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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga 

pendidikan tinggi dibawah Persyarikatan Muhammadiyah. UMS berdiri 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

0330/01/1981 tanggal 24 Oktober 1981 sebagai perubahaan bentuk dari IKIP 

Muhammadiyah Surakarta. (Buku Pedoman UMS, 2008:1).  Pada tahun 

1965, IKIP Muhammadiyah  Cabang Surakarta mendapatkan ijin untuk 

berdiri sendiri dan menjadi dua lembaga Perguruan Tinggi, yaitu Institut 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Surakarta. 

Tahun 1979, Drs. H. Mohamad Djazman, Rektor IKIP Muhammadiyah 

Surakarta saat itu, memprakarsai berdirinya Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan menggabungkan IKIP Muhammadiyah Surakarta dan IAIM 

Surakarta. Prakarsa tersebut kemudian terwujud dengan turunnya SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0330/O/1981 tentang berubahnya status 

IKIP Muhammadiyah Surakarta menjadi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Pada Sabtu 22 Juli 2017 bertempat di gedung induk Siti Walidah, 

UMS telah terakreditasi dengan nilai  A, dari Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi ( BANPT), dengan SK nomor: 2263/SK/BAN-PT/Ak-

SURV/PT/VII/2017. 

2. Deskripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada hakikatnya merupakan penyelenggara 

pendidikan  tinggi  sekaligus salah satu pusat pengembangan Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. Keberadaannya  senantiasa mengacu 

kepada fungsi utama  perguruan tinggi yaitu, (1) Pelestarian dan Pengetahuan 

(Fungsi  Pendidikan);  (2) Perolehan  Pengetahuan  Baru  (Fungsi  

Penelitian); 
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(3) Pengembangan atau Tranmisi Pengetahuan (Fungsi Pengabdian 

Masyarakat). 

Berdasarkan tujuan utama, FKIP selanjutnya merumuskan Visi, Misi, 

dan tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Motto FKIP yang senantiasa 

tercermin dalam Cerdas, amanah, kompeten, andal, dan pembaharu 

(CAKAP). Adapun Visi FKIP adalah menjadi pusat pengembang pendidikan 

dan pembelajaran yang profesional, inovatif, berkualitas, terdepan di tingkat 

nasional dan mampu memenangkan persaingan di Asia Tenggara. 

Selanjutnya Misi FKIP adalah (1) Menyelenggarakan pendidikan tenaga 

kependidikan yang menekankan kompetensi yang relevan dengan tuntutan 

jaman dan mampu memberi arah perubahan dan CAKAP. (2) Memajukan 

Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan melalui proses 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan menonjolkan 

kawasan Jawa Tengah dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang 

utama. Akhirnya secara operasional tujuan yang ingin dicapai FKIP adalah 

(1) Menghasilkan tenaga profesional kependidikan yang berkepribadian, yang 

beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu beramal menuju 

terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah SWT. (2) Menghasilkan 

tenaga kependidikan yang memilki keunggulan sesuai dengan kompetensi 

jurusan. 

 

1. Deskripsi  Program Studi  Pendidikan Akuntansi  

 Program Studi Pendidikan Akuntansi 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. 

Selanjutnya sesuai perkembangan yang ada sempat berubah menjadi 

jurusan Pendidikan Dunia Usaha (PDU) dan berganti lagi menjadi Progdi 

Pendidikan Akuntansi dibawah jurusan PIPS bersama Progdi PPKN. Tahun 

1998 Progdi Pendidikan Akuntansi mendapat Akreditasi B sesuai SK nomor : 
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002/BAN-PT/AK-II/XII/1998, tertanggal 21 Desember 1998, selanjutnya 

pada tahun 2003-2005 terakreditasi B, nomor : 029/BAN-

PT/AK/VII/S1/IX/2003 tertanggal 12 September 2003.  

  Pada tahun 2013 Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

menunjukkan prestasinya dengan memperoleh Akreditasi A dari Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan surat keputusan 

nomor : 211/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013. Akreditasi A ini berlaku 

selama lima tahun dari tahun 2014-2018. Selama ini pengembangan aktivitas 

progdi berorientasi pada visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan dan 

diintregrasikan dengan visi, misi dan tujuan Fakultas dan Universitas.  

