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SARI 
 
 
Sri Artinah. 2005. Pengaruh nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong 
terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 
Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 2005. 
 
Kata Kunci: PPL, MPB, Pembimbing, dan Pamong. 
 Prestasi PPL mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya 
adalah kemampuan dasar dan pengalaman yang relevan dengan PPL dalam hal ini 
adalah Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta peran Pembimbing dan Pamong 
sebagai pembimbing, pengawas sekaligus penilai dalam pelaksanaan PPL. Namun 
kebenaran ini perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban 
yang akurat.  
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh 
nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong terhadap Prestasi PPL Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan 
Tahun 2001? (2) Seberapa besar pengaruh nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan 
Pamong terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001? Penelitian ini bertujuan (1) 
Untuk mengetahui adakah pengaruh nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan 
Pamong terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001, secara parsial maupun 
simultan. (2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai MPB, serta Pembimbing, 
dan Pamong terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001, secara parsial maupun 
simultan. 
 Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 yang berjumlah 75 
orang dan merupakan penelitian populasi. Ada empat variabel yang dikaji dalam 
penelitian, yaitu (1) nilai MPB, (2) peran Pembimbing, (3) peran Pamong, dan (4) 
prestasi PPL. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 
angket. Data yang dikumpulkan dianalisis deskriptif persentase dan teknik Regresi 
Berganda 3 prediktor. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MPB, serta Peran Pembimbing, 
dan Pamong berpengaruh terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. 
Berdasarkan hasil analisis statistik didapat persamaan regresi sebagai berikut Y = 
64,713  +  0,128  X1  +  0,145 X2 +  0,210 X3, terdapat pengaruh yang signifkan 
antara nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong terhadap Prestasi PPL. Hal 
ini dapat diketahui dari Fhitung sebesar 17,784 adalah signifikan pada taraf 0,000 atau 
lebih kecil dari 0,05%. Dengan sumbangan dari variabel nilai MPB serta Peran 
Pamong, dan Pembimbing sebesar 30,4%, sisanya 69,6% dipengaruhi oleh faktor 
lain diluar penelitian ini. Koefisien parsial untuk X1 sebesar adalah 2,047 signifikan 
pada taraf 0,044 atau lebih kecil dari 0,05%. Koefisien parsial untuk X2 adalah 2,003 
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signifikan pada taraf 0,049% atau lebih kecil dari 0,05%. Koefisien parsial untuk X3 
adalah 2,419 signifikan pada taraf 0,018 atau lebih kecil dari 0,05%. Koefisien 
determinasi parsial untuk X1 sebesar 5,57%, untuk X2 sebesar 5,54%, dan untuk X3 
sebesar 7,62%. 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai MPB 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES 
Angkatan tahun 2001 merupakan modal berharga bagi pencapaian prestasi PPL 
demikian juga bimbingan, dan pengawasan sekaligus penilaian Pembimbing dan 
Pamong. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Dosen maupun 
Pembimbing, dan Pamong maupun pihak Jurusan. Metode mengajar ceramah, tanya 
jawab, penugasan, dan latihan dapat digunakan oleh Dosen dalam memberikan 
materi PPA agar mahasiswa mudah menerima. Metode mengajar ceramah, tanya 
jawab dan diskusi dapat digunakan oleh Dosen dalam memberikan materi SBMA 
agar mahasiswa mudah menerima. Metode mengajar ceramah, tanya jawab dan 
penugasan dapat digunakan oleh Dosen dalam memberikan materi EPA agar 
mahasiswa mudah menerima.Demikian juga dengan Pembimbing dimohon untuk 
lebih memberikan waktu dan bimbingan dalam pelaksanaan PPL. Pamong dimohon 
untuk dapat meningkatkan kualitas bimbingannya dalam pelaksanaan PPL.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses belajar dan pembelajaran merupakan suatu bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat 

mengembangkan potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir. Belajar dan 

pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi sifatnya formal. Hasil dari 

pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi diwujudkan dalam prestasi belajar 

yang dicapai oleh peserta didik. Prestasi belajar menurut Tulus (2004: 75) adalah 

penguasaan pengatahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru. 

Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi di 

Semarang yang mahasiswanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga profesional 

yaitu sebagai calon guru dan sebagai tenaga praktisi dalam dunia kerja. Dalam 

mempersiapkan tenaga profesional tersebut, maka kurikulum dan program-

program disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sehingga banyak kuliah 

yang bersifat keterampilan atau praktek, seperti adanya Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) khusus untuk Program Studi Pendidikan dan Praktek Kerja 

Lapangan  (PKL) untuk mahasiswa Non Pendidikan. 

