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SARI 
 

Susilo, Rian Yuanto. 2005. Analisis Pelaksanaan Program Praktek Pengalaman 
Lapangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Jurusan Ekonomi Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 79h 
 
Kata Kunci: PPL, MKK Akuntansi, PPA, SBMA, Dosen Pembimbing, Guru 
Pamong. 

Hasil PPL, merupakan suatu tolok ukur dalam keberhasilan pembentukan 
mental keguruan pada mahasiswa kependidikan, namun demikian banyak faktor 
yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan PPL itu sendiri. Oleh karenanya, 
masih diperlukan penelitian agar hasil PPL dapat tercapai dengan maksimal. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah hasil 
pelaksanaan PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 
Ekonomi FIS UNNES? b) Bagaimanakah prestasi belajar matakuliah kelompok 
MKK Akuntansi, PPA, SBMA, serta Peran Dosen Pembimbing dan Guru 
Pamong? c) Adakah pengaruh prestasi belajar matakuliah kelompok MKK 
Akuntansi, PPA, SBMA, serta Peran Dosen Pembimbing dan Guru Pamong 
terhadap hasil PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 
Ekonomi FIS UNNES, baik secara simultan maupun parsial? d) Seberapa 
besarkah pengaruh matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, SBMA, serta 
Peran Dosen Pembimbing dan Guru Pamong terhadap hasil PPL mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES, baik secara 
simultan maupun parsial? 

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana hasil PPL 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES. 
2) Untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar matakuliah kelompok MKK 
Akuntansi, PPA, SBMA, serta Peran Dosen Pembimbing dan Guru Pamong. 3) 
Untuk mengetahui adakah pengaruh prestasi belajar matakuliah kelompok MKK 
Akuntansi, PPA, SBMA, serta Peran Dosen Pembimbing dan Guru Pamong 
terhadap hasil PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 
Ekonomi FIS UNNES, baik secara simultan maupun parsial. 4) Untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, SBMA, 
serta Peran Dosen Pembimbing dan Guru Pamong terhadap hasil PPL mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES, baik secara 
simultan maupun parsial. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang angkatan tahun 2000 yang telah mengikuti program PPL dan telah 
menempuh seluruh matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA, 
sebelum berakhirnya semester 6 (enam) yang berjumlah 78 orang. 

Hasil penelitian ini diperoleh rata-rata hasil PPL berdasarkan nilai adalah 
dengan kriteria “Sangat Baik”, sementara hasil PPL berdasarkan penilaian diri 
sendiri adalah 76,27 dengan kriteria “Baik”. Rata-rata prestasi belajar matakuliah 
kelompok MKK Akuntansi adalah76,86 dengan kriteria “Baik”, rata-rata prestasi 
belajar matakuliah PPA adalah 78,69 dengan kriteria “Baik”, rata-rata prestasi 
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belajar matakuliah SBMA adalah 71,65 dengan kriteria “Baik”. Peran Dosen 
Pembimbing dan Guru Pamong adalah “Baik”. 

Berdasarkan hasil analisis statistik 1, secara simultan diperoleh Fhitung 
sebesar 8,865 dengan p (0,000 < 0,05) yang berarti signifikan. Secara parsial 
diperoleh thitung untuk matakuliah kelompok MKK Akuntansi sebesar 1,062 
dengan p (0,292 > 0,05) yang berarti tidak signifikan, thitung untuk matakuliah PPA 
sebesar 0,579 dengan p (0,564 > 0,05) yang berarti tidak signifikan, thitung untuk 
matakuliah SBMA sebesar 1,229 dengan p (0,223 > 0,05) yang berarti tidak 
signifikan, thitung untuk Peran Dosen Pembimbing sebesar 3,130 dengan p (0,003 < 
0,05) yang berarti signifikan, dan thitung untuk Peran Guru Pamong sebesar 3,744 
dengan p (0,000 < 0,05) yang berarti signifikan. Berdasarkan hasil analisis 
statistik 2, secara simultan diperoleh Fhitung sebesar 10,280 dengan p (0,000 < 0,05) 
yang berarti signifikan. Secara parsial diperoleh thitung untuk matakuliah kelompok 
MKK Akuntansi sebesar -0,027 dengan p (0,978 > 0,05) yang berarti tidak 
signifikan, thitung untuk matakuliah PPA sebesar -0,373 dengan p (0,710 > 0,05) 
yang berarti tidak signifikan, thitung untuk matakuliah SBMA sebesar –0,425 
dengan p (0,672 > 0,05) yang berarti tidak signifikan, thitung untuk Peran Dosen 
Pembimbing sebesar 3,455 dengan p (0,001 < 0,05) yang berarti signifikan, dan 
thitung untuk Peran Guru Pamong sebesar 4,811 dengan p (0,000 < 0,05) yang 
berarti signifikan. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan 
hasil analisis deskriptif diketahui bahwa Hasil PPL Berdasarkan Nilai secara 
umum adalah sangat baik, sementara Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri 
Sendiri secara umum adalah baik.  2) berdasarkan hasil analisis deskriptif 
diketahui bahwa prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA dan 
SBMA secara umum adalah baik. Demikian pula halnya dengan Peran Dosen 
Pembimbing dan Guru Pamong yang memiliki kriteria baik. 3) Berdasarkan hasil 
analisis statistik 1 dan 2, diketahui bahwa ada pengaruh secara simultan antara 
prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, SBMA, Peran 
Dosen Pembimbing dan Guru Pamong terhadap Hasil PPL Berdasarkan Nilai dan 
Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. Namun demikian secara parsial diketahui 
bahwa prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA 
tidak berpengaruh secara signifikan, sementara Peran Dosen Pembimbing dan 
Guru Pamong memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Hasil PPL 
Berdasarkan Nilai dan Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. 4) Besarnya pengaruh 
simultan matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, SBMA, Peran Dosen 
Pembimbing dan Guru Pamong terhadap hasil PPL Berdasarkan Nilai adalah 
33,8%, sementara secara parsial besarnya pengaruh Peran Dosen Pembimbing 
adalah 11,97%, dan Peran Guru Pamong adalah 16,32%. Besarnya pengaruh 
simultan matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, SBMA, Peran Dosen 
Pembimbing dan Guru Pamong terhadap hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri 
Sendiri adalah 37,6%, sementara secara parsial besarnya pengaruh Peran Dosen 
Pembimbing adalah 14,21%, dan Peran Guru Pamong adalah 24,30%. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka disarankan: Bagi pihak 
Universitas Negeri Semarang dan sekolah hendaknya mengadakan koordinasi 
yang intensif terhadap pelaksanaan Program PPL sehingga akan melahirkan 
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pemahaman konsep yang menyatu untuk keberhasilan PPL. Bagi Dosen 
Pembimbing hendaknya lebih meningkatkan lagi kualitas bimbingannya dengan 
lebih memperhatikan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan selama pelaksanaan 
PPL. Bagi Guru Pamong hendaknya lebih meningkatkan lagi kualitas 
bimbingannya dengan lebih memperhatikan perencanaan yang disusun dalam 
pelaksanaan PPL sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis. 
Dosen Pembimbing dan Guru Pamong hendaknya menjalin koordinasi yang lebih 
intensif untuk dapat memberikan arahan yang mendalam kepada mahasiswa 
praktikan PPL. Bagi mahasiswa, hendaknya terus meningkatkan prestasi 
belajarnya dengan cara memanfaatkan fasilitas belajar yang tersedia dan ikut 
berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan sehingga akan lebih siap dalam 
pelaksanaan PPL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan dimensi penting 

dalam proses pembangunan nasional yang saling berkaitan dengan 

pembangunan dimensi ekonomi. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya 

manusia melalui pendidikan, harus mendapat perhatian secara sungguh-

sungguh berdasarkan perencanaan secara sistematis dan rinci yang mengacu 

pada masa depan. 

Dalam pendidikan, guru merupakan satu unsur penting. Guru 

memegang peranan yang sangat penting di dalam masyarakat. Mulai dari 

masyarakat yang paling terbelakang hingga masyarakat yang paling maju. 

Hampir tanpa kecuali, guru merupakan satu diantara pembentuk-pembentuk 

utama calon warga masyarakat. Masalah guru senantiasa mendapat perhatian, 

baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya dan oleh para 

ahli pendidikan pada khususnya. Pemerintah memandang bahwa guru 

merupakan media yang sangat penting artinya dalam kerangka pembinaan 

dan pengembangan bangsa. “Guru mengemban tugas-tugas sosial kultural 

yang berfungi mempersiapkan generasi muda, sesuai dengan cita-cita bangsa” 

(Hamalik, 2003:19). 

Masalah guru adalah masalah yang sangat penting sebab, mutu 

guru turut menentukan mutu pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan akan 

menentukan mutu generasi muda, sebagai calon warga negara dan warga 



 

masyarakat. Masalah mutu guru ini sangat bergantung pada sistem 

pendidikan guru. 

Sistem pendidikan guru sebagai suatu sub sistem pendidikan 

nasional merupakan faktor kunci dan memiliki peran yang sangat strategis. 

Derajat kualitas pendidikan guru ditentukan oleh tingkat kualitas semua 

komponen yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap sistem 

pendidikan guru secara keseluruhan. Komponen-komponen tersebut adalah 

siswa calon guru, pendidik, pembimbing calon guru, kurikulum, strategi 

pembelajaran, media instruksional, sarana dan prasarana, waktu dan 

ketersediaan dana, serta masyarakat dan sosial budaya. Semuanya 

memberikan pengaruh dan warna terhadap proses pendidikan guru dalam 

upaya mencapai tujuan sistem pendidikan guru, yang hasil atau lulusannya 

dapat diketahui melalui komponen evaluasi (tahap masukan, tahap proses, 

dan tahap kelulusan) secara menyeluruh dan berkesinambungan. 

Kurikulum pendidikan guru terdiri atas tiga komponen, yakni 

pendidikan umum, pendidikan spesialisasi, dan pendidikan profesional. 

Ketiga komponen ini sama pentingnya, masing-masing memberikan 

kontribusi dan saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian struktur 

program pendidikan guru meliputi program pendidikan umum, program 

pendidikan spesialisasi, dan program pendidikan profesional. Model program 

pendidikan seperti itu juga dipergunakan dalam kurikulum Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti Universitas Negeri 

Semarang (UNNES). 

Begitu pentingnya kualitas guru yang dapat berdampak pada 

pembentukan kualitas generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini, 

maka lembaga-lembaga pendidikan guru seperti UNNES selalu melakukan 

upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lulusannya yang akan menjadi 



 

calon-calon guru. Salah satunya adalah dengan mengadakan sebuah program 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang merupakan salah satu kegiatan 

kurikuler yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, sebagai pelatihan untuk 

menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh 

pengalaman dan keterampilan lapangan dalam menyelenggarakan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah atau di tempat latihan lainnya (Kept. Rektor 

UNNES No. 10/O/2003). 

Program PPL ini diharapkan dapat membawa UNNES pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia lulusannya, khususnya Program-

program Studi Kependidikan yang merupakan calon-calon guru di masa yang 

akan datang. Dengan demikian hasil PPL diharapkan akan meningkat dari 

tahun ke tahun, sebab PPL melibatkan sekolah-sekolah tempat latihan yang 

nyata. Sehingga hasil PPL akan mencerminkan kualitas yang sebenarnya. 

Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (FIS UNNES), PPL telah 

dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Namun demikian 

masi saja ada kekurangan-kekurangan disana-sini. Dari data angkatan tahun 

1999, secara formal hasil PPL yang mencapai rata-rata 88,73 memang sudah 

baik. Akan tetapi, hasil yang baik ini akan menjadi kurang meyakinkan 

manakala dibandingkan dengan rata-rata prestasi matakuliah-matakuliah teori 

yang berada dibawahnya yaitu; 77,21 untuk rata-rata prestasi kelompok 

Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan MKK Akuntansi, 79,59 untuk rata-

rata prestasi matakuliah Perencanaan Pengajaran Akuntansi (PPA), dan 71,65 

untuk rata-rata prestasi matakuliah Strategi Belajar Mengajar Akuntansi 

(SBMA). 



 

Assessment yang paling mudah, paling murah, dan paling umum 

untuk menilai program pendidikan guru adalah kriteria proses. Kegiatan-

kegiatan lembaga diasumsikan, bahwa untuk menunjang pendidikan guru 

yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula (Hamalik, 2003:184). 

Selain itu ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa isi program 

pendidikan guru sebaiknya dimulai dari prinsip-prinsip dan teori-teori, 

kemudian dilanjutkan dengan program latihan (Hamalik 2003:106). Dari 

pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa hasil akhir yang baik seharusnya 

dimulai dari sebuah proses yang baik pula. Dalam konteks PPL, hasil PPL 

yang baik seharusnya di mulai dari proses belajar di kampus yang baik pula. 

Dengan demikian antara prestasi belajar mahasiswa pada matakuliah-

matakuliah teori di kampus seharusnya berbanding lurus dengan hasil PPL. 

Kenyataannya antara prestasi belajar mahasiswa pada matakuliah-matakuliah 

teori di kampus berbanding terbalik dengan hasil PPL, akibatnya hasil PPL 

yang sudah baik itu menjadi kurang dapat dipercaya. Apakah hasil PPL ini 

memang mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya? Ataukah 

memang Dosen Pembimbing dan Guru Pamong sebagai pengawas dan penilai 

profesional telah bekerja keras untuk mengarahkan mahasiswa dalam 

pencapaian hasil yang baik? Sehingga kerja kerasnya tersebut dapat 

menyingkirkan semua keragu-raguan atas hasil PPL tersebut. 

Sebelum pelaksanaan PPL, setiap mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES dibekali dengan 

matakuliah-matakuliah teori yang dapat memenuhi komponen-komponen 

spesialisasi dan profesionalisme, antara lain matakuliah kelompok MKK 

Akuntansi, matakuliah PPA, dan matakuliah SBMA. Selain itu selama 

pelaksanaan PPL setiap mahasiswa mendapatkan pengarahan-pengarahan dari 



 

Dosen Pembimbing dan Guru Pamong di sekolah latihan. Sehingga mereka 

dapat melaksanakan PPL dengan baik. 

