
MINAT  MENGAJAR  MAHASISWA  PENDIDIKAN  AKUNTANSI 

ANGKATAN 2014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

DILIHAT DARI KUALITAS MICRO TEACHING DAN PRAKTIK 

PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Oleh : 

TRI PUJI ATIKAH 

A210110065 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018



i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

MINAT  MENGAJAR  MAHASISWA  PENDIDIKAN  AKUNTANSI 

ANGKATAN 2014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

DILIHAT DARI KUALITAS MICRO TEACHING DAN PRAKTIK 

PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)     

PUBLIKASI ILMIAH 

Oleh : 

Tri Puji Atikah 

A210110065 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

Dosen Pembimbing 

Prof. Dr. Harsono, MS. 

NIDN.06 200260 01 



ii 

PENGESAHAN 

MINAT  MENGAJAR  MAHASISWA  PENDIDIKAN  AKUNTANSI 

ANGKATAN 2014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

DILIHAT DARI KUALITAS MICRO TEACHING DAN PRAKTIK 

PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)     

Oleh: 

Tri Puji Atikah 

A210110065 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari Rabu, 18 April 2018 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat  

Dewan Penguji : 

1. Prof. Dr. Harsono, MS ( …………………… ) 

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Djalal Fuadi, M.M ( …………………… ) 

(Anggota Dewan Penguji I)

3. Dr. Suyatmini, SE, M.Si ( …………………… ) 

(Anggota Dewan Penguji II)

Surakarta, 18 April 2018 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dekan, 

Prof. Dr. Harun Joko P., M.Hum. 

NIP. 19650428 199303 1 001



iii 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.  

  Surakarta, 6 April 2018 

    Penulis 

Tri Puji Atikah 

A 210 110 065  



1 

MINAT  MENGAJAR  MAHASISWA  PENDIDIKAN  AKUNTANSI  

ANGKATAN 2014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

DILIHAT DARI KUALITAS MICRO TEACHING DAN PRAKTIK  

PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  

ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kualitas 

micro teaching terhadap minat mengajar mahasiswa. (2) pengaruh praktik 

pengalaman lapangan (PPL) terhadap minat mengajar mahasiswa. (3) pengaruh 

kualitas micro teaching dan praktik pengalaman lapangan (PPL) terhadap minat 

mengajar mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi FKIP-UMS angkatan tahun 2014 yang berjumlah 225 

orang. Sampel diambil sebanyak 120 orang siswa dengan teknik Random 

Sampilng. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.  

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi: Y = 

9,191+0,391X1+ 0,476X2. Persamaan menunjukkan bahwa minat mengajar 

mahasiswa dipengaruhi oleh kualitas micro teaching dan praktik pengalaman 

lapangan (PPL). Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1) kualitas micro teaching berpengaruh positif terhadap minat mengajar

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014. Berdasarkan uji t diperoleh 

thitung > ttabel 5,726 > 1,980 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,000. 2) kualitas 

PPL berpengaruh terhadap minat mengajar Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Angkatan 2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel 7,740 > 1,980 dan nilai 

probabilitas <0,05, yaitu 0,000. 3) kualitas micro teaching dan kualitas PPL 

terhadap minat mengajar Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014. 

Berdasarkan hasil uji keberartian  regresi linear ganda (uji F) diketahui Fhitung > 

Ftabel 67,138 > 3,07 dan nilai signifikansi <0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel micro 

teaching 20,7%. Variabel kualitas PPL 32,7%. Sehingga total sumbangan efektif 

kedua variabel sebesar 53,4%, sedangkan sisanya 46,6% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

Kata Kunci: minat mengajar, micro teaching, praktik pengalaman lapangan 

ABSTRACT 

The purpose of this reserch was to determine: 1) the influence of micro 

teaching quality on the interest of teaching students. 2) the influence of field 

experience practice (PPL) on student's interest in teaching. 3) the influence of 

micro teaching quality and the practice of field experience (PPL) on student's 

interest in teaching. 

This research uses quantitative approach with statistic. The population in 

this reserch is all students of Accounting Departemen FKIP-UMS force year 2014 

which amounted to 225 people. The sample was taken as many as 120 students 
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with Random Sampilng technique. Data collection techniques used questionnaires 

and documentation. The analysis technique used is multiple regression. 

Result of regression analysis regression equation: Y = 9,191+0,391X1+ 

0,476X2. Equation shows that interest in student teaching is influenced by the 

quality of micro teaching and practice of field experience (PPL). Based on the 

analysis and discussion it can be concluded that: 1) the quality of micro teaching 

has a positive effect on the interest of teaching the Accounting Students Education 

Students 2014. Based on t test obtained t count> ttable 5,726> 1,980 and 

probability value <0,05, that is 0.000. 2) the quality of PPL influence on the 

interest of teaching Student Education Accounting Batch 2014. Based on t test 

obtained t count> ttabel 7,740> 1,980 and probability value <0,05, that is 0.000. 