PPL diarahkan untuk menghasilkan tamatan yang berkualitas dan sesuai 

dengan kebutuhan lapangan kerja. Dalam Hamalik (2004:107) dijelaskan bahwa 
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Ada yang berpandangan bahwa isi program pendidikan guru sebaiknya dimulai 

dari prinsip-prinsip dan teori kemudian dilanjutkan dengan program latihan”. 

Sebelum pelaksanaan PPL mahasiswa sudah dibekali kemampuan dasar yang 

menunjang. Untuk menunjang keberhasilan PPL mahasiswa Program Studi 

Akuntansi diberikan Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB). MPB diberikan agar 

dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kelompok MPB 

adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk 

sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat 

keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai 

(UNNES,2004:5). Kelompok MPB diberikan dengan maksud agar mahasiswa 

menjadi sarjana yang produktif dalam bidangnya (FIS,2003:9). 

MPB dalam penelitan ini terdiri dari matakuliah :  Perencanaan 

Pengajaran Akuntansi (PPA), Strategi Belajar Mengajar Akuntansi (SBMA) dan 

Evaluasi Pengajaran Akuntasni  (EPA). Matakuliah PPA diberikan pada 

semester II, SBMA diberikan pada semester IV, EPA diberikan pada semester 

VI. Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik, dalam pelaksanaan PPL 

Universitas Negeri Semarang  (UNNES) melaksanakan kerja sama dengan 

sekolah-sekolah yang berada di wilayah kabupaten dan kota Semarang seperti di 

SMP, SMA dan SMK. 

Tugas utama yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan dalam PPL 

adalah praktik mengajar. Dalam pembelajaran akan melibatkan tiga aktivitas 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (Sugandi,2004:91). Mengajar 

pada hakekatnya suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi 
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lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan 

menolong siswa melakukan proses belajar (Sudjana,2002:29). Jadi untuk dapat 

melaksanakan praktek mengajar dengan baik diperlukan penguasaan terhadap 

mata kuliah yang mendukung yaitu matakuliah PPA, SBMA, dan EPA. 

Berdasarkan kurikulum Tahun 2000 dan Silabi Jurusan Ekonomi 

Program Pendidikan Matakuliah PPA mengkaji konsep, model dan teori-teori 

yang diperlukan dalam perencanaan pengajaran, letar belakang yang mendasari 

serta membuat dan mempraktekan satuan pelajaran. 

Tujuan umum dari matakuliah PPA adalah mahasiswa diharapkan 

dapat mengetahui, memahami konsep, model dan teori-teori yang diperlukan 

dalam perencanaan pengajaran akuntansi serta mampu membuat satuan pelajaran 

dan peragaan dalam kelas. 

Mata Kuliah SBMA pada dasarnya membentuk kemampuan untuk 

merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar akuntansi. Belajar dan 

mengajar terjadi pada saat berlangsungnya interaksi antara guru dengan siswa 

sebagai suatu proses. Belajar dan mengajar memerlukan koordinasi unsur-unsur : 

guru, siswa, tujuan, bahan materi pelajaran, kegiatan, metode, alat atau media 

dan evaluasi. 

Materi SBMA memaparkan konsep-konsep yang mendasar dalam 

proses belajar mengajar. Konsep-konsep yang perlu dikuasai misalnya : konsep 

pengajaran, konsep belajar tuntas, design intructional, termasuk konsep evaluasi 

dan sebagainya. 
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Tujuan umum dari matakuliah SBMA adalah membekali calon guru, 

agar menjadi guru yang professional. Demikian juga guru mata pelajaran 

akuntansi. Artinya calon guru tersebut memiliki wawasan dan keterampilan 

dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar (PBM). 

Matakuliah Evaluasi Pengajaran Akuntansi membahas konsep dasar 

evaluasi pengajaran. Pembahasannya meliputi : pengertian evaluasi, fungsi dan 

tujuan, ruang lingkup, nilai evaluasi dan penyusunannya, penilaian kualitas tes 

dengan analisis validitas, reliabilitas dan tingkat kesukarannya, pengelolaan hasil 

tes baik PAP mauapun PAN dan tindak lanjut hasil evalusi. 

Tujuan dari matakuliah EPA adalah memberikan bekal kepada para 

mahasiswa dalam hal : memahami konsep dasar evaluasi pengajaran, memahami 

dan memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan evaluasi pengajaran dan 

mahasiswa dapat merancang evaluasi proses PBM. 