  Progdi Pendidikan Akuntansi mempunyai visi sebagai pusat unggulan 

pengembangan Pendidikan Akuntansi yang profesional sesuai dengan nilai-

nilai keislaman serta memberikan arah bagi perubahan di bidang Pendidikan 

Akuntansi. Pusat unggulan dimaksudkan bahwa keberadaan produk yang 

dihasilkan oleh jurusan ini diakui, dibutuhkan dan dijadikan sebagai alternatif 

utama oleh masyarakat itu Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang tenaga 

kependidikan akuntansi dimaksudkan adalah SDM yang mampu 

merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembelajaran akuntansi.  

   

B. Penyajian Data  

1. Kualitas Micro teaching (X1) 

Data kualitas micro teaching diperoleh melalui angket yang terdiri 

dari 15 item pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban dan skor 5, 4, 3, 2, dan 1, 

sehingga jumlah skor maksimal jika responden memperoleh skor 5 untuk 

seluruh item pertanyaan adalah 75 dan jumlah skor minimal apabila 

memperoleh  nilai  1 adalah 15. Berdasarkan hasil skoring angket kualitas 

micro teaching pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS tahun 

angkatan  2014  diperoleh  skor  tertinggi 73 dan skor terendah adalah 60 

dengan rata-rata skor sebesar 67,388, median sebesar 67,653, modus 67,811, 

standar deviasi (SD) sebesar 2,613 dengan sudut kemencengan (SK) sebesar -
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0,162 (Lampiran 7a). Data kualitas micro teaching kemudian dijadikan data 

interval yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Data Kualitas Micro teaching (X1) 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

60,0 - 61,6 3 2,5  

61,7 - 63,3 9 7,5  

63,4 - 65,0 10 8,3  

65,1 - 66,7 13 10,8  

66,8 - 68,4 45 37,5  

68,5 - 70,1 28 23,3  

70,2 - 71,8 7 5,8  

71,9 - 73,5 5 4,2  

Jumlah 120 100,0 

 

Data tentang kualitas micro teaching kemudian digambarkan dalam bentuk 

poligon berikut ini: 

Gambar 4.1 

Poligon Data Kualitas Micro teaching (X1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poligon di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah 

mahasiswa yang memiliki skor antara 66,8 – 68,4 yaitu sebanyak 45 orang, 

sedangkan frekuensi terendah adalah mahasiswa yang memiliki skor antara 

60,0 – 61,6 yaitu hanya 3 orang. 
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2. Kualitas PPL (X2) 

Data kualitas PPL diperoleh melalui angket yang terdiri dari 15 item 

pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban dan skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sehingga 

jumlah skor maksimal jika responden memperoleh skor 5 untuk seluruh item 

pertanyaan adalah 75 dan jumlah skor minimal apabila memperoleh nilai 1 

adalah 15. Berdasarkan hasil skoring angket kualitas PPL pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS tahun angkatan 2014 diperoleh skor 

tertinggi 74 dan skor terendah adalah 63 dengan rata-rata skor sebesar 68,013, 

median sebesar 67,246, modus 66,453, standar deviasi (SD) sebesar 2,754 

dengan sudut kemencengan (SK) sebesar 0,566 (Lampiran 7a). Data kualitas 

PPL kemudian dijadikan data interval yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Data Kualitas PPL (X2) 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

63,0 - 64,3 11 9,2  

64,4 - 65,7 12 10,0  

65,8 - 67,1 34 28,3  

67,2 - 68,5 13 10,8  

68,6 - 69,9 19 15,8  

70,0 - 71,3 16 13,3  

71,4 - 72,7 6 5,0  

72,8 - 74,1 9 7,5  

Jumlah 120 100,0 

 

Data tentang kualitas PPL kemudian digambarkan dalam bentuk poligon 

berikut ini: 

Gambar 4.2 

Poligon Data Kualitas PPL (X2) 
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Poligon di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah 

mahasiswa  yang  memiliki  skor kualitas PPL antara 65,8 – 67,1 yaitu 

sebanyak 34 orang, sedangkan frekuensi terendah adalah mahasiswa yang 

memiliki skor kualitas PPL antara 71,4 – 72,7 yaitu hanya 6 orang. 