Begitu pentingnya matakuliah kelompok MKK Akuntansi, 

matakuliah PPA, matakuliah SBMA, peran Dosen Pembimbing, dan peran 

Guru Pamong dalam pelaksanaan PPL ini, maka diperlukan pemahaman yang 

tuntas, jelas dan mendalam tentang hal ini. Maka dari itu penulis beranggapan 

bahwa harus ada penelitian yang tuntas dan pemahaman yang mendalam atas 

gejala ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTEK 

PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN AKUNTANSI JURUSAN EKONOMI FAKULTAS ILMU 

SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANGKATAN TAHUN 

2000”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diambil 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hasil pelaksanaan PPL mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES? 

2. Bagaimanakah prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi, 

PPA, SBMA, serta Peran Dosen Pembimbing dan Guru Pamong? 

3. Adakah pengaruh prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi, 

PPA, SBMA, Peran Dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong 



 

terhadap hasil PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES, baik secara simultan maupun parsial? 

4. Seberapa besarkah pengaruh matakuliah kelompok MKK Akuntansi, 

PPA, SBMA, Peran Dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong 

terhadap hasil PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES, baik secara simultan maupun parsial? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan arah yang jelas, maka ditetapkan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil PPL mahasiswa mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES. 

2. Untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar matakuliah kelompok 

MKK Akuntansi, PPA, SBMA, serta Peran Dosen Pembimbing dan Guru 

Pamong? 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh matakuliah kelompok MKK 

Akuntansi, PPA, SBMA, Peran Dosen Pembimbing, dan Peran Guru 

Pamong terhadap hasil PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES, baik secara simultan maupun 

parsial. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh prestasi belajar matakuliah 

kelompok MKK Akuntansi, PPA, SBMA, Peran Dosen Pembimbing, dan 

Peran Guru Pamong terhadap hasil PPL mahasiswa Program Studi 



 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES, baik secara 

simultan maupun parsial. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

Kegunaan Teoritis: 

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu 

yang telah didapat selama kuliah sehingga tercipta suatu wacana ilmiah. 

2. Bagi para akademisi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

bahan diskusi tentang kegiatan proses belajar mengajar. 

Kegunaan Praktis: 

1. Memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan PPL mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi, kepada para pembaca terutama civitas 

akademika UNNES dan masyarakat pada umumnya. 

2. Bagi pihak UNNES terutama Jurusan Ekonomi, dapat dijadikan sebagai 

informasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal proses belajar 

mengajar di masa yang akan datang. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 



 

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas istilah dan untuk menghindari salah tafsir dari 

pembaca, maka diperlukan penegasan istilah. Penegasan istilah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Berasal dari kata bahsa Inggris, analysis is a process that starts with an 

assupmtion which is sought and then passes through the chain of sufficient 

conditions to the given data or something accepted as the true (Good 

1973:29). Adalah sebuah proses yang dimulai dari sebuah asumsi tentang 

kebenaran yang mana dicari dan kemudian melewatinya melalui rantai dari 

kondisi-kondisi yang cukup pada data yang diberikan atau pada sesuatu 

yang diterima sebagai kebenaran. 

2. Pelaksanaan Program Praktek Pengalaman Lapangan 

Pelaksanaan; sebuah proses untuk melakukan, menjalankan dan 

mengerjakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:488) 

Program; curriculum or combination of courses in a particular field of 

study (Page dan Thomas 1977:274). Sebuah kurikulum atau kombinasi 

dari keahlian-keahlian pada sebuah bagian khusus dari proses belajar. 

Praktek; cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:698). 

Pengalaman; learning unit based on real-life situations with which 

student are familiar (Page dan Thomas 1977:127). Unit belajar yang 



 

berdasar pada situasi-situasi kehidupan nyata yang sudah akrab dengan 

mahasiswa. 

Lapangan; tempat belajar yang situasi dan kondisinya sesuai dengan 

kehidupan nyata (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:553) 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

“Pelaksanaan Program Praktek Pengalaman Lapangan” adalah sebuah 

proses untuk melakukan, menjalankan, dan mengerjakan sebuah 

kurikulum atau kombinasi keahlian-keahlian secara nyata dari apa yang 

disebut dalam teori, pada unit belajar yang situasi dan kondisinya sesuai 

dengan kehidupan nyata. 

3. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2000 

Mahasiswa; persons enroll in a school, college or university to follow a 

particular course of study (Page dan Thomas 1977:445). Orang-orang 

yang terdaftar pada sebuah sekolah, kampus atau universitas untuk 

mengikuti bidang tertentu dalam pelajaran. 

Program Studi Pendidikan Akuntansi; bidang yang ditekuni oleh para 

responden dalam penelitian ini (Penulis) 

Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang; 

tempat dimana penulis melakukan penelitian (Penulis). 

Angkatan; sekelompok pelajar atau mahasiswa yang masuk pada tahun 

yang sama (Kamus Besar bahasa Indonesia 1989:38). 



 

Tahun 2000; tahun masuknya kelompok mahasiswa yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini (Penulis). 

Maka dari itu yang dimaksud dengan “Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2000” adalah orang-orang 

yang terdaftar pada Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial pada tahun 

2000 untuk mengikuti bidang pendidikan akuntansi. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Guru dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 

Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat 

modern. Hal ini menuntut beraneka ragam spesialisasi yang sangat diperlukan 

dalam masyarakat yang semakin kompleks. Masalah profesi kependidikan 

sampai sekarang masih banyak diperbincangkan, baik di kalangan pendidikan 

maupun di luar pendidikan. Kendati berbagai pandangan tentang masalah 

tersebut telah banyak dikemukakan oleh para pakar, namun satu hal yang 

sudah pasti bahwa masyarakat merasakan perlunya suatu lembaga pendidikan 

guru yang khusus berfungsi mempersiapkan tenaga guru yang terdidik dan 

terlatih dengan baik. Implikasi dari gagasan tersebut ialah perlunya 

dikembangkan program pendidikan guru yang serasi dan memudahkan 

pembentukan guru yang berkualifikasi profesional, serta dapat dilaksanakan 

secara efisien dalam kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia. 

Dalam studi tentang masalah profesionalisme, dikenal dengan 

sejumlah definisi tentang “profesi”. Salah satu definisi yang dikemukakan 

oleh Dr. Sikun Pribadi dalam Hamalik (2003:1), “Profesi itu pada hakikatnya 

adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan 

mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, 

karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu”. 



 

Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu 

yang dengan sendirinya akan menuntut keahlian, pengetahuan, dan 

keterampilan tertentu pula. Dalam pengertian profesi tersirat adanya suatu 

keharusan kompetensi agar kompetensi tersebut berfungsi dengan sebaik-

baiknya. Dalam rangka pembentukan kompetensi-kompetensi profesional 

guru ini maka diperlukan suatu lembaga pendidikan yang khusus mencetak 

calon-calon guru yang memenuhi standar profesional. 

 

2.2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

PPL adalah serangkaian kegiatan yang diprogramkan bagi siswa atau 

mahasiswa calon guru, yang meliputi, baik latihan mengajar maupun latihan 

di luar mengajar. Kegiatan ini merupakan ajang untuk membina kompetensi-

kompetensi profesional yang dipersyaratkan oleh pekerjaan guru atau tenaga 

kependidikan lain. Sasaran yang ingin dicapai adalah pribadi calon pendidik 

yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta 

pola tingkah laku yang diperlukan bagi profesinya serta cakap dan tepat 

menggunakannya di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, baik 

di sekolah maupun di luar sekolah (Hamalik 2003:172). 

Dalam Keputusan Rektor UNNES Nomor : 10/O/2003 pasal 1 ayat 1 

dijelaskan bahwa PPL adalah kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang 

diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan 

lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah atau 

di tempat latihan lainnya. Kegiatan PPL meliputi : praktek mengajar, praktek 

administrasi, praktek bimbingan dan konseling serta kegiatan yang bersifat 



 

kokurikuler dan/atau ekstra kurikuler yang berlaku di sekolah atau tempat 

latihan. 

Dalam pasal 2 ayat 5 keputusan yang sama dijelaskan bahwa tenaga 

pengajar adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya memberikan 

layanan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES merupakan calon-calon 

tenaga pengajar di bidang akuntansi. Maka dari itu kegiatan PPL yang paling 

utama dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES adalah praktek mengajar khususnya pada 

bidang studi Akuntansi. 

 

2.2.1 Keberhasilan Mahasiswa Dalam PPL 

Pada setiap akhir pelaksanaan suatu program, maka diadakan suatu 

evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan pada awal suatu program. Suchman (Arikunto 2004:1) 

memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah 

dicapai suatu kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya 

tujuan. Dalam kaitannya dengan Progam PPL, tujuan yang hendak dicapai 

adalah pembentukan mental keguruan dalam diri setiap mahasiswa praktikan. 

Indikator dari keberhasilan setiap mahasiswa dalam pencapaian tujuan itu 

adalah nilai yang diperolehnya dari pihak evaluator (penilai). Arikunto 

(2004:9) mengatakan bahwa evaluator (penilai) merupakan pelaksana 

evaluasi yang melakukan penilaian terhadap suatu program. Penilai ini 

merupakan orang yang dianggap mampu melaksanakan evaluasi (penilaian), 

cermat, objektif sabar dan tekun, serta hati-hati dan bertanggung jawab. 

Namun demikian menurut Schnee (Arikunto 2004:4) evaluator (penilai) 

sering kali dihadapkan pada sebuah dilema pertimbangan etis terkait dengan 



 

masalah-masalah sosial, dimana dalam melaksanakan evaluasi tidak mungkin 

evaluator dapat melepaskan diri dari nilai-nilai yang dianut dan dijadikan 

pedoman hidupnya. Hal ini akan berakibat pada timbulnya unsur-unsur 

subyektifitas dalam menilai. Dampak yang kemudian muncul adalah adanya 

kesenjangan antara nilai dengan kenyataan. 

Kaufman dan English (Arikunto 2004:52) menjelaskan bahwa untuk 

mengungkap ini semua, bisa dilakukan dengan cara membuat suatu deskripsi 

perbandingan. Nilai ini dapat dibandingkan dengan sebuah self assessment 

(penilaian diri si belajar sendiri). Thorndike (Darsono 2000:23) menyatakan 

bahwa siswa merupakan subyek belajar, sebab siswa merupakan individu 

yang aktif dan tidak pasif. Setiap siswa memiliki minat dan motivasi yang 

berbeda sehingga siswa akan memilih apa dan bagaimana dia belajar, hingga 

akhirnya dia bisa mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang dicapainya. 

Dalam konteks PPL Mahasiswa praktikan PPL merupakan subyek belajar 

yang aktif dan tidak pasif. Dengan demikian setiap mahasiswa bisa memilih 

apa dan bagaimana dia belajar, dan yang terakhir adalah mengetahui sejauh 

mana hasil yang telah dicapainya. 

 

2.3. Kelompok Matakuliah Keilmuan Keterampilan Akuntansi (MKK 

Akuntansi) 

Setiap guru selaku ilmuwan bertanggungjawab untuk turut 

memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya (Hamalik 

2003:42). Setiap mahasiswa kependidikan UNNES memiliki bidang-bidang 

spesialisasi yang berbeda, oleh karenanya dalam pembentukan spesialisasi ini 

setiap mahasiswa khususnya Program Studi Akuntansi diberikan matakuliah-

matakuliah terkait dengan bidang akuntansi yang terwujud dalam MKK 

Akuntansi. 



 

Menurut Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 kelompok 

Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan 

penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. Kelompok MKK itu sendiri 

terdiri atas matakuliah-matakuliah yang relevan untuk memperkuat 

penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan, atas dasar 

keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian, MKK Akuntansi adalah kelompok bahan kajian 

dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan 

penguasaan ilmu dan keterampilan akuntansi. Kelompok MKK Akuntansi itu 

sendiri terdiri atas matakuliah-matakuliah akuntansi untuk memperkuat 

penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan akuntansi, atas 

dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi 

akuntansi. 

Untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES, matakuliah-matakuliah yang termasuk dalam 

kelompok MKK Akuntansi terdiri atas : 

a. Dasar Akuntansi 

b. Akuntansi Keuangan Menengah I 

c. Akuntansi Keuangan Menengah II 

d. Akuntansi Keuangan Lanjut I 

e. Akuntansi Keuangan Lanjut II 



 

f. Akuntansi Biaya I 

g. Akuntansi Biaya II 

h. Praktek Akuntansi Manual 

i. Praktek Akuntansi Komputer 

j. Pemeriksaan Akuntansi 

k. Akuntansi Manajemen 

l. Sistem Akuntansi  

m. Sistem Informasi Akuntansi 

n. Analisa Laporan Keuangan 

o. Akuntansi Perpajakan 

p. Akuntansi Perbankan 

MKK Akuntansi untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES bertujuan untuk menghasilkan 

lulusan-lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam 

bidang keahlian akuntansi, sehingga mampu menemukan, memahami, 

menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian  masalah perakuntansian 

yang ada di dalam kawasan keahliannya. Selain itu juga mampu menerapkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang dimilikinya sesuai dengan 

bidang keahliannya, dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada 

masyarakat, dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan 

bersama. Lebih lanjut mereka diharapkan mampu bersikap dan berperilaku 

dalam membawakan diri berkarya di bidang keahlian akuntansi maupun 



 

dalam berkehidupan bersama di masyarakat, serta mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi akuntansi. 

Dalam konteks ini mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES, diberikan matakuliah-matakuliah kelompok 

MKK Akuntansi yang membahas tentang masalah-masalah perakuntansian. 

Maka dari itu kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES, bertujuan untuk menghasilkan 

lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang 

akuntansi, lulusan yang mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan 

merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam wilayah akuntansi. 