Sesuai dengan teori balajar Gestalt bahwa peserta didik dalam balajar 

akan mengetahui atau memperoleh insight apabila dia telah memiliki 

kemampuan dasar secara teoritis. Pengalaman belajar seseorang dimasa lampau 

dapat digunakan sebagai bekal selanjutnya. Teori belajar Gestalt mengemukakan 

bahwa belajar dengan insight mempunyai sifat-sifat antara lain insight 

tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan  dan belajar insight dapat 

diulangi (Slameto,2004:9).  

Sejalan dengan konsep pengungkapan kembali insight, hal-hal yang 

telah diperolah dimasa lampau akan mepengaruhi proses dan prestasi belajar 
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kemudian. Salah satu prinsip belajar menurut teori Gestalt adalah adanya 

transfer. Transfer yaitu pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu 

yang lalu terhadap proses hasil belajar yang dilakukan kemudian 

(Slameto,2003:108).  

Transfer dapat terjadi secara positif jika hasil belajar yang telah lalu 

tersebut dapat membantu atau memperkuat hasil belajar di kemudian dan terjadi 

secara negatif jika hasil belajar yang telah lalu menghambat hasil dan prsoses 

belajar kemudian (Slameto,2003:118). 

Dari tataran teori tersebut, jika mahasiswa memperoleh nilai yang baik 

maka akan berpengaruh pada prestasi PPL. Hal ini berpijak pada dasar pemikiran 

bahwa nilai atau hasil belajar yang diperoleh oleh mahasiswa  merupakan bentuk 

dari kadar pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah tertentu. Jadi apabila 

mahasiswa mendapat nilai MPB baik maka prestasi PPL diduga juga baik.  

Dari data pengamatan nilai yang dicapai mahasiswa, nilai rata-rata MPB 

80,92 (B) dengan kriteria baik sedangkan nilai rata-rata PPL 85,39 (A) dengan 

kriteria baik sekali (Data diperoleh dari UPT Komputer UNNES). 

Dengan adanya kesenjangan antara teori mengenai nilai MPB 

berpengaruh terhadap Prestasi PPL. Atau memang peran Pembimbing, dan 

Pamong sebagai pembimbing, pengawas sekaligus penilai profesional telah 

bekerja keras untuk mengarahkan mahasiswa dalam pencapaian prestasi PPL 

yang optimal? 
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Dengan kenyataan yang ada di UNNES, maka penelitian mengenai 

pengaruh nilai MPB, serta Pembimbing, dan Pamong terhadap prestasi PPL 

menarik untuk diteliti. Motivasi dalam penelitian ini adalah ingin menguji secara 

empiris pengaruh nilai MPB, serta Pembimbing, dan Pamong terhadap prestasi 

PPL pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan Tahun 

2001. 

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH NILAI MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA, 

SERTA  PEMBIMBING, DAN PAMONG TERHADAP PRESTASI PRAKTIK 

PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN AKUNTANSI JURUSAN EKONOMI FIS UNNES 

ANGKATAN TAHUN 2001” 

 

1.2 Rumusan Permasalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Adakah pengaruh nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong terhadap 

Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001? 

b. Seberapa besar pengaruh nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong 

terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong 

terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001, secara parsial maupun 

simultan. 

b. Untuk mengetahui uji nilai MPB, serta Pembimbing, dan Pamong terhadap 

Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001, secara parsial maupun 

simultan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

a. Bahan informasi bagi Universitas Negeri Semarang untuk dapat mengetahui 

prestasi belajar mahasiswanya khususnya Mata Kuliah Praktik Pengalaman 

Lapangan serta untuk meningkatkan pelaksanaan perkuliahan di Universitas 

Negeri Semarang khususnya di Program Studi Pendidikan Akuntansi 

b. Bagi mahasiswa sebagai masukan untuk lebih memperhatikan hasil belajarnya 

terutama hasil belajar yang berkaitan untuk meningkatkan profesionalisme 

sebagai seorang calon pendidik. 
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c. Bagi lembaga terkait sebagai pertimbangan untuk pembuatan kebijaksanaan 

baru tentang pendidikan. 

d. Bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut berkaitan dengan prestasi PPL. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah terhadap judul penelitian dimaksudkan untuk 

memperjelas istilah-istilah dan sekaligus memberikan batasan ruang lingkup 

permasalahan agar terdapat persamaan persepsi. 