3. Minat Mengajar (Y) 

Data  minat  mengajar diperoleh melalui angket yang terdiri dari 15 

item pertanyaan  dengan 5 alternatif  jawaban  dan  skor 5, 4, 3, 2, dan 1, 

sehingga jumlah skor maksimal jika responden memperoleh skor 5 untuk 

seluruh item pertanyaan adalah 75 dan jumlah skor minimal apabila 

memperoleh nilai 1 adalah 15. Berdasarkan hasil skoring angket minat 

mengajar pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS tahun angkatan 

2014 diperoleh skor tertinggi 74 dan skor terendah adalah 63 dengan rata-rata 

skor sebesar 68,060, median sebesar 67,243, modus 66,422, standar deviasi 

(SD) sebesar 2,653 dengan  sudut  kemencengan  (SK) sebesar 0,617 

(Lampiran 7a). Data minat mengajar kemudian dijadikan data interval yang 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Data Minat Mengajar (Y) 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

63,0 - 64,3 11 9,2  

64,4 - 65,7 12 10,0  

65,8 - 67,1 34 28,3  

67,2 - 68,5 13 10,8  

68,6 - 69,9 19 15,8  

70,0 - 71,3 16 13,3  

71,4 - 72,7 6 5,0  

72,8 - 74,1 9 7,5  

Jumlah 120 100,0 

 

Data tentang minat mengajar kemudian digambarkan dalam bentuk poligon 

berikut ini: 
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Gambar 4.3 

Poligon Data Minat Mengajar (Y) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poligon di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah 

mahasiswa yang memiliki skor minat mengajar antara 65,8 – 67,1 yaitu 

sebanyak 34 orang, sedangkan frekuensi terendah adalah mahasiswa yang 

memiliki skor minat mengajar antara 71,4 – 72,7 yaitu hanya 6 orang. 
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prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji linieritas.  
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Perhitungan dilakukan dengan komputer program SPSS Release 15.0. 

Hasil perhitungan dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi () 

0,05. Jika Lhitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. Adapun hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel berikut (perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 7). 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data 

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 

 

Dari hasil perhitungan ternyata semua harga Lhitung lebih kecil dari 

Ltabel Liliefors pada taraf signifikansi 5% dengan nilai p>0,05. Hal ini 

berarti seluruh data kualitas micro teaching, kualitas PPL, dan minat 

mengajar yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan memiliki 

distribusi normal atau sebaran data yang normal.   

 

b. Uji Linieritas  

Uji linieritas regresi digunakan untuk mengetahui apakah model 

hubungan antara variabel bebas dalam hal ini kualitas micro teaching  dan 

kualitas PPL dengan variabel terikat (minat mengajar) merupakan 

hubungan yang berupa garis lurus (hubungan linier).  Hasil uji linieritas 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

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 

Sumber: data primer diolah 

 

Hasil uji linieritas 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 
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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 kualitas PPL terhadap minat 

mengajar merupakan regresi hubungan linier atau berupa garis lurus. 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas micro teaching dan 

kualitas PPL terhadap minat mengajar,  maka  digunakan analisis regresi 

ganda. Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan program SPSS 15.0 

(lihat Lampiran 9) diperoleh hasil sebagai berikut.  

Tabel 4.6 

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 

Sumber: data diolah dari Lampiran 10 

  

Dari hasil analisis tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut:  

Y = 9,191 + 0,391.X1 + 0,476.X2 

 

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah:  

a = 9,191, berarti jika  skor variabel  kualitas  micro teaching dan 

kualitas  PPL dianggap konstan maka skor minat mengajar akan 

sama dengan 9,191. 
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b1 =  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). 

b2 =  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). 

 

3. Koefisien Determinasi 

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 

(perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 9). 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, misalnya dukungan orang 

tua, kepercayaan diri, kesempatan, dan lain-lain.  

 

4. Uji t  

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.  

a. Pengaruh kualitas micro teaching (X1) terhadap minat mengajar (Y)  

Adapun prosedur uji t adalah sebagai berikut: 

1) Ho : 1 = 0, tidak  ada  pengaruh  kualitas  micro teaching terhadap 

minat mengajar 
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Ha : 1  0, ada pengaruh kualitas micro teaching terhadap minat 

mengajar 

2) Menentukan taraf signifikansi  = 0,05  

Untuk penerimaan hipotesis dua arah, maka /2 = 0,05/2 = 0,025 

3) Menentukan ttabel dengan db (120-2) adalah sebesar 1,980 

4) Kriteria pengujian: 

Ho diterima apabila –1,980  t  1,980 

Ho ditolak apabila t > 1,980 atau t < -1,980 

5) Perhitungan uji t  

thitung = 
Sb

-b 
  

Dari hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh thitung sebesar 5,726 

(perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 9). 

6) Kesimpulan  

Karena thitung > ttabel (5,726 > 1,980) maka Ho ditolak. Berarti ada 

pengaruh positif kualitas micro teaching terhadap minat mengajar 

mahasiswa, dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima. 