Mereka juga diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan akuntansi yang dimilikinya, dalam kegiatan produktif dan 

pelayanan kepada masyarakat. Serta mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan akuntansi yang merupakan bidang keahliannya. 

 

2.4. Matakuliah Perencanaan Pengajaran Akuntansi (PPA) 

Perencanaan berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. 

Perencanaan mendahului pelaksanaan, mengingat perencanaan merupakan 

suatu proses untuk menentukan kemana harus pergi dan mengidentifikasikan 

persyaratan yang diperlukan dengan cara yang paling efektif dan paling 

efisien. Berpangkal dari pemahaman di atas, maka perencanaan mengandung 

enam pokok pikiran, yaitu : 



 

1. Perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang 

diinginkan. 

2. Keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan 

keadaan sekarang, sehingga dapat dilihat kesenjangannya. 

3. Untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha. 

4. Usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu dapat 

beranekaragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. 

5. Pemilihan alternatif yang paling baik, dalam arti yang mempunyai 

efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi perlu dilakukan. 

6. Alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga dapat dijadikan pedoman 

dalam pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan. 

(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Harjanto1997:3) 

Popham dan Baker (2003:92), lebih melihat sebuah perencanaan 

pengajaran dari segi praktisnya. Menurut mereka agar lebih fungsional 

rencana pengajaran harus mengandung unsur pokok : 

1. Tujuan, dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. 

2. Alat-alat, jika ada, sebaiknya yang khas bagi pelajaran yang bersangkutan, 

(jangan menyebutkan kapur, penghapus, dan lain-lain). 

3. Suatu deskripsi tentang kegiatan-kegiatan guru dan siswa, serta perkiraan 

jumlah waktu yang tersedia untuk itu. 

4. Tugas-tugas pekerjaan rumah, jika ada. 

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

perencanaan pengajaran adalah suatu proses penetapan tujuan dan alat-alat 



 

yang akan digunakan (tergantung bidang studinya), serta tugas-tugas dan 

deskripsi kegiatan pengajaran berdasarkan jumlah waktu yang tersedia. 

Perencanaan pengajaran disusun sebagai pedoman bagi guru agar kegiatan 

belajar mengajar dapat berjalan secara sistimetis dan terarah. Selain itu 

perencanaan pengajaran merupakan antisipasi yang baik dari guru tentang apa 

yang akan terjadi di kelas sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan. 

Dalam konteks matakuliah PPA, maka matakuliah PPA adalah sebuah 

kajian tentang suatu proses penetapan tujuan dan alat-alat yang akan 

digunakan untuk pengajaran bidang studi akuntansi, serta tugas-tugas dan 

deskripsi kegiatan pengajaran berdasarkan waktu yang tersedia. Sehingga 

dapat dijadikan pedoman untuk mengajar bidang studi akuntansi, agar 

kegiatan belajar mengajar akuntansi dapat berjalan secara sistematis dan 

terarah. Oleh karenanya setiap mahasiswa kependidikan UNNES, khususnya 

program studi Pendidikan Akuntansi diberikan materi-materi perkuliahan 

tentang perencanaan pengajaran. Dalam hal ini materi-materi tersebut 

diberikan dalam matakuliah PPA. Dengan demikian setiap mahasiswa 

kependidikan UNNES diharapkan dapat melaksanakan program PPL dengan 

baik. 

 

2.5. Matakuliah Strategi Belajar Mengajar Akuntansi (SBMA) 

Menurut Djamarah dan Zain (2000:5) secara umum strategi 

mempunyai pengertian, “suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. dihubungkan dengan belajar 



 

mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru—

anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan”. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada empat 

strategi dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut : 

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 

2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 

oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria 

serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya akan dijadikan umpanbalik untuk penyempurnaan sistem 

instruksional yang berkaitan secara keseluruhan. 

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Strategi Belajar 

Mengajar merupakan suatu proses spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. 

Serta memilih cara pendekatan yang dianggap paling tepat dan efektif untuk 

mencapai sasaran. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik 

belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Sekaligus 

menerapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga, guru 



 

mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai, sejauh 

mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukan. 

Setiap mahasiswa Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS 

UNNES diberikan matakuliah SBMA. Sehingga mereka memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang pendekatan-pendekatan, metode-metode, 

dan teknik-teknik pengajaran bidang studi akuntansi yang efektif untuk setiap 

kelas, karena setiap kelas memiliki karakteristik yang unik. Saat 

melaksanakan program PPL mereka diharapkan dapat berhasil mengelola 

kelas dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar akuntansi yang mereka 

laksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

2.6. Dosen Pembimbing dan Guru Pamong 

Menurut Keputusan Rektor UNNES No. 10/O/2003, pasal 14 ayat 2 

huruf a disebutkan bahwa Dosen Pembimbing merupakan salah satu unsur 

dari kelompok pelaksana yang berada dalam lingkungan UNNES. Lebih 

lanjut dalam Keputusan yang sama, pada pasal 15 ayat 2 huruf a angka 5, 

disebutkan bahwa tugas dari Dosen Pembimbing adalah: 

a) Menghadiri rapat-rapat koordinasi pelaksanaan PPL yang 

diselenggarakan oleh UPT PPL bersama Dosen Koordinator. 

b) Mengikuti upacara penerjunan, penyerahan, dan penarikan mahasiswa 

praktikan ke dan dari tempat latihan 

c) Membimbing mahasiswa praktikan dalam menyusun rencana kegiatan 

PPL di sekolah/ tempat latihan. 



 

d) Membimbing maksimal empat orang mahasiswa untuk melaksanakan 

rencana kegiatan PPL yang telah disusun. 

e) Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan PPL, mahasiswa 

berdasarkan format penilaian yang ditentukan oleh UPT PPL. 

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Dosen Pembimbing 

adalah petugas dari pihak Universitas, atau dalam hal ini adalah UNNES yang 

bertugas untuk membimbing mahasiswa praktikan dalam melaksanakan PPL 

di sekolah latihan. 

Menurut Keputusan Rektor UNNES No. 10/O/2003 pasal 14 ayat 2 

huruf a disebutkan bahwa Guru Pamong adalah kelompok pelaksana 

dilingkungan Kandepdiknas atau Departemen lain yang setara. 

Dalam keputusan yang sama, pada pasal 15 ayat 2 huruf b angka 3 

disebutkan bahwa tugas dari Guru Pamong meliputi: 

a) Mengikuti rapat koordinasi PPL yang diselenggarakan kepala sekolah 

tempat praktek bila diminta. 

b) Berkoordinasi dengan mahasiswa untuk meninjau kembali rencana 

kegiatan yang telah disusun dalam PPL 1. 

c) Membimbing mahasiswa praktikan untuk memantapkan rencana kegiatan 

praktikan dalam PPL 2. 

d) Membimbing maksimal empat orang mahasiswa praktikan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. 

e) Menyediakan dan mempersiapkan kelas untuk praktek pengajaran 

mahasiswa yang dibimbingnya. 



 

f) Membimbing dan menilai mahasiswa praktikan dalam praktek 

mengajar/membimbing/melatih kegiatan praktek pengajaran sekurang-

kurangnya delapan kali tatap muka. 

g) Mendiskusikan masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa 

bimbingannya dalam melaksanakan praktek pengajaran. 

h) Mencatat kemajuan mahasiswa dalam melaksanakan praktek pengajaran 

dan memberikan pengarahan seperlunya untuk mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PPL. 

i) Membimbing mahasiswa praktikan untuk melaksanakan kegiatan non-

pengajaran. 

j) Melaporkan nilai akhir PPL mahasiswa yang dibimbingnya dengan 

menggunakan Format yang telah ditentukan UPT PPL UNNES melalui 

Kepala Sekolah bersangkutan kepada UPT PPL UNNES. 

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa Guru Pamong adalah 

wakil dari institusi sekolah yang digunakan untuk latihan oleh pihak UNNES. 

Guru Pamong bertugas untuk membimbing mahasiswa praktikan selama 

pelaksanaan PPL di sekolah latihan. 

Pembinaan PPL merupakan tanggungjawab bersama antara lembaga 

penghasil (LPTK), lembaga pemakai Dinas Pendidikan dan sekolah latihan. 

Karena itu diperlukan koordinasi dan jalinan kerja sama yang baik antara 

berbagai pihak, baik perorangan maupun kelembagaan. Bimbingan  

dilaksanakan melalui kerja sama antara guru pamong, dosen pembimbing 



 

lapangan, dan kepala sekolah dengan teknis supervisi klinis (Hamalik 

2003:173). 

 

2.7. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir Pengaruh Prestasi Belajar MKK Akuntansi, 
Prestasi Belajar PPA, Prestasi Belajar SBMA Peran Dosen 
Pembimbing Lapangan dan Peran Guru Pamong terhadap Hasil 
PPL 

 
Hasil revisi teori Thorndike tentang The Law of Exercise menyatakan 

bahwa kesempurnaan akibat latihan akan terwujud bila disertai pengetahuan 

tentang latihan (Darsono 2000:10). Dengan demikian sebuah proses latihan 

harus didahului dengan proses berfikir. Seorang individu harus terlebih 

dahulu memiliki pengetahuan tentang latihan yang akan dilakukannya. 

Apabila pengetahuan tentang latihan sudah dikuasai maka individu tersebut 

akan dapat mengatahui alternatif-alternatif yang bisa diambil, untuk 

menyelesaikan problema yang akan dihadapinya pada saat latihan. 

Senada dengan hal tersebut, Sumowidagdo (2004:1) mengemukakan 

bahwa belajar merupakan proses kontinu/berkesinambungan yang merupakan 

kombinasi antara: menguasai sesuatu yang baru, menggunakan sesuatu yang 

Prestasi Belajar PPA 

Prestasi Belajar SBMA 

Peran Dosen Pembimbing 

Peran Guru Pamong 

Hasil PPL 

Prestasi Belajar MKK Akuntansi 



 

sudah dikuasai, dan mengajarkan sesuatu yang sudah dikuasai pada orang 

lain. Dengan demikian harus ada suatu kesinambungan dalam belajar, mulai 

dari awal perencanaan dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, 

berlanjut pada pelaksanaan, hingga sampai pada akhirnya pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan. Dalam tataran pelaksanaan, sebuah proses belajar juga 

tidak lepas dari masalah kebersinambungan ini. Dimana dalam pelaksanaan 

belajar juga harus ada urutan-urutan yang jelas. Dalam belajar individu harus 

diberikan stimulus-stimulus pada tahapan awal yang akan dapat melandasi 

proses belajar pada tahapan berikutnya. 

Beranjak dari pemahaman tersebut maka dapat diketahui bahwa ada 

keterkaitan-keterkaitan pada setiap tahapan-tahapan dalam proses belajar. 

Keterkaitan dari tahapan-tahapan belajar tersebut adalah suatu cerminan 

hubungan kausal yang logis. 

Proses belajar yang berkesinambungan ini telah dilakukan pada 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES dengan 

membuat perencanaan dan pelaksanaan yang jelas, sehingga tujuan yang 

ingin dicapai akan dapat diraih. 

Program studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES 

adalah suatu lembaga di lingkungan UNNES yang bertujuan untuk 

menghasilkan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian khusus di bidang 

akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES telah menentukan silabus 

pendidikan tentang materi-materi perkuliahan yang akan diberikan, sekaligus 



 

menentukan urutan-urutan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, kuliah-

kuliah teori di kampus akan diberikan lebih dahulu sebagai landasan kuliah 

praktek. 

Terkait dengan tujuan Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES ini,  matakuliah-matakuliah yang menjadi inti untuk 

mencapai tujuan adalah matakuliah kelompok MKK Akuntansi yang 

diberikan untuk mengarahkan mahasiswa pada pembentukan spesialisasi di 

bidang akuntansi, matakuliah PPA dan SBMA yang diberikan untuk 

mengarahkan mahasiswa pada keahlian dalam mengajar akuntansi yang 

menjadi spesialisasinya. Setiap matakuliah tersebut diberikan untuk 

melandasi kuliah praktek yang terwujud dalam PPL yang dijadikan sebagai 

ajang pelatihan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam semester-

semester sebelumnya. 

Hamalik (2003:27) mengatakan bahwa “Belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman”. Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan yang bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. PPL dilaksanakan agar mahasiswa 

memiliki pengalaman mengajar, sehingga dia akan tahu bagaimana cara 

menyampaikan materi-materi pelajaran yang telah dikuasainya, bagaimana 

merencanakan pengajaran dengan baik dan bagaimana berinteraksi dengan 

kelas yang diajarnya dengan baik pula. Dengan demikian setiap hal yang akan 

dilakukan dalam PPL ini berlandaskan pada matakuliah kelompok MKK 

Akuntansi, matakuliah PPA, dan matakuliah SBMA yang telah dilalui dalam 

perkuliahan teori dalam kampus. 



 

Selain itu dalam belajar juga harus ada bimbingan dari pihak-pihak 

yang ditunjuk atau diberi tugas. “Dalam proses belajar mengajar, guru (tenaga 

pengajar) mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi 

fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru (tenaga pengajar) 

mempunyai tanggungjawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam 

rangka membantu proses perkembangan siswa” (Slameto 2003:97). Dalam 

konteks PPL tanggungjawab pembimbingan dilaksanakan oleh Dosen 

Pembimbing bersama-sama dengan Guru Pamong. Dosen Pembimbing 

mengarahkan dengan landasan-landasan teori dan pengalaman yang 

dimiliknya. Sedangkan Guru Pamong memberikan arahan-arahan dengan 

dasar-dasar profesionalisme yang dimilikinya. 

Dengan demikian setiap mahasiswa yang melaksanakan PPL akan 

mendapatkan arahan-arahan yang jelas bagi proses pembentukan mental 

keguruan mereka. Sehingga tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan PPL 

akan tercapai secara maksimal. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa apabila mahasiswa praktikan 

telah memiliki penguasaan dan pemahaman yang menyeluruh dan tuntas 

terhadap matakuliah-matakuliah kelompok MKK Akuntansi, matakuliah 

PPA, dan matakuliah SBMA. Kemudian dia juga mendapatkan arahan-arahan 

yang baik sekaligus sistematis dari Dosen Pembimbing dan Guru Pamong, 

maka mahasiswa praktikan tersebut akan dapat melaksanakan program PPL 

dengan baik dan lancar. 

