Guru pamong dituntut secara aktif membimbing mahasiswa dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. 

Selain praktik pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa secara 

terbimbing, mahasiswa dituntut untuk melaksanakan praktik persekolahan yang 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa FKIP dalam bidang yang 

berkaitan dengan manajemen sekolah dan kegiatan ekstrakulikuler. Dengan 

adanya praktik persekolahan diharapkan mahasiswa mampu dan menguasai 

semua kegiatan pembelajaran maupun persekolan dikarenakan guru tidak hanya 

dituntut untuk mengajar didalam kelas akan tetapi guru juga memiliki tugas-

tugas persekolahan yang terorganisasi dan dibutuhkannya keahlian dalam 

melaksanakan praktik persekolan untuk memenuhi kewajiban guru dan 

kewajiban mendampingi siswa pada kegiatan persekolahan yang telah 

terstruktur. 

Pengalaman PPL merupakan suatu bekal yang dipergunakan oleh 

mahasiswa untuk mengajar setelah menjadi guru kelak serta merupakan 

serangkaian kegiatan yang diprogramkan untuk pembentukan kemampuan 

mahasiswa calon guru. Maka dari itu untuk mempersiapkan para mahasiswa, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta membekali mahasiswa dengan berbagai 

mata kuliah yang berkompeten dibidang pendidikan baik teori maupun praktik. 

Filsafat pendidikan, Manajemen pendidikan, Kurikulum dan pembelajaran, 

Psikologi pendidikan, Bimbingan konseling, Evaluasi hasil belajar, Strategi 

pembelajaran. Selain itu microteaching sebelum melakukan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL). 

Tugas dan tanggung jawab guru, khususnya dalam pembelajaran perlu 

mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak yang bertanggung jawab 
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terhadap pendidikan tenaga kependidikan. Guru harus memiliki kemampuan 

professional yang memadai. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah 

diperoleh dari program lembaga pendidikan tenaga kependidikan perlu 

dikembangkan melalui pengalaman mengajar disekolah atas bimbingan guru dan 

kepala sekolah. Salah satu ciri pendidikan guru berdasar kompetensi adalah 

brangkat dan bermuara ke kompetensi. Artinya seorang calon guru dituntut 

memiliki sejumlah kompetensi sebagai bekal dalam melaksanakan tugas-tugas 

profesionalnya. Perolehan empat kompetensi guru tersebut dilaksanakan melalui 

perkuliahan microteaching. 

Micro teaching merupakan suatu kegiatan mengajar yang dilakukan 

dengan cara menyederhanakan semua komponen yang ada. Seperti jumlah murid 

(5-10 orang) yang hanya ligkungan teman-temannya sendiri, waktu mengajar 

hanya 15 menit, bahan pembelajaran hanya satu atau dua unit kecil yang hanya 

difokuskan pada keterampilan mengajar tertentu dibawah bimbingan dosen 

pembimbing, dengan memperkecil jumlah murid, menyingkat waktu dan 

mempersempit sasaran dalam pembelajaran micro teaching, maka perhatian 

dapat sepenuhnya dilakukan oleh dosen pembimbing untuk pembinaan dan 

penyempurnaan keterampilan mengajar. Dengan demikian, ciri khas micro 

teaching adalah pengajaran yang disederhanakan dalam hal jumlah siswa, 

alokasi waktu, keterampilan, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. 

Menurut Pedoman Praktik Micro teaching Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (2017:9) setiap calon guru membuat persiapan mengajar yang 

kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran bersama siswa /teman 

sejawat dengan seting kondisi dan konteks kegiatan belajar mengajar yang 

sesungguhnya. Penyederhanaan komponen pengajaran sebagai karakteristik 

micro teaching didasarkan pada asumsi-asumsi. Seluruh komponen keterampilan 

dasar mengajar akan dapat dikuasai secara mudah apabila terlebih dahulu 

menguasai komponen keterampilan dasar mengajar tersebut secara terpisah satu 

demi satu, penyederhanaan situasi dan kondisi latihan, memungkinkan perhatian 

praktikan terarah pada keterampilan yang dilatihkan. 
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Untuk itu, diharapkan setelah terjun langsung kelapangan, mahasiswa 

mendapatkan pengalaman mengenai cara mengajar yang professional, 

pelaksanaan program yang direncanakan, dan cara berinteraksi yang baik dengan 

lingkungan sekolah. Sehingga secara psikologis, kegiatan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) dan micro teaching sangat berpengaruh positif terhadap 

pembentukan sikap, kepribadian, moral dan karakter maupun etika profesi 

pendidik dan tenaga kependidikan serta berpotensi mempengaruhi minat untuk 

menjadi guru pada diri mahasiswa. Tercermin dari perubahan sikap dan prilaku 

mahasiswa setelah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan mereka lebih 

mampu menjaga etika, perilaku serta merubah penampilan yang lebih sesuai 

dengan jiwa seorang pendidik.   

Seiring dengan berkembangnya waktu, mahasiswa sebagai pribadi akan 

mengalami masa-masa teransisi, baik dari segi intelegensi, cita-cita maupun 

motivasi. Transisi atau perubahan-perubahan tersebut secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap aspek kehidupannya termasuk dalam hal ini minat untuk 

menjadi guru. Kegiatan PPL yang memadai belum tentu menumbuhkan minat 

menjadi seorang guru. Sehingga untuk perbaikan dan kesempurnaannya, maka 

penampilan dapat diulang sehingga dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana minat 

mengajar mahasiswa dilihat dari kualitas Praktik Pengalaman Lapangan dan 

Micro teaching. Peneliti memilih judul “MINAT MENGAJAR MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2014 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA DILIHAT DARI KUALITAS MICRO 

TEACHING DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas serta agar mempermudah masalah 

yang dibahas maka penulis membatasi permasalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Masih rendahnya minat mengajar mahasiswa program studi pendidikan 

akuntansi UMS angkatan 2014 untuk menjadi seorang guru 
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2. Masih rendahnya kualitas Micro teaching mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi UMS angkatan 2014 

3. Masih rendahnya kualitas Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi UMS angkatan 2014 

4. Kurangnya pemahaman dan pengalaman sebagian mahasiswa calon guru 

akan arti pentingnya Micro teaching dan progran Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terdapat 

beragam faktor yang mempengaruhi minat mengajar. Mengingat banyaknya 

faktor yang mempengaruhi minat mengajar, maka penelitian ini menetapkan 

faktor kualitas Praktik Pengalaman Lapangan dan Micro teaching Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di 

atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kualitas Micro teaching terhadap minat mengajar 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

2. Adakah pengaruh kualitas Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap 

minat mengajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi? 

3. Adakah pengaruh kualitas Micro teaching dan Praktik Pengaalaman 

Lapangan (PPL) secara bersama-sama terhadap minat mengajar  mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh kualitas Micro teaching terhadap minat mengajar mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Pengaruh kualitas Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap minat 

mengajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi. 

3. Pengaruh kualitas Micro teaching dan Praktik Pengaalaman Lapangan (PPL) 

secara bersama-sama terhadap minat mengajar  mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dalam bidang 

Praktik Pengalaman Lapangan, Micro teaching, Minat mengajar dan 

keterkaitan antara ketiganya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengetahui pengaruh 

Minat Mengajar dilihat dari kualitas Praktik Pengalaman Lapangan dan 

Micro teaching mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

memilih profesi sebagai guru. 

c. Bagi Jurusan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan 

referensi di perpustakaan. 