Penegasan istilah terhadap judul penelitian sebagai berikut : 

MPB (PPA, SBMA, dan EPA) diberikan pada mahasiswa khusus Program Studi 

Pendidikan Akuntansi. 

A. Nilai MPB yang terdiri dari PPA, SBMA, dan EPA. 

1. Nilai PPA 

Mata kuliah PPA merupakan mata kuliah yang diberikan di 

semester II yang didalamnya mengkaji konsep, model dan teori-teori yang 

diperlukan dalam perencanaan pengajaran, latar belakang yang mendasari 

serta membuat dan mempraktekan satuan pelajaran. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud nilai mata kuliah PPA adalah 

nilai mata kuliah PPA yang tercantum dalam Kartu Hasil Studi (KHS) 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS 

UNNES Angkatan Tahun 2001. 
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2. Nilai SBMA 

Mata kuliah SBMA adalah mata kuliah yang diberikan di semester 

IV yang memaparkan konsep-konsep mendasar dalam proses belajar 

mengajar akuntansi. Konsep yang perlu dikuasai misalnya : konsep 

pengajaran, berprograma, konsep belajar tuntas, design intructional, 

termasuk konsep evaluasi dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nilai mata kuliah 

SBMA adalah nilai mata kuliah SBMA yang tercantum dalam Kartu Hasil 

Studi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. 

3. Nilai EPA 

Mata Kuliah Evaluasi Pengajaran Akuntansi adalah mata kuliah 

yang diberikan pada semester VI yang membahas konsep dasar evaluasi 

pengajaran. Pembahasannya meliputi : pengertian evaluasi, fungsi dan 

tujuan, ruang lingkup, instrumen evaluasi dan penyusunannya, penilaian 

kualitas tes dengan analisis validitas, reliabilitas dan tingkat 

kesukarannya, pengelolaan hasil tes baik PAP mauapun PAN dan tindak 

lanjut hasil evalusi.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud nilai mata kuliah EPA adalah 

nilai mata kulaih EPA yang tercantum dalam Kartu Hasil Studi 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS 

UNNES Angkatan Tahun 2001. 
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B. Prestasi PPL 

PPL merupakan matakuliah yang dilaksanakan pada semester VII 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi di sekolah untuk 

mendapatkan pengalaman secara riil/faktual tentang tugas guru mengajar, 

membimbing siswa, administrasi sekolah, dan tugas-tugas kependidikan 

lainnya.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prestasi PPL adalah nilai 

PPL yang tercantum dalam Kartu Hasil Studi Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Nilai 

Nilai adalah angka kepandaian (Poerwadarminta,2002: 677). 

 Sistem Penilaian di Universitas Negari Semarang berdasarkan Buku Informasi 

tahun 2002 / 2003 (2002: 57-58) adalah sebagai berikut : 

a) Hasil belajar mahasiswa terutama dinilai dengan menggunakan Pedoman 

Acuan Patokan (PAP). 

b) Penilai hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf sebagai berikut: 

 A = apabila penguasaan materi perkuliahan 85 – 100% 

 B = apabila penguasaan materi perkuliahan 70 –84% 

 C = apabila penguasaan materi perkuliahan 60 – 69% 

 D = apabila penguasaan materi perkuliahan 50 – 59% 

E = apabila penguasaan materi perkuliahan kurang dari 50% 

K = apabila mahasiswa belum memenuhi sebagian persyaratan penilaian 

T = apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian 

Angka pecahan dilakukan pembulatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlakut. 

 

 

12 
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c) Arti nilai tersebut adalah : 

Nilai Arti Nilai 

A Baik Sekali 

B Baik 

C Cukup 

D Kurang 

E Gagal (tidak lulus) 

K Belum memenuhi sebagian persyaratan 

T Tidak memenuhi persyaratan ujian 

 

d) Bobot setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut : 

Nilai Bobot Nilai 

A 3,40; 3,44; 3,48; 3,52; 3,56; 3,60; 3,64; 3,68; 3,72; 

3,76; 3,80; 3,84; 3,88; 3,92; 3,96; dan 4,00 

B 2,80; 2,84; 2,88; 2,92; 2,96; 3,00; 3,04; 3,08;3,12; 3,16; 