  



 

2.8. Hipotesis 

Berdasarkan etimologinya hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu; 

hipo yang berarti lemah dan tesis yang artinya pernyataan. Bila digabungkan 

maka menjadi pernyataan yang masih lemah (Winarsunu 2002:10). Akan 

tetapi dalam jangkauan yang lebih luas, misalnya untuk kepentingan-

kepentingan penelitian, maka hipotesis dapat didefinisikan sebagai suatu 

dugaan sementara yang diajukan oleh seorang peneliti yang berupa 

pernyataan-pernyataan untuk diuji kebenarannya. Apa yang dilakukan oleh 

seorang peneliti dalam penelitian adalah melakukan pembuktian hipotesis. 

Jawaban sementara yang diambil oleh penulis dalam hipotesis ini 

untuk menjawab semua  pertanyaan yang diajukan. Secara teoritis hipotesis 

yang diambil oleh penulis dianggap yang paling mungkin terjadi dan paling 

tinggi tingkat kebenarannya. Sekalipun tingkat kebenarannya itu masih harus 

diuji secara empiris dengan alat uji yang dipilih. 

Hipotesis yang akan dikemukakan oleh peneliti berdasarkan 

penjelasan di atas yaitu, “Ada pengaruh antara prestasi belajar matakuliah 

kelompok MKK Akuntansi, prestasi belajar matakuliah PPA, prestasi belajar 

matakuliah SBMA, Peran dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong 

terhadap hasil PPL, mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 

2000, baik secara simultan maupun secara parsial”. 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Sehubungan dengan wilayah data yang dijadikan subyek penelitian ini, 

maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah jenis penelitian yang dilakukan dituntut dengan menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya (Arikunto 2002:10). 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; Obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2001:57). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES, angkatan tahun 2000, 

yang telah mengambil penuh matakuliah MKK Akuntansi, matakuliah PPA 

dan matakuliah SBMA sebelum semester genap tahun akademik 2002/2003 

berakhir. Selain itu juga telah melaksanakan PPL pada periode 2, tahun 

akademik 2003/2004. Seluruhnya berjumlah 78 orang dan terbagi dalam dua 

kelas yaitu kelas A dan B. 

 

 



 

3.2.2. Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (1997:120) apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 

25% atau lebih. Sehubungan dengan mahasiswa yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan subyek penelitian hanya sebanyak 78 orang, maka seluruh 

populasi diambil sebagai sampel. Oleh karena itu penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah subyek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 1997:99). Sedangkan variabel yang 

akan diungkap dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas. 

Ada lima (5) variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel bebas 1 (X1), yaitu rata-rata prestasi belajar matakuliah kelompok 

MKK Akuntansi. 

Sub Variabel bebas satu (X1) adalah: 

1. Prestasi belajar matakuliah Dasar Akuntansi 

2. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Keuangan Menengah I 

3. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Keuangan Menengah II 

4. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Keuangan Lanjut I 

5. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Keuangan Lanjut II 



 

6. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Biaya I 

7. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Biaya II 

8. Prestasi belajar matakuliah Pemeriksaan Akuntansi 

9. Prestasi belajar matakuliah Sistem Akuntansi  

10. Prestasi belajar matakuliah Sistem Informasi Akuntansi 

11. Prestasi belajar matakuliah Praktek Akuntansi Manual 

12. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Manajemen 

13. Prestasi belajar matakuliah Akuntansi Perpajakan 

14. Prestasi belajar matakuliah Praktek Akuntansi Komputer 

15. Prestasi belajar matakuliah Analisa Laporan Keuangan 

16. Prestai belajar matakuliah Akuntansi Perbankan 

b. Variabel bebas dua (X2) yaitu prestasi belajar matakuliah PPA. 

c. Variabel bebas tiga (X3) yaitu prestasi belajar matakuliah SBMA. 

d. Variabel bebas empat (X4) yaitu Peran Dosen Pembimbing. 

Sub Variabel bebas empat (X4) adalah: 

1) Perencanaan yang dibuat oleh Dosen Pembimbing. 

2) Pelaksanaan bimbingan oleh Dosen Pembimbing. 

3) Evaluasi yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing. 

e. Variabel bebas lima (X5) yaitu Peran Guru Pamong. 

Sub Variabel bebas lima (X5) adalah: 

1) Perencanaan yang dibuat oleh Guru Pamong. 

2) Pelaksanaan bimbingan oleh Guru Pamong. 

3) Evaluasi yang dilakukan oleh Guru Pamong. 



 

2. Variabel Terikat 

Ada dua variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel terikat 1 (Y1), yaitu Hasil Pelaksanaan PPL Berdasarkan Nilai. 

b. Variabel terikat 2 (Y2), yaitu Hasil Pelaksanaan PPL Berdasarkan 

Penilaian Diri Sendiri. 

Sub Variabel Terikat 2 (Y2) adalah: 

1) Kemampuan untuk merencanakan pengajaran. 

2) Kemampuan untuk melaksanakan pengajaran. 

3) Kemampuan untuk melakukan evaluasi hasil belajar. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

pada barang-barang tertulis (Arikunto 2002:28). Penulis menggunakan 

metode dokumentasi untuk memperoleh data nama-nama mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES, angkatan tahun 

2000 yang ada dalam populasi, serta daftar nilai matakuliah yang termasuk 

dalam kelompok MKK Akuntansi, matakuliah PPA, matakuliah SBMA, dan 

nilai PPL. Data yang diambil adalah nilai akhir angka untuk setiap matakuliah 

kelompok MKK Akuntansi, matakuliah PPA, matakuliah SBMA, dan nilai 

akhir angka untuk PPL. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 1. Ketentuan Nilai Mahasiswa 
Kriteria Penilai Mahasiswa 

A = 85 – 100 B = 70 – 84 C = 60 – 69 D = 50 – 59 E = < 50 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

 Sumber: Buku Informasi Mahasiswa UNNES 



 

3.4.2. Metode Angket 

Metode angket dalam penelitian adalah pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para responden 

(Arikunto 2002:128). Penulis menggunakan metode angket, yaitu metode 

pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan digunakan untuk 

memperoleh data mengenai Peran Dosen Pembimbing dan Peran Guru 

Pamong dalam pelaksanaan PPL, serta Penilaian Diri Mahasiswa Sendiri atas 

hasil PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

FIS UNNES angkatan tahun 2000. 

Dalam penelitian ini digunakan jenis angket tertutup atau disebut juga 

close form questioner yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan 

pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya 

memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Alternatif jawaban berupa multiple 

choice seperti butir a, b, c, d, dan e. 

Alasan-alasan penggunaan angket tertutup dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Responden akan lebih mudah memahaminya karena pada setiap pilihan 

telah tersedia alternatif jawaban. 

b. Jawaban responden akan lebih mengena pada maksud dari angket karena 

sesuai dengan tujuan. 

c. Akan lebih mempermudah dalam menganalisa data dan interpretasi data 

yang diperoleh, karena pada setiap alternatif jawaban mempunyai nilai 



 

kuantitatif tersendiri, kemudian jawaban dari angket dijumlahkan 

seluruhnya dengan jawaban responden yang bersangkutan. 

Jumlah item pertanyaan sebanyak 60 item yang digunakan untuk 

mengungkap 3 variabel, sehingga setiap variabel memiliki 20 item 

pertanyaan. Alternatif jawaban ada 5 buah dengan skor sebagai berikut: a = 5, 

b = 4, c = 3, d = 2, dan e = 1. Dengan demikian skor maksimum angket untuk 

setiap variabel adalah 20 x 4 = 100, sedangkan skor minimumnya adalah 20. 

Maka setiap variabel Peran Dosen Pembimbing, Peran Guru Pamong, dan 

Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri masing-masing akan memiliki 

skor antara 20 sampai 100 yang merupakan data kualitatif yang diwujudkan 

menjadi data kuantitatif, sehingga akan dapat diolah secara statistik. 

 

3.4.3. Penyusunan Instrumen Angket. 

Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen angket adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Desain Penyusunan Angket Peran Dosen Pembimbing, Peran 
Guru Pamong, dan Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri 
Sendiri. 

No Aspek Yang Diungkap Nomor Item Jumlah 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Peran Dosen Pembimbing: 
a. Perencanaan Bimbingan 
b. Pelaksanaan Bimbingan 
c. Pelaksanaan Evaluasi 
Peran Guru Pamong: 
a. Perencanaan Bimbingan 
b. Pelaksanaan Bimbingan 
c. Pelaksanaan Evaluasi 
Hasil PPL Berdasarkan Penilaian 
Diri Sendiri: 
a. Perencanaan Pengajaran 
b. Pelaksanaan Pengajaran 
c. Evaluasi Pengajaran 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
15, 16, 17, 18, 19, 20 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
15, 16, 17, 18, 19, 20 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
15, 16, 17, 18, 19, 20 

 
7 
7 
6 
 
7 
7 
6 
 
 
7 
7 
6 



 

Deskripsi variabel Peran Dosen Pembimbing, Peran Guru Pamong, dan 

Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri dapat dilihat dari hasil 

pengumpulan data menggunakan angket dengan skala 1 – 5, skor 1 

menyatakan sangat tidak setuju, skor 2 menyatakan tidak setuju, skor 3 tidak 

tahu, skor 4 menyatakan setuju, dan skor 5 menyatakan sangat setuju. Dengan 

skala tersebut maka ditentukan kriteria hasil pengukuran variabel Peran 

Dosen Pembimbing, Peran Guru Pamong, dan Hasil PPL Berdasarkan 

Penilaian Diri Sendiri sebagai berikut: 

Interval kelas ditentukan dengan: 

R = (Xt – Xr) + 1 = (100 – 20) + 1 = 81 

Dimana: 
R : Range Data 
Xt : Skor Tertinggi 
Xr : Skor Terendah 

K
R  i =  = 

5
81  = 16,2 

Dimana: 
i : Interval 
R : Range Data 
K : Jumlah Kelas 

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa interval kelas adalah 16,2. 

Ada konsensus, bila nilai interval yang didapatkan merupakan bilangan 

desimal, berapapun angka di belakang koma (kecuali 0) maka angka tersebut 

harus dinaikkan satu tingkat di atasnya (Winarsunu 2002:25). Angka interval 

yang didapat dari perhitungan ini adalah 16,2, maka dinaikkan menjadi 17. 

Dengan demikian disusun kriteria deskriptif variabel dalam tabel 3 di bawah 

ini: 



 

Tabel 3. Kriteria Deskriptif Variabel 
No. Interval Kriteria 
1. 20 – 36 Sangat Kurang 
2. 37 – 53 Kurang 
3. 54 – 70 Cukup 
4. 71 – 87 Baik 
5. 88 – 104 Sangat Baik 

Sumber: Data setelah diolah 

Pembuatan pertanyaan dalam angket penelitian disusun berdasarkan 

kisi-kisi yang telah dibuat di atas. Berdasarkan kisi-kisi tersebut disusunlah 

pertanyaan untuk angket sebanyak 60 item dan diajukan ke responden. 

 

3.4.4. Uji Coba Instrumen 

Menurut Arikunto (2002:142) instrumen yang belum ada persediaan di 

Lembaga Pengukuran dan Penilaian, maka peneliti harus menyusun sendiri, 

mulai dari merencanakan, menyusun, mengadakan uji coba, merevisi. Jika 

sesudah diujicobakan ternyata instrumen belum baik, maka perlu diadakan 

revisi sampai benar-benar diperoleh instrumen yang baik. Uji coba instrumen 

ini diberikan kepada 30 responden yang merupakan mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES angkatan tahun 

2000, dan 30 responden tersebut juga merupakan anggota sampel dalam 

penelitian. 

 

3.4.5. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang dikehendaki. Pada penelitian ini 



 

untuk uji validitas data dengan menggunakan validitas logis. Untuk 

memperoleh validitas logis dalam penyusunan instrumen bertindak hati-hati 

dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen, yaitu memecah 

variabel menjadi sub variabel baru memasukkan butir-butir pertanyaan 

sehingga menurut logika dicapai validitas yang dikehendaki.  

Disamping validitas logis peneliti menggunakan validitas internal. 

Validitas internal dengan analisis butir. Disini penulis menggunakan analisis 

butir dengan asumsi bahwa instrumen dapat dikatakan valid jika setiap butir 

yang membentuk instrumen tersebut sudah valid (Arikunto, 2002 : 144-153) 

Untuk menguji validitas setiap butir maka skor-skor yang ada pada butir 

yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total, skor butir dipandang sebagai 

nilai X dan dengan menggunakan korelasi product moment dengan angka 

dasar yang dikemukakan oleh Pearson, sebagai berikut : 

Rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
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−−

−
2222 yyNxxN
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Dimana : 
Rxy    : Validitas Instrumen 
X : Nilai skor butir  
Y      : Nilai skor butir total 
N : Jumlah Subyek 
( Arikunto, 2002 ; 154 ) 

Sedangkan untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah dengan 

cara mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan tabel 

nilai koefisien korelasi ( r ) pada taraf signifikan 5 % atau taraf kepercayaan 

95 %. Apabila hasil perhitungan koefisien korelasi lebih besar dibandingkan 

dengan nilai yang ada pada tabel maka instrumen tersebut dinyatakan valid, 



 

dengan SPSS harga r hasil setiap item soal didapatkan dari nilai Corrected 

Item-Total Correlation. Nilai r hasil yang telah ada itu kemudian 

dibandingkan dengan nilai pada r tabel satu sisi pada df = 28, yaitu 0,24. 

Apabila r hasil positif dan lebih besar dari r tabel maka butir soal tersebut 

dinyatakan valid. Pada lampiran 3, 4, dan 5 dapat terlihat bahwa r hasil untuk 

setiap butir soal adalah lebih besar dari r tabel satu sisi pada df=28 yaitu 

0,241. Dengan demikian setiap butir soal yang digunakan dalam penelitian ini 

telah memiliki validitas yang teruji. 