 

b. Pengaruh kualitas PPL (X2) terhadap minat mengajar (Y)  

Adapun prosedur uji t adalah sebagai berikut: 

1) Ho : 1 = 0, tidak ada pengaruh kualitas PPL terhadap minat 

mengajar 

Ha : 1  0,  ada pengaruh kualitas PPL terhadap minat mengajar 

2) Menentukan taraf signifikansi  = 0,05  

Untuk penerimaan hipotesis dua arah, maka /2 = 0,05/2 = 0,025 

3) Menentukan ttabel dengan db (120-2) adalah sebesar 1,980 

4) Kriteria pengujian: 

Ho diterima apabila –1,980  t  1,980 

Ho ditolak apabila t > 1,980 atau t < -1,980 

5) Perhitungan uji t  
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thitung = 
Sb

-b 
  

Dari hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh thitung sebesar 7,740 

(perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 9). 

6) Kesimpulan  

Karena 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. 

5. Uji F 

Untuk menguji hipotesis tentang adanya pengaruh kualitas micro 

teaching  dan kualitas PPL secara bersama-sama terhadap minat mengajar 

maka digunakan uji F. Adapun langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:  

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : 1 = 2 = 0 

 

 

Ha : 1  2  0 

(tidak terdapat pengaruh kualitas micro teaching dan 

kualitas PPL secara bersama-sama terhadap minat 

mengajar) 

(terdapat pengaruh kualitas micro teaching dan 

kualitas PPL secara bersama-sama terhadap minat 

mengajar) 

b) Menentukan level of significance ( ) = 5%;  

c) Menentukan Ftabel dengan derajat kebebasan (db) = m;N-m-1  

Dimana m adalah jumlah variabel bebas dan N adalah jumlah sampel, 

sehingga Ftabel = 0,05 (2;117) adalah 3,07 

d) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila Fhitung   3,07 

Ho ditolak apabila Fhitung > 3,07 

e) Menghitung nilai F  

Perhitungan  uji  F menggunakan  SPSS for windows versi 15.0 

memperoleh nilai F sebesar 67,138 (perhitungan selengkapnya lihat 

Lampiran 9).  
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f) Kesimpulan  

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. 

 

6. Sumbangan Relatif (SR%) dan Sumbangan Efektif (SE%) 

Untuk melihat besarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-

masing variabel kualitas micro teaching dan kualitas PPL terhadap minat 

mengajar, ditunjukkan pada perhitungan sumbangan efektif dan relatif.  

Variabel kualitas micro teaching memberikan sumbangan relatif sebesar 

38,8% dan sumbangan efektif 20,7% terhadap minat mengajar. Variabel 

kualitas PPL memberikan sumbangan relatif sebesar 61,2% dan sumbangan 

efektif 32,7% terhadap minat mengajar. Jadi secara keseluruhan variabel 

kualitas micro teaching dan kualitas PPL memberikan sumbangan sebesar 

53,4% terhadap minat mengajar (perhitungan selengkapnya dilihat pada 

Lampiran 10).  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa di antara kedua variabel 

tersebut  dapat  diketahui  bahwa variabel kualitas PPL memberikan 

sumbangan lebih besar terhadap minat mengajar mahasiswa. Jadi dapat 

dinyatakan bahwa kualitas PPL merupakan variabel yang memberikan 

pengaruh dominan terhadap minat mengajar mahasiswa. 

 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh kualitas micro teaching terhadap minat mengajar mahasiswa 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda pada hipotesis pertama 

diperoleh  nilai  thitung > ttabel, yaitu 5,726 > 1,980 diterima pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari 
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kualitas micro teaching terhadap minat mengajar. Kontribusi kualitas micro 

teaching terhadap minat mengajar adalah sebesar 20,7%. Berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan Najjah 

(2014). 

Pemberian mata kuliah micro teaching bertujuan untuk memberikan 

pengalaman kepada mahasiswa tentang proses pembelajaran di kelas secara 

nyata. Sejalan dengan hal tersebut, maka mahasiswa calon guru mendapatkan 

gambaran serta pengetahuan mengenai penerapan dan pengembangan 

keterampilan dasar mengajar yang telah dimiliki sebelumnya di bangku 

perkuliahan, sehingga mahasiswa lebih siap untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

Micro teaching mencakup beberapa keterampilan mengajar yang 

nantinya dapat digunakan mahasiswa untuk latihan mengajar. Fungsi dari 

pembelajaran mikro adalah sebagai upaya peningkatan kompetensi mengajar 

dalam proses belajar mengajar bagi calon guru atau guru, memberikan 

kesempatan menguasai  ketrampilan-ketrampilan khusus dalam proses belajar 

mengajar, memberikan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan oleh calon 

guru  atau  guru  erat hubungannya dengan metode-metode mengajar, dan 

micro teaching dapat berfungsi sebagai pengembangan metode mengajar 

tertentu. 