3) the quality of micro teaching and the quality of PPL on the interest of teaching

Accounting Students Education Students 2014. Based on the test results of 

significance of multiple linear regression (F test) known Fcount> Ftabel 67,138> 

3,07 and significance value <0,05, that is 0.000. 4) Micro teaching variable 

20,7%. Variable quality of PPL 32,7%. So the total contribution of both variables 

is 53.4%, while the remaining 46.6% the rest influenced by other variables not 

examined by the author. 

Keywords: micro teaching, field experience program, teaching interest 

1. PENDAHULUAN

Profesi guru sekarang ini 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. 

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 
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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.  

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 
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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 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.  

Tugas dan tanggung jawab guru, khususnya dalam pembelajaran perlu 

mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak yang bertanggung jawab 

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 



5 

profesionalnya. Perolehan empat kompetensi guru tersebut dilaksanakan melalui 

perkuliahan micro teaching. 

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. 

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 
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mahasiswa setelah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan mereka lebih mampu 

menjaga etika, perilaku serta merubah penampilan yang lebih sesuai dengan jiwa 

seorang pendidik.   

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian 

yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penilaian survey. 

Penelitian ini dilaksanakan pada FKIP Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan subyek mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan tahun 2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

tahun 2014 yang berjumlah 225 Mahasiswa, Merujuk pada pendapat Arikunto 

(2013: 62) yang menyatakan bahwa ”Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat 

diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.”  Maka sampel yang diambil adalah 

sebesar 12 orang siswa (50%) dari populasi atau lebih. Dari jumlah populasi 225 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2014 FKIP UMS diambil 50% adalah 

113 orang, kemudian dibulatkan menjadi 120 mahasiswa. 

 Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. 

Variabel terikat yaitu minat mengajar (Y) sedangkan variabel bebas yaitu micro 

teaching (X1) dan praktik pengalaman lapangan (X2). Penelitian ini 

menggunakan instrumen berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket yang 

sebelumnya telah di uji coba kepada 20 mahasiswa. Hasil uji coba instrumen 

dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari 

pengumpulan data kemudian di uji dengan menggunakan uji prasyarat analisis 

terdiri dari uji normalitas, uji linieritas. Teknik analisis data kuantitatif 

menggunakan analisis regresi berganda yang kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.  
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas untuk 

mengetahui data dari sampel penelitian berditribusi normal atau tidak. Untuk 

megetahui asumsi normal atau tidak dapat diketahui dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas > 0,05 dengan ukuran sampel 120 maka berdistribusi normal. 

Diketahui dari uji Liliefors diperoleh hasil LHitung variabel Kualitas micro teaching 

0,077, LHitung variabel Kualitas PPL 0,073 dan LHitung variabel Minat mengajar 

mahasiswa 0,076. Ketiga variabel menunjukkan Lhitung < Ltabel  pada taraf 

signifikansi 0,05 yang artinya semua variabel berdistribusi normal. Seperti yang 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Variabel LHitung Sig. 
Ltabel  

(5%;N=120) 
Keterangan 

Kualitas micro 

teaching 
0,077 0,095 0,081 Sebaran Normal 

Kualitas PPL 0,073 0,139 0,081 Sebaran Normal 

Minat mengajar 

mahasiswa 
0,076 0,102 0,081 Sebaran Normal 

Hasil uji analisis yang kedua yaitu uji linieritas untuk mengetahui kedua 

variabel bersifat linier atau tidak secara signifikan. Dari hasil analisis diketahui 

nilai signifikansi variabel Kualitas micro teaching terhadap minat mengajar 

memperoleh harga Fhitung sebesar 1,615 dengan p = 0,102. Nilai Fhitung 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan db (12;106) 

sebesar = 1,83. Hasilnya adalah Fhitung < Ftabel (1,615 < 1,83) dengan p>0,05, maka 

model regresi antara kualitas micro teaching terhadap minat mengajar merupakan 

regresi hubungan linier atau berupa garis lurus. 

Hasil uji linieritas kualitas PPL terhadap minat mengajar memperoleh 

harga Fhitung sebesar 1,689 dengan p = 0,098. Nilai Fhitung dikonsultasikan dengan 

Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan db (10;108) sebesar = 1,91. Hasilnya 

adalah Fhitung < Ftabel (1,689 < 1,91) dengan p>0,05, maka model regresi antara 
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kualitas PPL terhadap minat mengajar merupakan regresi hubungan linier atau 

berupa garis lurus. Seperti pada tabel yang ditunjukkan dibawah ini: 