 

3.4.6. Reliabilitas 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Reliabilitas 

menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. ( Arikunto, 2002 : 154 ) 

Dalam  penelitian ini, teknik uji reliabilitas menggunakan rumus alpha, 

sebagai berikut : 

r11 =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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Dimana : 
r11  : Reliabilitas instrumen 
k          : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑ 2

bσ  : Jumlah varians butir 
2
1σ  : Varians total  

( Arikunto, 2002 : 171 ) 



 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas, kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel nilai r dengan taraf signifikan 5 %. Berdasarkan hasil ujicoba 

angket pada 30 responden yang diolah dengan SPSS (lampiran 3, 4, dan 5) 

diperoleh nilai alpha untuk angket Peran Dosen Pembimbing 0,7631 > rtabel 

0,241, untuk angket Peran Guru Pamong sebesar 0,7356 > rtabel 0,241, dan 

nilai alpha untuk Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri sebesar 

0,8374 > rtabel 0,241. Dengan demikian semua angket tersebut dapat 

digunakan sebagai alat penelitian. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan data pada dokumentasi 

nilai yaitu prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi (X1), 

matakuliah PPA (X2), matakuliah SBMA (X3), dan hasil PPL (Y1). Serta 

instrumen Peran Dosen Pembimbing (X4), Peran Guru Pamong (X5) dalam 

keberhasilan PPL (Y2). Untuk mengukur variabel Peran Dosen Pembimbing 

(X4), Peran Guru Pamong (X5), dan Hasil PPL berdasarkan Oenilaian Diri 

Sendiri (Y2), dilakukan dengan memberi skor dari jawaban angket yang diisi 

oleh responden dengan ketentuan sebagai berikut untuk jawaban:  

Untuk jawaban a diberi skor 5 

Untuk jawaban b diberi skor 4 

Untuk jawaban c diberi skor 3 

Untuk jawaban d diberi skor 2 

Untuk jawaban e diberi skor 1 



 

Perhitungan indeks persentase dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

% = 100x
N
n  

Dimana : 
n  : Nilai yang diperoleh 
N  : Jumlah nilai total (skor ideal) 
%  : Persentase yang diperoleh. 
 ( Ali, 1992: 104 )  

 

3.5.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu uji untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi datanya normal atau mendekati normal. 

Deteksi normalitas menurut Santoso (2004:214) dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diaginal dari grafik. Dasar pengambilan 

keputusan: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas. 

 

 

 

 



 

3.5.3. Analisis Statistik 

1. Analisis Regresi 5 Prediktor 

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisa regresi 5 

prediktor (anareg 5 prediktor). Untuk mendapatkan analisis yang lebih teliti 

dan terpercaya dalam penelitian ini, maka digunakan analisis data dengan 

program komputer SPSS . Persamaan regresi dari anareg 5 prediktor seperti 

di bawah ini: 

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε 

Dimana: 
Y = Hasil PPL 
β0 = Konstanta 
β1 = Koefisen prediktor X1 
β2 = Koefisien prediktor X2 
β3 = Koefisien prediktor X3 
β4 = Koefisien prediktor X4 
β5 = Koefisien prediktor X5 
X1 = Prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi 
X2 = Prestasi belajar matakuliah PPA 
X3 = Prestasi belajar matakuliah SBMA 
X4 = Peran Dosen Pembimbing 
X5 = Peran Guru Pamong 
ε = Faktor error 
(Sulaiman 2004:80) 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji simultan 

dan uji parsial. 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel 

independen (X) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 

dependen (Y). Nilai F dapat dicari dengan rumus: 
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Untuk menentukan Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 

5% dengan derajat kebebasan df = (n-k) dan (k-1) dimana n adalah jumlah 

observasi, k adalah jumlah variabel termasuk intersep. 

Adapun hipotesisnya adalah: 

Ho : β1, β2, β3, β4, β5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama dari seluruh variabel independen (rata-rata prestasi 

belajar matakuliah MKK (X1), prestasi belajar matakuliah PPA (X2), rata-rata 

belajar matakuliah SBMA (X3), peran dosen pembimbing (X4), dan peran 

guru pamong (X5)) terhadap variabel dependen (Hasil PPL (Y1) dan (Y2)). 

Ha : β1, β2, β3, β4, β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama dari seluruh variabel independen (rata-rata prestasi belajar 

matakuliah MKK (X1), prestasi belajar matakuliah PPA(X2), rata-rata belajar 

matakuliah SBMA (X3), peran dosen pembimbing (X4), dan peran guru 

pamong (X5)) terhadap variabel dependen (Hasil PPL (Y1) dan (Y2)).)  

Kriteria uji F yang digunakan adalah: 

1. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak 

2. Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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Untuk menentukan t tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan df = (n-k) dan (k-1) dimana n adalah jumlah 

observasi, k adalah jumlah variabel termasuk intersep. 

Adapun hipotesisnya adalah : 

Ho : β1, β2, β3, β4, β5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial dari seluruh variabel independen (rata-rata prestasi belajar 

matakuliah MKK (X1), prestasi belajar matakuliah PPA (X2), rata-rata belajar 

matakuliah SBMA (X3), peran dosen pembimbing (X4), dan peran guru 

pamong (X5)) terhadap variabel dependen (Hasil PPL (Y1) dan (Y2)). 

Ha : β1, β2, β3, β4, β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 

parsial dari seluruh variabel independen (rata-rata prestasi belajar matakuliah 

MKK (X1), prestasi belajar matakuliah PPA(X2), rata-rata belajar matakuliah 

SBMA (X3), peran dosen pembimbing (X4), dan peran guru pamong (X5)) 

terhadap variabel dependen (Hasil PPL (Y1) dan (Y2)).)  

Kriteria uji yang digunakan adalah: 

a. Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak 

b. Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima 

3. Menentukan R2 ( Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Secara 

Simultan) 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ubahan variabel bebas  

(rata-rata prestasi belajar matakuliah MKK (X1), prestasi belajar matakuliah 

PPA(X2), rata-rata belajar matakuliah SBMA (X3), peran dosen pembimbing 



 

(X4), dan peran guru pamong (X5)) terhadap variabel dependen (Hasil PPL 

(Y1) dan (Y2)), maka perlu diketahui koefisien determinasinya dengan cara 

melihat besarnya nilai Adjusted R Square (R2 yang disesuaikan). Menurut 

(Rietveld dan Sunaryanto 1994:27) apabila ada lebih dari dua variabel bebas 

dalam satu analisis, maka disarankan untuk menggunakan angka Adjusted R 

Square (R2 yang disesuaikan). 

4. Menentukan r2 (Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Secara 

Parsial) 

Besarnya koefisien determinasi parsial atau r2 masing-masing prediktor 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing 

variabel prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi, matakuliah 

PPA, matakuliah SBMA, Peran Dosen Pembimbing, dan Peran Guru Pamong 

terhadap hasil PPL berdasarkan Nilai maupun hasil PPL berdasarkan 

penilaian diri sendiri mahasiswa Program studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES. Besaran pengaruh masing-masing variabel X1, X2, X3, 

X4, dan X5 (r2) dicari dengan cara mengkuadratkan harga partial yang 

diperoleh dari perhitungan SPSS. 

 

3.5.4. Uji Asumsi Klasik 

Sehubungan dengan pemakaian metode analisis regresi linier 

berganda, maka model-model asumsi klasik harus diuji, untuk menghindari 

pelanggaran asumsi-asumsi model klasik tersebut. Model asumsi klasik 

tersebut adalah: 

 



 

a. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel 

independen yang menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Santoso 

2004:203). 

Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas menurut Singgih 

Santoso (2004:206) dilihat dari 

1. Besarnya VIF (Variance Inflation Faktor) dan Tolerance 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah 

mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance 

mendekati 1 (tolerance = 1 / VIF atau VIF = 1 / tolerance) 

2. Besaran korelasi antar variabel independen 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah 

koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (di bawah 

0,5). Jika korelasi kuat, maka terjadi problem multikolinearitas. 

b. Heteroskedastis 

Uji heteroskedastis digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastis dan 

jika varian berbeda, disebut Heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi Heteroskedastis (Santoso 2004:208). 



 

Menurut Santoso (2004:210) cara mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastis adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

Scatterplot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Dasar pengambilan 

keputusan: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastis. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Universitas Negeri Semarang. 

Perkembangan lembaga guru tingkat Universitas di Semarang, yaitu 

sejak diselenggarakannya Kursus B-I dan Kursus B-II sampai dengan 

diresmikan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang berjalan amat pesat. IKIP 

Yogyakarta Cabang Semarang belum sampai berjalan genap satu tahun, atas 

dasar pertimbangan bahwa IKIP Yogyakarta Cabang Semarang akan 

berkembang lebih cepat di masa mendatang, sambil menunggu Keputusan 

Presiden, Menteri PTIP mendirikan IKIP Semarang sebagai lembaga yang 

berdiri sendiri pada tanggal 30 Maret 1965 melalui Keputusan Menteri PTIP 

tanggal 8 Maret 1965 No. 40 tahun 1965. 

Dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 124 tahun 1999 tentang 

perubahan IKIP Semarang, Bandung dan, Medan menjadi Universitas, maka 

IKIP Semarang kemudian bernama Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

Dengan perubahan ini kemudian UNNES  berkembang dengan enam Fakultas 

dan satu Program Pasca Sarjana yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga 

kependidikan dan non-kependidikan dengan memperhatikan jumlah, mutu, 

relevansi dan efektivitas. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

2780/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang 

dan No. 225/O/2000 tentang status Universitas Negeri Semarang, nama-nama 



 

fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang kecuali Fakultas Ilmu 

Pendidikan, diubah sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Perubahan Nama Fakultas di Lingkungan UNNES. 
No LAMA BARU 
1 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Bahasa dan Seni 

2 Fakultas Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial 

3 Fakultas Pendidikan Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam 

Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 

4 Fakultas Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik 

5 Fakultas Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan 

6 Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Sumber: Buku Informasi Mahasiswa UNNES. 

Program Studi Pendidikan Akuntansi merupakan bagian dari 

Pendidikan Ekonomi S1 Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial UNNES 

sesuai yang termuat dalam daftar nama-nama fakultas, jurusan dan program 

studi Universitas Negeri Semarang (Buku Informasi UNNES 2002:14) 

Sesuai dengan perkembangan dewasa ini, visi Universitas Negeri 

Semarang dirumuskan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya, 

serta menghasilkan tenaga akademik dan profesional di bidang kependidikan 

non kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan profesional, di bidang kependidikan dan non kependidikan 

dalam berbagai jenjang pendidikan, mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, dan budaya melalui 

penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. 



 

4.1.2. Pelaksanaan PPL di Jurusan Ekonomi FIS UNNES. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dokumentasi untuk nilai PPL 

(lihat lampiran 9). Diperoleh hasil analisis deskriptif pada tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Analisis Deskriptif Hasil PPL Berdasarkan Nilai 
Kriteria Jumlah Mahasiswa 

F 61 Sangat Baik 
% 78,21% 
F 17 Baik % 21,79% 
F 0 Cukup % 0% 
F 0 Kurang % 0% 
F 0 Sangat Kurang % 0% 
F 78 Total % 100% 
Point 87,47 Rata-rata 
Kriteria Sangat Baik 

Sumber: Data sekunder setelah diolah. 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa hasil PPL berdasarkan nilai 

secara umum adalah sangat memuaskan dengan rata-rata point 87,47 dan 

kriteria “Sangat Baik”. Selanjutnya 61 orang atau 78,21% dari 78 mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi, memiliki nilai dengan kriteria “Sangat Baik”, 17 orang 

atau 21,79% memiliki nilai dengan kriteria “Baik”, dan tidak ada mahasiswa 

yang memiliki nilai dengan kriteria “Cukup”, “Kurang” atau pun “Sangat 

Kurang”. 

Sementara itu dari hasil penskoran hasil angket hasil PPL berdasarkan 

penilaian diri sendiri (lihat lampiran 8), diperoleh hasil analisis deskriptif 

pada tabel 6 berikut ini. 

 



 

Tabel 6. Analisis Deskriptif Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri. 
Kriteria Jumlah Mahasiswa 

F 16 Sangat Baik 
% 20,51% 
F 37 Baik % 47,44% 
F 24 Cukup % 30,77% 
F 1 Kurang % 1,28% 
F 0 Sangat Kurang % 0,00% 
F 78 Total % 100% 
Point 76,27 Rata-rata 
Kriteria Baik 

Sumber: Data primer setelah diolah 

Mengacu pada tabel 2 diketahui bahwa secara umum mahasiswa 

Pendidikan akuntansi memiliki penilaian diri yang baik, sekali pun tidak 

setinggi hasil nilai PPL mereka. Lebih lanjut, dari 78 mahasiswa 16 orang 

atau 20,51% diantaranya, memiliki penilaian diri dengan kriteria “Sangat 

Baik”, 37 orang atau 47,44% memiliki penilaian diri dengan kriteria “Baik”, 

24 orang atau 30,77% memiliki penilaian diri dengan kriteria “Cukup", 1 

orang atau 1,28% memiliki penilaian diri dengan kriteria “Kurang”, dan tidak 

satu pun yang berada pada kriteria “Sangat Kurang”. 

Selanjutnya dari penskoran hasil angket hasil PPL berdasarkan 

penilaian diri sendiri (lihat lampiran 8), disusun sebuah analisis deskriptif 

tentang self assessment mahasiswa terhadap perubahan sikap mental yang 

didapat dari pelaksanaan PPL, terkait dengan kemampuan untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran yang dilakukan 

(lihat lampiran 12), yang terangkum dalam tabel 7 di bawah ini. 



 

Tabel 7. Analisis Deskriptif Kemampuan Perencanaan, Pelaksanaan, dan 
Evaluasi Mahasiswa. 