2. Pengaruh kualitas PPL terhadap minat mengajar mahasiswa 

Berdasarkan  hasil analisis regresi ganda pada hipotesis kedua 

diperoleh  nilai  thitung > ttabel, yaitu 7,740 > 1,980 diterima pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari 

kualitas PPL terhadap  minat  mengajar. Kontribusi kualitas PPL terhadap 

minat mengajar adalah sebesar 32,7%. Berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan Sofiyana (2017). 

PPL adalah serangkaian kegiatan yang diprogramkan bagi mahasiswa 

LPTK yang mencakup latihan mengajar maupun latihan di luar mengajar. 

Kegiatan PPL dilakukan untuk dapat memberikan pengalaman belajar bagi 

mahasiswa terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, 
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melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, 

meningkatkan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan 

dalam memecahkan masalah yang muncul pada saat mengajar. Kegiatan ini 

mempunyai sasaran masyarakat sekolah, baik dalam kegiatan yang terkait 

dengan pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah untuk mengembangkan 

kompetensi mahasiswa sebagai calon  pendidik atau guru serta menumbuhkan 

minat mahasiswa untuk mencintai profesi sebagai guru atau tenaga 

kependidikan dari pengalaman yang didapat dari PPL. Pengalaman yang 

didapat mahasiswa pada saat PPL yaitu penyusunan perangkat persiapan 

pembelajaran, praktik mengajar terbimbing dan mandiri, menyusun dan 

mengembangkan alat evaluasi, menerapkan inovasi pembelajaran, 

mempelajari  administrasi guru, serta kegiatan lain yang menunjang 

kompetensi mengajar. 

 

2. Pengaruh kualitas micro teaching dan kualitas PPL terhadap minat mengajar 

mahasiswa 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda pada hipotesis ketiga diperoleh 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 67,138 > 3,07 diterima pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas micro teaching dan kualitas 

PPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat mengajar. Kontribusi 

kualitas micro teaching dan kualitas PPL terhadap minat mengajar adalah 

sebesar 53,4%. Artinya jika kualitas micro teaching dan kualitas PPL 

meningkat, maka minat mengajar mahasiswa juga akan meningkat. 

Pembelajaran micro teaching yang diselenggarakan dengan baik dan 

berkualitas serta didorong oleh praktik mengajar PPL yang berkualitas, maka 

mendorong minat mahasiswa untuk mengajar. Dari hasil ini menunjukkan 

bahwa “Ada pengaruh kualitas micro teaching dan kualitas PPL terhadap 

minat mengajar Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS” teruji kebenarannya. 
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Pengalaman pembelajaran micro teaching dan PPL merupakan sebagian 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap minat menjadi guru. Minat yang 

berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya dari setiap individu, hal 

ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau  bakat alamiah. 

Sedangkan  minat  yang timbul  karena adanya  pengaruh  dari  luar diri  

individu. Minat  ini  dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan 

kebiasaan atau adat. Faktor  lingkungan dapat berupa pemberian latihan 

mengajar dalam mata kuliah micro teaching serta pelaksanaan PPL. 

Kualitas micro teaching dan PPL termasuk faktor eksternal yang 

mempengaruhi minat mengajar mahasiswa. Pelatihan mengajar melalui micro 

teaching yang dibarengi dengan diperolehnya berbagai ilmu dan keterampilan 

mengajar yang diperoleh pada saat PPL menjadikan mahasiswa lebih siap 

untuk melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga dalam diri mahasiswa 

muncul minat untuk menjadi seorang guru. 

Sebelum PPL dilaksanakan, tentu ada sistem pembelajaran micro 

teaching yang diterapkan oleh setiap universitas. Sistem pembelajaran micro 

teaching merupakan metode latihan mengajar dalam format yang kecil dari 

komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran yang dimaksudkan di sini 

adalah mencakup jumlah murid, waktu, maupun jenis keterampilan mengajar. 

Mata kuliah micro teaching ini penting sekali sebagai upaya sebelum 

mahasiswa calon guru terjun ke lapangan untuk melaksanakan praktik 

mengajar. 