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas 

Variabel Fhitung Sig. (p) Ftabel  5% Keterangan 

Kualitas micro teaching 

terhadap minat mengajar 1,615 0,102 1,83 Regresi Linier 

Kualitas PPL terhadap 

minat mengajar 1,689 0,098 1,91 Regresi Linier 

Uji prasyarat analisis sudah terpenuhi maka uji selanjutnya adalah uji 

analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara bersama-sama Kualitas micro teaching dan Kualitas PPL 

terhadap minat mengajar. Hasil analisis ini terlihat pada persamaan Y = 9,191 + 

0,391X1 + 0,476X2

Dari persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kualitas 

micro teaching dan Kualitas PPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

minat mengajar. Y= konstanta bernilai positif sebesar 9,191. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila nilai variabel Kualitas micro teaching dan Kualitas PPL dianggap 

konstan maka skor minat mengajar akan sama dengan 9,191. Untuk nilai 0,391, 

berarti skor variabel kualitas micro teaching meningkat satu poin maka skor minat 

mengajar mahasiswa akan meningkat sebesar 0,391 (dengan asumsi variabel 

kualitas PPL dianggap konstan). Untuk 0,476, berarti skor variabel kualitas PPL 

meningkat satu poin maka skor minat mengajar mahasiswa akan meningkat 

sebesar 0,476 (dengan asumsi variabel kualitas micro teaching dianggap konstan). 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Koefisien thitung Signifikansi 

Konstanta 9,191 

Kualitas micro teaching 0,391 5,726 0,000 

Kualitas PPL 0,476 7,740 0,000 

R
2 

0,534 

F Statistik 67,138 0,000 
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Setelah dilakukan analisis regresi berganda, hipotesis dapat diuji melalui 

uji parsial (Uji t) dan uji serempak (Uji F). Uji t parsial digunakan untuk menguji 

apakah terdapat pengaruh kualitas micro teaching dan kualitas PPL secara 

individual terhadap minat mengajar. Untuk menentukan apakah hipotesis yang 

diajukan diterima atau ditolak adalah dengan melihat tabel signifikansi.  

Hasil pegujian uji t untuk variabel kualitas micro teaching (X1) 

berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel (5,726 > 1,980) maka Ho 

ditolak. Berarti ada pengaruh positif kualitas micro teaching terhadap minat 

mengajar, dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima. Hasil pegujian uji t 

untuk variabel positif kualitas PPL (X2) berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai 

thitung > ttabel (7,740 > 1,980) maka Ho ditolak. Berarti ada pengaruh positif kualitas 

PPL terhadap minat mengajar mahasiswa, dengan demikian hipotesis kedua 

dinyatakan diterima. 

Selanjutnya yaitu uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

kualitas micro teaching dan kualitas PPL secara bersama-sama terhadap minat 

mengajar. Dari hasil uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (67,138 > 3,07), maka Ho 

ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas micro teaching dan 

kualitas PPL terhadap minat mengajar, dengan demikian hipotesis yang diajukan 

dapat diterima kebenarannya. Bahwa minat mengajar  mahasiswa  dipengaruhi 

oleh kualitas micro teaching dan kualitas PPL yang dimiliki mahasiswa. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan besarnya variasi dari

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R

2
 mendekati 1, ini menunjukkan

bahwa variasi variabel dependen secara bersama-sama dapat dijelaskan  oleh 

variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R
2
 mendekati 0, maka variasi

dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen.  

Hasil uji memperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar = 0,534.

Nilai R
2
 menunjukkan bahwa variabel  kualitas micro teaching  dan  kualitas PPL

berpengaruh terhadap minat mengajar mahasiswa sebesar 53,4%, sedangkan 

46,6% sisanya dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak diteliti. 



10 

4. PENUTUP

4.1  Dari hasil uji t diperoleh thitung untuk variable Kualitas micro teaching sebesar

5,726 sedangkan ttabel 1,980, sehingga kualitas micro teaching berpengaruh 

signifikan terhadap Minat Mengajar dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,000 

dengan sumbangan relatif 38,8% dan sumbangan efektif 20,7%. Ini 

membuktikan bahwa “Ada pengaruh kualitas micro teaching terhadap minat 

mengajar Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS”. 

4.2 Dari hasil uji t diperoleh thitung untuk variable kualitas PPL sebesar 7,740 

sedangkan ttabel 1,980, sehingga kualitas PPL berpengaruh signifikan terhadap 

Minat Mengajar dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan 

relatif 61,2% dan sumbangan efektif 32,7%. Ini membuktikan bahwa “Ada 

kualitas PPL terhadap minat mengajar Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Angkatan 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS”. 

4.3 Dari hasil analisis uji F diperoleh Fhitung = 67,138> Ftabel = 3,07, maka Ho 

ditolak sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Kualitas 

micro teaching (X1), Kualitas PPL (X2) terhadap Minat Mengajar. Dari hasil 

ini menunjukkan bahwa “Ada pengaruh signifikan Kualitas micro teaching 

dan Kualitas PPL terhadap Minat Mengajar Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Angkatan 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS” teruji 

kebenarannya. Hasil R
2 

atau koefisien determinasi diperoleh R
2 

= 0,534,

artinya 53,4% menunjukkan Minat Mengajar dipengaruhi oleh adanya 

perubahan Kualitas micro teaching dan Kualitas PPL sisanya 46,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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