Jumlah Mahasiswa  
Kriteria 

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi 
F 23 14 9 Sangat Baik 
% 29,49% 17,95% 11,54% 
F 35 31 46 Baik % 44,87% 39,74% 58,97% 
F 19 32 19 Cukup % 24,36% 41,03% 24,36% 
F 1 1 4 Kurang % 1,28% 1,28% 5,13% 
F 0 0 0 Sangat Kurang % 0% 0% 0% 
F 78 78 78 Total % 100% 100% 100% 
Rata-rata 27,42 26,12 22,73 
Point 78,35 74,62 75,77% Rata-rata 
Kriteria Baik Baik Baik 

Sumber: Data primer sete/lah diolah. 

Pada tabel di atas tampak bahwa skor mahasiswa dalam kemampuan 

membuat perencanaan pengajaran secara umum mencapai skor 27,42 dengan 

point 78,35 dan kriteria “Baik”. Sementara pada perinciannya 23 mahasiswa 

atau 29,49% memiliki kriteria “Sangat Baik”, 35 mahasiswa atau 44,87% 

memiliki kriteria “Baik”, 19 mahasiswa atau 24,36% memiliki kriteria 

“Cukup”, 1 mahasiswa atau 1,28% memiliki kriteria “Kurang”, dan tidak ada 

mahasiswa yang memiliki skor pada kriteria “Sangat Kurang”. 

Terhadap aspek kemampuan pelaksanaan pengajaran skor mahasiswa 

secara umum mencapai skor 26,12 dengan point 74,62 dan kriteria “Baik”. 

Pada perinciannya 14 mahasiswa atau 17,95% memiliki kriteria “Sangat 

Baik”, 31 mahasiswa atau 39,74% memiliki kriteria “Baik”, 32 mahasiswa 

atau 41,03% memiliki kriteria “Cukup”, 1 mahasiswa atau 1,28% memiliki 



 

kriteria “Kurang”, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki skor pada kriteria 

“Sangat Kurang”. 

Pada aspek kemampuan evaluasi pengajaran secara umum skor 

mahasiswa mencapai skor 22,73 dengan point 75,77 dan kriteria “Baik”. 

Secara lebih terperinci 9 mahasiswa atau 11,54% memiliki kriteria “Sangat 

Baik”, 46 mahasiswa atau 58,97% memiliki kriteria “Baik”, 19 mahasiswa 

atau 24,36% memiliki kriteria “Cukup”, 4 mahasiswa atau 5,13% memiliki 

kriteria “Kurang”, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki skor pada kriteria 

“Sangat Kurang”. 

 

4.1.3. Prestasi Belajar Matakuliah Kelompok MKK Akuntansi. 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data dokumentasi nilai matakuliah 

kelompok MKK Akuntansi (lihat lampiran 1), disusun sebuah analisis 

deskriptif (lihat lampiran 9) yang hasilnya secara ringkas ditampilkan dalam 

tabel 8 di bawah ini. 

Tabel 8. Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Matakuliah Kelompok MKK 
Akuntansi. 

Kriteria Jumlah Mahasiswa 
F 0 Sangat Baik % 0% 
F 78 Baik % 100% 
F 0 Cukup % 0% 
F 0 Kurang % 0% 
F 0 Sangat Kurang % 0% 
F 78 Total % 100% 
Point 76,86 Rata-rata Kriteria Baik 

Sumber: Data sekunder setelah diolah. 



 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum prestasi belajar 

matakuliah kelompok MKK Akuntansi mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

telah baik, ditunjukkan dengan point 76,86 dan kriteria “Baik”. Apabila 

diperinci maka dapat terlihat bahwa seluruh prestasi belajar matakuliah 

kelompok MKK mahasiswa terpusat pada kriteria “Baik”. Sehingga tidak 

satupun prestasi belajar MKK Akuntansi mahasiswa yang berada pada 

kriteria “Sangat Baik”, “Cukup”, “Kurang”, ataupun “Sangat Kurang”. 

  

4.1.4. Prestasi Belajar Matakuliah PPA 

Selanjutnya dari hasil pengumpulan data dokumentasi nilai 

matakuliah PPA (lihat lampiran 1), dihasilkan analisis deskriptif dalam 

lampiran 9 yang secara singkat disusun dalam tabel 9 berikut ini: 

Tabel 9. Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Matakuliah PPA. 
Kriteria Jumlah Mahasiswa 

F 15 Sangat Baik 
% 19,23% 
F 57 Baik % 73,08% 
F 6 Cukup % 7,69% 
F 0 Kurang % 0% 
F 0 Sangat Kurang % 0% 
F 78 Total % 100% 
Point 78,69 Rata-rata 
Kriteria Baik 

Sumber: Data sekunder setelah diolah. 

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara umum prestasi belajar 

matakuliah PPA yang memiliki point 78,69 telah memenuhi kriteria “Baik”. 



 

Secara lebih terperinci, juga dapat dilihat bahwa 15 mahasiswa atau 19,23% 

memiliki nilai dengan kriteria “Sangat Baik”, 57 orang atau 73,08% memiliki 

nilai yang mencapai kriteria “Baik”, 6 orang atau 7,69% memiliki nilai 

dengan kriteria “Cukup”, dan tidak satu pun mahasiswa yang memiliki nilai 

dengan kriteria “Kurang” dan “Sangat Kurang”. 

 

4.1.5. Prestasi Belajar Matakuliah SBMA. 

Dari hasil pengumpulan data dokumentasi untuk nilai matakuliah 

SBMA (lihat lampiran 1), disusun sebuah analisis deskriptif tentang prestasi 

belajar matakuliah SBMA, mahasiswa Pendidikan Akuntansi (lihat lampiran 

9), yang secara singkat dijabarkan dalam tabel 10 di bawah ini. 

Tabel 10. Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Matakuliah SBMA. 
Kriteria Jumlah Mahasiswa 

F 7 Sangat Baik 
% 8,97% 
F 40 Baik % 51,28% 
F 31 Cukup % 39,74% 
F 0 Kurang % 0% 
F 0 Sangat Kurang % 0% 
F 78 Total % 100% 
Point 71,65 Rata-rata 
Kriteria Baik 

Sumber: Data sekunder setelah diolah. 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa secara umum prestasi belajar 

matakuliah SBMA, memiliki rata-rata point 71,65 dengan kriteria “Baik”. 

Dari 78 mahasiswa, 7 orang atau 8,97% memiliki nilai dengan kriteria 



 

“Sangat Baik”, 40 atau 51,28% orang memiliki nilai dengan kriteria “Baik”, 

31 orang atau 39,74% memiliki nilai dengan kriteria “Cukup”, dan tidak 

seorang pun yang memiliki nilai dalam kriteria “Kurang” maupun “Sangat 

Kurang”. 

 

4.1.6. Peran Dosen Pembimbing dalam Pelaksanaan PPL Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi. 

Berdasarkan penskoran hasil angket untuk peran dosen pembimbing 

dalam pelaksanaan PPL mahasiswa Pendidikan Akuntansi (lihat lampiran 6), 

disusun analisis deskriptif dalam lampiran 10 yang secara ringkas ditampilkan 

pada tabel 11 di bawah ini. 

Tabel 11. Analisis Deskriptif Peran Dosen Pembimbing. 
Kriteria Jumlah Mahasiswa 

F 7 Sangat Baik 
% 8,97% 
F 37 Baik % 47,44% 
F 25 Cukup % 32,05% 
F 9 Kurang % 11,54% 
F 0 Sangat Kurang % 0% 
F 78 Total % 100% 
Point 72,04 Rata-rata 
Kriteria Baik 

Sumber: Data primer setelah diolah. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum peran dosen 

pembimbing sudah baik dengan point yang mencapai 72,04 dan kriteria 

“Baik”. Dari 78 mahasiswa, 7 orang atau 8,97% terpusat pada kriteria 



 

“Sangat Baik”, 37 orang atau 47,44% pada kriteria “Baik”, 25 orang atau 

32,05% pada kriteria “Cukup”, 9 orang atau 11,54% pada kriteria “Kurang”, 

dan tidak ada skor yang berada pada kriteria “Sangat Kurang”. 

Kemudian dari hasil penskoran angket pada lampiran 6 disusun 

analisis deskriptif tentang peran dosen pembimbing terkait dengan 

perencanaan yang dibuat, pelaksanaan bimbingan, dan evaluasi yang 

dilakukan oleh dosen pembimbing (lampiran 10). Berikut ini ditampilkan 

secara ringkas hasil analisis deskriptif tersebut dalam tabel 12 di bawah ini. 

Tabel 12. Analisis Deskriptif Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi 
Bimbingan Dosen Pembimbing. 

Jumlah Mahasiswa  Kriteria 
Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi 

F 14 10 10 Sangat Baik 
% 17,95% 12,82% 12,82% 
F 40 26 25 Baik % 51,28% 33,33% 32,05% 
F 19 32 32 Cukup % 24,36% 41,03% 41,03% 
F 4 7 10 Kurang % 5,13% 8,97% 12,82% 
F 1 3 1 Sangat Kurang % 1,28% 3,85% 1,28% 
F 78 78 78 Total % 100% 100% 100% 
Skor 26,63 24,18 21,23 
Point 76,08 69,08 70,77 Rata-rata 
Kriteria Baik Cukup Baik 

Sumber: Data primer setelah diolah. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum aspek perencanaan 

memiliki skor 26,63 dengan point 76,08 dan kriteria “Baik”. Kemudian secara 

terperinci 14 atau 17,95% jawaban responden memiliki skor pada kriteria 

“Sangat Baik”, 40 atau 51,28% memiliki skor pada kriteria “Baik”, 19 atau 



 

24,36% pada kriteria “Cukup”, 4 atau 5,13% pada kriteria “Kurang”, dan 1 

atau 1,28% pada kriteria “Sangat Kurang”. 

Pada aspek pelaksanaan bimbingan oleh dosen pembimbing, secara 

umum memiliki skor 24,18 point 69,08 dan kriteria “Cukup”. Secara lebih 

terperinci 10 atau 12,82% jawaban responden mencapai kriteria “Sangat 

Baik”, 26 atau 33,33% mencapai kriteria “Baik”, 32 atau 41,03% mencapai 

kriteria “Cukup”, 7 atau 8,97% mencapai kriteria “Kurang”, dan 3 atau 3,83% 

mencapai kriteria “Sangat Kurang”. 

Selanjutnya pada aspek evaluasi dosen pembimbing secara umum 

memiliki skor 21,23 dengan point 70,77 dan kriteria “Baik”. Secara lebih 

terperinci 10 atau 12,82% jawaban responden mencapai kriteria “Sangat 

Baik”, 25 atau 32,05% mencapai kriteria “Baik”, 32 atau 41,03% mencapai 

kriteria “Cukup”, 10 atau 12,82% mencapai kriteria “Kurang”, dan 1 atau 

1,28% mencapai kriteria “Sangat Kurang”. 

 

4.1.7. Peran Guru Pamong dalam Pelaksanaan PPL Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi. 

Berdasarkan hasil penskoran angket untuk mengungkap estimasi 

mahasiswa tentang peran guru pamong (lihat lampiran 7), disusun analisis 

deskriptif pada lampiran 11 yang secara ringkas di tampilkan dalam tabel 13 

berikut ini. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 13. Analisis Deskriptif Peran Guru Pamong. 
Kriteria Jumlah Mahasiswa 

F 11 Sangat Baik 
% 14,10% 
F 35 Baik % 44,87% 
F 27 Cukup % 34,62% 
F 5 Kurang % 6,41% 
F 0 Sangat Kurang % 0% 
F 78 Total % 100% 
Point 74,17 Rata-rata 
Kriteria Baik 

Sumber : Data primer setelah diolah. 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa secara umum peran guru 

pamong memiliki point 74,17 dengan kriteria “Baik”. Selanjutnya 11 atau 

14,10% jawaban responden mencapai kriteria “Sangat Baik”, 35 atau 44,87% 

mencapai kriteria “Baik”, 27 atau 34,62% mencapai kriteria “Cukup”, 5 atau 

6,41% mencapai kriteria “Kurang”, dan tidak ada jawaban responden yang 

berada pada kriteria “Sangat Kurang”. 

Dari data tentang peran guru pamong terdapat sub-sub pertanyaan 

yang terdiri dari perencanaan yang dibuat, pelaksanaan bimbingan, dan 

evaluasi yang dilakukan oleh guru pamong disusun analisis deskriptif pada 

lampiran 11 yang terangkum dalam tabel 14 di bawah ini. 

 

 

 

 



 

Tabel 14. Analisis Deskriptif Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi 
Bimbingan Guru Pamong. 

Jumlah Mahasiswa  Kriteria 
Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi 

F 16 12 11 Sangat Baik 
% 20,51% 15,38% 14,10% 
F 35 39 32 Baik % 44,87% 50,00% 41,03% 
F 19 17 27 Cukup % 24,36% 21,79% 34,62% 
F 8 10 8 Kurang % 10,26% 12,82% 10,26% 
F 0 0 0 Sangat Kurang % 0% 0% 0% 
F 78 78 78 Total % 100% 100% 100% 
Skor 26,27 26,01 21,88 
Point 75,05 74,32 72,95 Rata-rata 
Kriteria Baik Baik Baik 

Sumber: Data primer setelah diolah. 

Tampak dalam tabel di atas bahwa perencanaan bimbingan yang 

dibuat oleh guru pamong mencapai skor 26,27 dengan point 75,05 dan 

kriteria “Baik”. Sementara secara lebih terperinci 16 atau 20,51% jawaban 

responden mencapai kriteria “Sangat Baik”, 35 atau 44,87% mencapai kriteria 

“Baik”, 19 atau 24,36% mencapai kriteria “Cukup”, 8 atau 10,26% mencapai 

kriteria “Kurang”, dan tidak ada jawaban responden yang memiliki skor pada 

kriteria “Sangat Kurang”. 

Sementara untuk pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh guru 

pamong secara umum memiliki skor 26,01 dengan point 74,32 dan kriteria 

“Baik”. Secara lebih terperinci 12 atau 15,38% jawaban responden mencapai 

kriteria “Sangat Baik”, 39 atau 50,00% mencapai kriteria “Baik”, 17 atau 

21,79% mencapai kriteria “Cukup”, 10 atau 12,82% mencapai kriteria 



 

“Kurang”, dan tidak ada jawaban responden yang memiliki skor pada kriteria 

“Sangat Kurang”. 

Selanjutnya untuk evaluasi yang dilakukan oleh guru pamong secara 

umum memiliki skor 21,88 dengan point 72,95 dan kriteria “Baik”. Secara 

lebih terperinci 11 atau 14,10% jawaban responden memiliki skor pada 

kriteria “Sangat Baik”, 32 atau 44,87% mencapai kriteria “Baik”, 27 atau 

34,62% mencapai kriteria “Cukup”, 8 atau 10,26% mencapai kriteria 

“Kurang”, dan tidak ada jawaban responden yang memiliki skor pada kriteria 

“Sangat Kurang”. 

 

4.1.8. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependent, variabel independent, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal (Santoso, 2004:212). 

Dari hasil analisis dengan SPSS (lampiran 13 dan 14) pada bagian 

“Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual” dapat terlihat bahwa 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka dapat diketahui bahwa model regresi memenuhi uji Normalitas. 

 

4.1.9. Analisis Statistik 

Dalam penelitian ini analisis statistik yang digunakan adalah uji F, uji 

t, R2 (uji simultan) dan uji r2 (uji parsial). Sehubungan dengan adanya dua 

variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu hasil PPL berdasarkan nilai (Y1), 



 

dan hasil PPL berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2), maka diadakan dua 

analisis statistik dengan metode-metode yang sama. Analisis statistik 1 

dengan Y1 sebagai variabel terikatnya dan Analisis Statistik 2 dengan Y2 

sebagai variabel terikatnya. 

 

4.1.10. Analisis Statistik 1 

1. Analisis Regresi 5 Prediktor 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada dalam lampiran 13 dengan 

menggunakan program statistik SPSS , diketahui analisis regresi linier 

berganda sebagai berikut ini: 

Y = 50,162 + 0,161X1 + 0,044X2 + 0,070X3 + 0,102X4 + 0,123X5 

Artinya: 

β0 = 50,162 yang berarti bahwa jika tidak ada MKK Akuntansi, PPA, SBMA, 

Peran Dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong. Maka Hasil PPL 

Berdasarkan Nilai adalah sebesar 50,162. 

β1 = 0,161 berarti bahwa setiap kenaikan satu point prestasi belajar matakuliah 

MKK Akuntansi, akan meningkatkan Hasil PPL Berdasarkan Nilai sebesar 

0,161. 

β2 = 0,044 berarti bahwa setiap kenaikan satu point prestasi belajar matakuliah 

PPA, akan meningkatkan Hasil PPL Berdasarkan Nilai sebesar 0,044. 

β3 = 0,070 berarti bahwa setiap kenaikan satu point prestasi belajar matakuliah 

SBMA, akan meningkatkan Hasil PPL Berdasarkan Nilai sebesar 0,070. 



 

β4 = 0,102 berarti bahwa setiap kenaikan satu point peran Dosen Pembimbing, 

akan meningkatkan Hasil PPL Berdasarkan Nilai sebesar 0,102. 

β5 =  0,123 berarti bahwa setiap kenaikan satu point peran Guru Pamong, akan 

meningkatkan Hasil PPL Berdasarkan Nilai sebesar 0,123. 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F, yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana variabel rata-rata prestasi belajar matakuliah 

kelompok MKK Akuntansi (X1), prestasi belajar matakuliah PPA (X2), 

prestasi belajar matakuliah SBMA (X3), peran dosen pembimbing (X4), dan 

peran guru pamong (X5), berpengaruh terhadap hasil PPL berdasarkan nilai 

(Y1). Caranya dengan membandingkan nilai Ftabel dengan nilai Fhitung atau 

dengan melihat nilai signifikansi pada tabel output hasil olahan dengan 

program statistik SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan komputer dengan 

program statistik SPSS seperti pada lampiran 13 diketahui hasil sebagai 

berikut ini: 

Tabel 15. Hasil Perhitungan Uji F Analisis Statistik 1 
ANOVA 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 520.310 5 104.062 8.865 .000
Residual 845.139 72 11.738
Total 1365.449 77

a  Predictors: (Constant), GP, PPA, MKK, DP, SBMA 
b  Dependent Variable: NILAI PPL 

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS 

Dari tabel di atas diketahui Fhitung 8,865 > Ftabel 2,75 dengan df = 5/72, 

taraf kesalahan 5%, dengan probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian tolak 

Ho yang berarti ada pengaruh secara bersama-sama antara rata-rata prestasi 



 

belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi (X1), prestasi belajar 

matakuliah PPA (X2), prestasi belajar matakuliah SBMA (X3), peran dosen 

pembimbing (X4), dan peran guru pamong (X5), terhadap hasil PPL 

berdasarkan nilai (Y1) mahasiswa Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

FIS UNNES. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial maka digunakan Uji t. 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung 

masing-masing koefisien regresi dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan perhitungan komputer dengan program statistik SPSS diperoleh 

hasil pada lampiran 13 yang ditampilkan dalam tabel 16 di bawah ini: 

Tabel 16. Hasil Perhitungan Uji t Analisis Statistik 1 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

 

Standardize
d 

Coefficients
Model B Std. 

Error
Beta 

 
 
 
t 

 
 
 

Sig. 

1 (Constant) 50.162 13.088  3.833 .000 
MKK .161 .151 .101 1.062 .292 
PPA .044 .076 .062 .579 .564 
SBMA .070 .057 .136 1.229 .223 
DP .102 .033 .308 3.130 .003 
GP .123 .033 .380 3.744 .000 

a  Dependent Variable: NILAI PPL 
Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai thitung prestasi belajar 

matakuliah kelompok MKK Akuntansi (X1) sebesar 1,062 < ttabel 1,99, 

dengan probabilitas error sebesar 0,292 > 0,05 maka terima Ho yang berarti 

tidak ada pengaruh antara prestasi belajar matakuliah kelompok MKK 

Akuntansi (X1) terhadap hasil PPL berdasarkan nilai (Y1). Kemudian untuk 



 

prestasi belajar matakuliah PPA thitung sebesar 0,579 < ttabel 1,99, dengan 

probabilitas error sebesar 0,564 > 0,05, maka terima Ho yang berarti tidak 

ada pengaruh antara prestasi belajar matakuliah PPA (X2) terhadap hasil PPL 

berdasarkan nilai (Y1). Selanjutnya diketahui thitung prestasi belajar matakuliah 

SBMA (X3) sebesar1,229 < ttabel 1,99, dengan probabilitas error sebesar 0,223 

> 0,05 maka terima Ho yang berarti tidak ada pengaruh antara prestasi belajar 

matakuliah SBMA (X3) terhadap hasil PPL berdasarkan nilai (Y1). Untuk 

peran dosen pembimbing (X4) thitung sebesar 3,130 > ttabel 1,99, dengan 

probabilitas error sebesar 0,03 < 0,05 maka tolak Ho yang berarti ada 

pengaruh antara peran dosen pembimbing (X4) terhadap hasil PPL 

berdasarkan nilai (Y1). Kemudian untuk peran guru pamong thitung sebesar 

3,744 > ttabel sebesar 1,99, dengan probabilitas error sebesar 0,000 < 0,05, 

maka tolak Ho yang berarti ada pengaruh antara peran guru pamong terhadap 

(X5) terhadap hasil PPL berdasarkan nilai (Y1). 

3. Menentukan R2 ( Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Secara 

Simultan) 

Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besar koefisien 

determinasi (R2), yang hasilnya ditampilkan dalam tabel 17 berikut ini: 

Tabel 17. Koefisien Determinasi Simultan Analisis Statistik 1 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate

1 .617 .381 .338 3.42608 
a  Predictors: (Constant), GP, PPA, MKK, DP, SBMA 
b  Dependent Variable: NILAI PPL 
Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besar koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,338 atau 33,8%. Hal ini berarti bahwa prosentase pengaruh 



 

prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi (X1), prestasi belajar 

matakuliah PPA (X2), prestasi belajar matakuliah SBMA (X3), peran dosen 

pembimbing (X4), peran guru pamong (X5) terhadap hasil PPL berdasarkan 

nilai (Y1), mahasiswa Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES 

sebesar 38,1%, sedangkan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

4. Menentukan r2 (Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Secara 

Parsial) 

Selain melakukan pembuktian uji F, uji t dan uji R2 perlu dicari 

besarnya koefisien determinasi (r2) parsial masing-masing variabel bebas 

dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi parsial yang ada pada tabel 

18 di bawah ini. 

Tabel 18. Koefisien Determinasi Parsial Analisis Statistik 1 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

.121 

.192 

.229 

.415 

.521 

.124 

.068 

.143 

.346 

.404 

.099

.054

.114

.290

.347

.944

.750

.705

.888

.834

1.060 
1.333 
1.418 
1.126 
1.199 

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS 
 Untuk variabel peran dosen pembimbing (X4) sebesar 0,1197 

(11,97%) sehingga sumbangan parsial untuk peran dosen pembimbing (X4) 

terhadap hasil PPL berdasarkan nilai (Y1) mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES sebesar 11,97%. Kemudian untuk variabel 

peran guru pamong (X5) adalah sebesar 0,1632 (16,32%), sehingga 

sumbangan parsial untuk peran guru pamong (X5) terhadap hasil PPL 



 

berdasarkan nilai (Y1) mahasiswa Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

FIS UNNES sebesar 16,32%. 

 

4.1.11. Analisis Statistik 2 

1. Analisis Regresi 5 Prediktor 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada dalam lampiran 14 dengan 

menggunakan program statistik SPSS , diketahui analisis regresi linier 

berganda sebagai berikut ini: 

Y = 38,264 - 0,010X1 - 0,069X2 - 0,059X3 + 0,275X4 + 0,387X5 

Artinya: 

β0 = 38,264 yang berarti bahwa jika tidak ada MKK Akuntansi, PPA, SBMA, 

Peran Dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong. Maka Hasil PPL 

Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri adalah sebesar 38,264. 

β1 = - 0,010 berarti bahwa setiap kenaikan satu point prestasi belajar 

matakuliah MKK Akuntansi, akan mengurangi Hasil PPL Berdasarkan 

Penilaian Diri Sendiri sebesar 0,010. 

β2 = - 0,069 berarti bahwa setiap kenaikan satu point prestasi belajar 

matakuliah PPA, akan mengurangi Hasil PPL berdasarkan Penilaian Diri 

Sendiri sebesar 0,069. 

β3 = - 0,059 berarti bahwa setiap kenaikan satu point prestasi belajar 

matakuliah SBMA, akan mengurangi Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri 

Sendiri sebesar 0,059. 



 

β4 = 0,275 berarti bahwa setiap kenaikan satu point peran Dosen 

Pembimbing, akan meningkatkan Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri 

Sendiri sebesar 0,275. 

β5 =  0,387 berarti bahwa setiap kenaikan satu point peran Guru Pamong, akan 

meningkatkan Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri sebesar 0,378. 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F, yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana variabel rata-rata prestasi belajar matakuliah 

kelompok MKK Akuntansi (X1), prestasi belajar matakuliah PPA (X2), 

prestasi belajar matakuliah SBMA (X3), peran dosen pembimbing (X4), dan 

peran guru pamong (X5), berpengaruh terhadap hasil PPL berdasarkan 

penilaian diri sendiri (Y2). Caranya dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan nilai Ftabel atau dengan melihat nilai signifikansi pada tabel output 

hasil olahan dengan program statistik SPSS . Berdasarkan hasil perhitungan 

komputer dengan program statistik SPSS  seperti pada lampiran 21 diketahui 

hasil sebagai berikut ini: 

Tabel 19. Hasil Perhitungan Uji F Analisis Statistik 2 
ANOVA 

 
Model  

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 3607.807 5 721.561 10.280 .000 
Residual 5053.539 72 70.188   
Total 8661.346 77    

a  Predictors: (Constant), GP, PPA, MKK, DP, SBMA 

b  Dependent Variable: ESTIMASI PPL 
Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS 



 

 Dari tabel 19 di atas diketahui Fhitung 10,280 > Ftabel 2,34 dengan df = 

5/72, taraf kesalahan 5%, dengan probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

tolak Ho yang berarti ada pengaruh antara prestasi belajar matakuliah 

kelompok MKK Akuntansi (X1), prestasi belajar matakuliah PPA (X2), 

prestasi belajar matakuliah SBMA (X3), peran dosen pembimbing (X4), dan 

peran guru pamong (X5), terhadap hasil PPL berdasarkan penilaian diri sendiri 

(Y2) mahasiswa Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial maka digunakan Uji t. 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung 

masing-masing koefisien regresi dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan perhitungan komputer dengan program statistik SPSS diperoleh 

hasil pada lampiran 14 yang ditampilkan dalam tabel 20 di bawah ini: 

Tabel 20. Hasil Perhitungan Uji t Analisis Statistik 2 
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 

MKK 
PPA 
SBMA 
DP 
GP 

38.264
-.010
-.069
-.059
.275
.387

32.004
.370
.185
.140
.079
.080

-.003
-.039
-.046
.330
.474

1.196 
-.027 
-.373 
-.425 
3.455 
4.811 

.236

.978

.710

.672

.001

.000
a. Dependent Variable: ESTIMASI PPL 
Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai thitung prestasi belajar 

matakuliah kelompok MKK Akuntansi (X1) sebesar –0,027 < ttabel 1,99 

dengan probabilitas error 0,978 > 0,05, maka terima Ho yang berarti tidak ada 

pengaruh antara prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi (X1) 



 

terhadap hasil PPL berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2). Kemudian untuk 

prestasi belajar matakuliah PPA thitung sebesar -0,373 < ttabel 1,99 dengan 

probabilitas error 0,710 > 0,05, maka terima Ho yang berarti tidak ada 

pengaruh antara prestasi belajar matakuliah PPA (X2) terhadap hasil PPL 

berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2). Selanjutnya diketahui thitung prestasi 

belajar matakuliah SBMA (X3) sebesar -0,425 < ttabel 1,99 dengan probabilitas 

error 0,672 > 0,05, maka terima H0 yang berarti tidak ada pengaruh antara 

prestasi belajar matakuliah SBMA (X3) terhadap hasil PPL berdasarkan 

penilaian diri sendiri (Y2). Untuk peran dosen pembimbing (X4) thitung sebesar 

3,455 > ttabel 1,99 dengan probabilitas error 0,01 < 0,05, maka tolak Ho yang 

berarti ada pengaruh antara peran dosen pembimbing (X4) terhadap hasil PPL 

berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2). Kemudian untuk peran guru pamong 

thitung sebesar 4,811 > ttabel sebesar 1,99 dengan probabilitas error 0,00 < 0,05, 

maka tolak Ho yang berarti ada pengaruh antara peran guru pamong (X5) 

terhadap terhadap hasil PPL berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2). 

3. Menentukan R2 ( Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Secara 

Simultan) 

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besar koefisien 

determinasi (R2), yang hasilnya ditampilkan dalam tabel 21 berikut ini: 

Tabel 21. Koefisien Determinasi Simultan Analisis Statistik 2 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .645 .417 .376 8.37783
a  Predictors: (Constant), GP, PPA, MKK, DP, SBMA 
b  Dependent Variable: ESTIMASI PPL 
Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS. 



 

Berdasarkan tabel 21 di atas diketahui bahwa besar koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,376 atau 37,6%. Hal ini berarti bahwa prosentase 

pengaruh prestasi belajar matakuliah kelompok MKK Akuntansi (X1), prestasi 

belajar matakuliah PPA (X2), prestasi belajar matakuliah SBMA (X3), peran 

dosen pembimbing (X4), peran guru pamong (X5) terhadap hasil PPL 

berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2), mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES sebesar 37,6%, sedangkan sisanya sebesar 

62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian 

ini. 

4. Menentukan r2 (Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Secara 

Parsial) 

Selain melakukan pembuktian uji F, uji t dan uji R2 perlu dicari 

besarnya koefisien determinasi (r2) parsial masing-masing variabel bebas 

dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi parsial yang ada pada tabel 22 

di bawah ini. 

Tabel 22. Koefisien Determinasi Parsial Analisis Statistik 2 
Correlations Collinearity 

Statistics 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

 
.051 
.016 
.029 
.468 
.557 

-.003
-.044
-.050
.377
.493

-.002
-.034
-.038
.311
.433

.944

.750

.705

.888

.834

1.060
1.333
1.418
1.126
1.199

a. Dependent Variable: ESTIMASI PPL 
Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS 
 

 Untuk variabel peran dosen pembimbing (X4) sebesar 0,1421 

(14,21%) sehingga sumbangan parsial untuk peran dosen pembimbing (X4) 

terhadap hasil PPL berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2) mahasiswa 



 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES sebesar 14,21%. 

Kemudian untuk variabel peran guru pamong (X5) adalah sebesar 0,243 

(24,3%), sehingga sumbangan parsial untuk peran guru pamong (X5) terhadap 

hasil PPL berdasarkan penilaian diri sendiri (Y2) mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES sebesar 24,3%. 

 

4.1.12. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan 

yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau senua variabel independent 

yang menjelaskan model regresi (Santoso, 2004:203). 

Berdasarkan analisis data pada lampiran 13 dan 14 pada bagian 

Coefficients diketahui bahwa pada setiap variabel independent, angka VIF ada 

di sekitar angka 1 yaitu; 1,060 untuk MKK, 1,333 untuk PPA, 1,418 untuk 

SBMA, 1,126 untuk Dosen Pembimbing, dan 1,199 untuk Guru Pamong. 

Serta angka Tolerance untuk setiap variabel mendekati angka 1 yaitu; 0,944 

untuk MKK, 0,750 untuk PPA, 0,705 untuk SBMA, 0,888 untuk Dosen 

Pembimbing, dan 0,834 untuk Guru Pamong. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa model regresi tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

2. Uji Heterokesdastisitas 

Uji heterokesdastis digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastis dan jika varian berbeda 



 

maka disebut Heteroskesdastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi Heteroskesdastisitas (Santoso, 2004: 208). 

Dari grafik Scatterplot (lampiran 13 dan 14) terlihat bahwa titik-titik 

data menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak dipakai atau digunakan. 

 

4.2.Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa pada Hasil PPL Berdasarkan Nilai memiliki nilai rata-rata 

mahasiswa yang mencapai angka sangat tinggi yaitu 87,47 dengan kriteria 

“Sangat Baik”, secara individual distribusi nilai-nilai tersebut  adalah 61 

mahasiswa dalam kriteria “Sangat Baik” dan 17 mahasiswa dalam kriteria 

“Baik”. Sementara itu Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri, memiliki 

rata-rata hasil PPL adalah 76,27 dengan kriteria “Baik”, secara individual 

distribusi nilai-nilai tersebut adalah, 16 orang berada dalam kriteria “Sangat 

Baik”, 37 orang dalam kriteria “Baik”, 24 orang dalam kriteria “Cukup”, dan 1 

orang dalam kriteria “Kurang”. Dengan demikian diketahui bahwa ada 

perbedaan antara Hasil PPL Berdasarkan Nilai dan Hasil PPL Berdasarkan 

Penilaian Diri Sendiri. 

Fakta di atas mengugkapkan bahwa, ada perbedaan antara Hasil PPL 

Berdasarkan Nilai dan Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. Selain 

itu diketahui bahwa nilai PPL yang secara umum memiliki kriteria sangat baik 



 

adalah lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian diri sendiri yang memiliki 

kriteria baik. Schnee (Arikunto 2004:4) berpendapat bahwa evaluator (penilai) 

sering kali dihadapkan pada sebuah dilema pertimbangan etis terkait dengan 

masalah-masalah sosial, dimana dalam melaksanakan evaluasi tidak mungkin 

evaluator dapat melepaskan diri dari nilai-nilai yang dianut dan dijadikan 

pedoman hidupnya. Hal ini akan berakibat pada timbulnya unsur-unsur 

subjektifitas dalam menilai. Dampak yang kemudian muncul adalah adanya 

kesenjangan antara nilai dengan kenyataan. Hal ini dapat dipahami bahwa 

nilai selain menjadi indikator dari keberhasilan mahasiswa, secara tidak 

langsung juga menjadi indikator dari keberhasilan bimbingan Dosen 

Pembimbing dan Guru Pamong. Namun demikian memang self assessment 

(penilaian diri sendiri) juga tidak terlepas dari subjektifitas-subjektifitas 

mahasiswa sendiri. Akan tetapi yang menjadi permasalahan bukanlah mencari 

mana yang benar atau mana yang salah, melainkan adanya fakta empiris 

bahwa ada perbedaan antara Hasil PPL Berdasarkan Nilai dan Hasil PPL 

Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. 

Berdasarkan hasil analisis statistik 1, diketahui bahwa prestasi belajar 

Matakuliah MKK Akuntansi, PPA, SBMA, Peran Dosen Pembimbing dan 

Peran Guru Pamong berpengaruh secara simultan, dengan sumbangan 

simultan sebesar 33,8%. Angka sebesar 33,8% ini adalah rendah, sebab pada 

kasus penelitian sosial, R2 dapat dikatakan tinggi jika berada pada angka 

antara 0,4 – 0,6 (Rietveld dan Sunaryanto, 1994:28). Secara parsial diketahui 

bahwa Prestasi Matakuliah MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA tidak 



 

berpengaruh terhadap Hasil PPL Berdasarkan Nilai. Sementara Peran Dosen 

Pembimbing dan Peran Guru Pamong berpengaruh terhadap Hasil PPL 

Berdasarkan Nilai. Dengan sumbangan parsial untuk Peran Dosen 

Pembimbing sebesar 11,97% dan untuk Peran Guru Pamong sebesar 16,32%. 

Dengan demikian Peran Guru Pamong memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap Hasil PPL Berdasarkan Nilai. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik 2, diketahui bahwa 

prestasi belajar Matakuliah MKK Akuntansi, PPA, SBMA, Peran Dosen 

Pembimbing dan Peran Guru Pamong berpengaruh secara simultan, dengan 

sumbangan simultan sebesar 37,6%. Angka sebesar 37,6% ini adalah rendah, 

sebab tidak mencapai angka antara 0,4 – 0,6. Secara parsial diketahui bahwa 

Prestasi Matakuliah MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA tidak berpengaruh 

terhadap Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. Sementara Peran 

Dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong berpengaruh terhadap Hasil PPL 

Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. Dengan sumbangan parsial untuk Peran 

Dosen Pembimbing sebesar 14,21% dan untuk Peran Guru Pamong sebesar 

24,30%. Dengan demikian Peran Guru Pamong memiliki pengaruh yang lebih 

besar terhadap Hasil PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. 

Berdasarkan fakta di atas maka dapat dipahami bahwa pembelajaran-

pembelajaran matakuliah MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA merupakan 

kajian-kajian teori yang didapatkan pada perkuliahan di kampus, yang lebih 

menitikberatkan pada aspek-aspek kognitif mahasiswa. Sehingga 

pembelajaran matakuliah-matakuliah tersebut menuntut adanya pemahaman-



 

pemahaman nalar dari mahasiswa. Sementara PPL merupakan sebuah 

matakuliah praktek yang menitikberatkan pada aspek-aspek psikomotor 

mahasiswa dimana mahasiswa dituntut untuk dapat melaksanakan proses 

belajar mengajar di dalam kelas dengan baik. Dengan demikian matakuliah-

matakuliah teori dan PPL merupakan dua hal yang berbeda, selain itu PPL 

juga merupakan suatu hal yang baru bagi mahasiswa yang belum pernah 

didapatkan dalam perkuliahan di kampus, sehingga bimbingan dari Dosen 

Pembimbing dan Guru Pamong mutlak diperlukan dalam pelaksanaannya. 

PPL juga merupakan suatu sistem pembelajaran terhadap mahasiswa 

yang terdiri komponen-komponen yang terkait antara satu dengan yang 

lainnya (Hamalik 2003:169). Prestasi belajar matakuliah MKK Akuntansi, 

PPA, dan SBMA merupakan input bagi pelaksanaan PPL yang masih harus 

dikelola. Maka dari itu dapat diketahui bahwa prestasi-prestasi belajar 

matakuliah MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA yang didapatkan dari 

perkuliahan di dalam kampus akan menjadi bermakna jika dibarengi dengan 

bimbingan dari Dosen Pembimbing dan Guru Pamong. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, prestasi belajar matakuliah 

MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA yang didapatkan dalam perkuliahan di 

dalam kampus merupakan bekal bagi mahasiswa dalam pelaksanaan PPL, 

namun demikian prestasi-prestasi belajar tersebut tidak akan lagi memiliki 

makna ketika tidak dibarengi dengan adanya bimbingan yang baik dari Dosen 

Pembimbing maupun Guru Pamong. 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa, Hasil PPL 

Berdasarkan Nilai secara umum adalah sangat baik. Sementara Hasil PPL 

Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri secara umum adalah baik. 

2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa Prestasi Belajar 

Matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA secara umum 

adalah baik. Demikian pula halnya dengan Peran Dosen Pembimbing dan 

Guru Pamong yang memiliki kriteria baik. 

3. Berdasarkan hasil analisis statistik 1 dan 2, diketahui bahwa ada pengaruh 

secara simultan antara Prestasi Belajar Matakuliah Kelompok MKK 

Akuntansi, PPA, SBMA, Peran Dosen Pembimbing dan Guru Pamong, 

terhadap Hasil PPL Berdasarkan Nilai dan Berdasarkan Penilaian Diri 

Sendiri. Namun demikian secara parsial diketahui bahwa Prestasi Belajar 

Matakuliah Kelompok MKK Akuntansi, PPA, dan SBMA, tidak 

berpengaruh secara signifikan, sementara Dosen pembimbing dan Guru 

Pamong memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Hasil PPL 

Berdasarkan Nilai dan Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri. 

4. Besarnya pengaruh simultan matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, 

SBMA, Peran Dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong terhadap Hasil 

PPL Berdasarkan Nilai adalah 33,8%, besarnya pengaruh parsial Peran 

Dosen Pembimbing adalah 11,97%, sementara pengaruh parsial Peran 

Guru Pamong adalah 16,32%. 



 

Besarnya pengaruh simultan matakuliah kelompok MKK Akuntansi, PPA, 

SBMA, Peran Dosen Pembimbing dan Peran Guru Pamong terhadap Hasil 

PPL Berdasarkan Penilaian Diri Sendiri adalah 37,6%, besarnya pengaruh 

parsial Peran Dosen Pembimbing adalah 14,21%, sementara pengaruh 

parsial Peran Guru Pamong adalah 24,30%. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merekomendasikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Universitas Negeri Semarang dan sekolah hendaknya 

mengadakan koordinasi yang intensif terhadap pelaksanaan program PPL, 

sehingga akan dapat melahirkan pemahaman konsep yang menyatu untuk 

keberhasilan PPL. 

2. Bagi Dosen Pembimbing hendaknya lebih meningkatkan lagi kualitas 

bimbingannya dengan lebih memperhatikan pelaksanaan bimbingan yang 

dilakukan selama pelaksanaan PPL. 

3. Bagi Guru Pamong hendaknya lebih meningkatkan lagi kualitas 

bimbingannya dengan lebih memperhatikan perencanaan yang disusun 

dalam pelaksanaan PPL, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan 

secara sistematis. 

4. Bagi Dosen Pembimbing dan Guru Pamong hendaknya menjalin 

koordinasi yang lebih intensif untuk dapat memberikan arahan yang 

mendalam kepada mahasiswa praktikan PPL. 

5. Bagi mahasiswa, hendaknya terus meningkatkan prestasi belajarnya 

dengan cara memanfaatkan fasilitas belajar yang tersedia serta berperan 

aktif dalam kegiatan keorganisasian di kampus sehingga akan lebih siap 

dalam pelaksanaan PPL. 
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