3,20; 3,24; 3,28,3,32; dan 3,36 

C 2,00; 2,08; 2,16; 2,24; 2,32; 2,40; 2,48; 2,56; 2,64; dan 

2,72 

D 1,00; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; dan 

1,90 

E 0,0 

K 0,0 

T 0,0 
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e) Pemberian suatu nilai akhir mata kuliah ditunda apabila mahasiswa pada 

akhir semester pengambilan mata kuliah belum menyelesaikan sebagian 

dari persyaratan dan mahasiswa berhak mendapat nilai K. Mahasiswa 

tersebut masih diperkenankan menyelesaikan persyaratan yang belum 

dipenuhi dalam jangka waktu tiga bulan setelah yudisium. Jika persyaratan 

tersebut telah dipenuhi, nilai akhir akan segera diberikan. Jika penyelesaian 

itu tidak dipenuhi sampai akhir semester berikut, ia dianggap gagal untuk 

mata kuliah tersebut dan diberi nilai E. 

f) Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah, nilai hasil pengulangannya 

dibubuhi tanda asterisk (tanda *) sebanyak pengulangan yang ditempuhnya. 

 

2.2 Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan (Slameto,2003:2). 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang  (Sudjana,2002:28). 
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Belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya usaha 

untuk mengadakan perubahan terhadap diri manusia yang melakukan, 

dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya, baik berupa 

pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Dalam peristiwa belajar selalu 

ada usaha berupa latihan (Arikunto,1990:19). 

Belajar adalah suatu aktivitas mental atau spikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap (W.S. 

Winkel dalam Darsono,2000:4). 

Dari beberapa pengertian belajar tersebut dapat disimpulkan belajar 

adalah terjadinya suatu perubahan sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungan. 

b. Teori Belajar Gestalt 

 Teori ini dikemukakan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman. Teori 

belajar Gestalt menekankan pada pentingnya insight atau pemahaman. 

Sifat-sifat belajar dengan insight adalah : 

1. Insight tergantung dari kemampuan dasar. 

2. Insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. 

3. Insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa, 

sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. 

4. Insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. 

5. Belajar dengan insight dapat diulangi. 
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6. Insight sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi 

yang baru. 

Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt : 

1. Belajar berdasar keseluruhan 

Orang berusaha menghubungkan suatu pelajaran dengan 

pelajaran lain sebanyak mungkin. Mata pelajaran yang bulat lebih 

mudah dimengerti dari pada bagian-bagiannya. 

2. Belajar adalah suatu proses perkembangan 

Anak-anak baru dapat mempelajari dan merencanakan bila ia 

telah menerima bahan pelajaran itu. Manusia sebagai suatu organisme 

yang berkembang, kesediaan mempelajari sesuatu tidak hanya 

ditentukan oleh kematangan jiwa batiniah, tetapi juga perkembangan 

anak karena lingkungan dan pengalaman. 

3. Siswa sebagai organisasi keseluruhan 

Siswa belajar tidak hanya intelektualnya saja, tetapi juga 

emosional dan jasmaniahnya. Dalam pengajaran modern guru 

disamping mengajar, juga mendidik untuk membentuk pribadi siswa. 

4. Terjadi transfer 

Belajar pada pokoknya yang terpenting penyesuaian pertama 

ialah memperoleh response yang tepat. Mudah atau sukarnya problem 

itu terutama adalah masalah pengamatan, bila dalam suatu kemampuan 

telah terkuasai betul-betul maka dapat dipindahkan untuk kemampuan 

yang lain. 
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5. Belajar adalah organisasi pengalaman 

Pengalaman adalah suatu interaksi anatara individu dengan 

lingkungan. Anak kena – api ini menjadi pengalaman bagi anak. Belajar 

itu baru timbul bila seseorang menemui sesuatu situasi atau soal baru. 

Dalam menghadpi itu ia akan menggunakan segala pengalaman yang 

telah ia miliki. Siswa mengadakan analisa reorganisasi pengalaman. 

6. Belajar harus dengan insight  

Insight adalah suatu saat dalam proses belajar dimana seseorang 

melihat pengertian tentang sangkut paut dan hubungan-hubungan 

tertentu dalam unsur yang mengandung suatu problem. 

7. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengna minat, keinginan dan 

tujuan siswa 

Hal itu terjadi bila banyak hubungan dengan apa yang akan 

diperlukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Belajar berlangsung terus menerus 

Siswa memperoleh pengetahuan tak hanya disekolah tetapi juga 

di luar sekolah, dalam pergaulan, memperoleh pengalaman sendiri-

sendiri, karena itu sekolah harus bekerja sama dengan orang tua di 

rumah dan masyarakat, agar semua turut serta membantu perkembangan 

siswa secara harmonis (Slameto,2003:10-12). 
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c. Teori Belajar Transfer  

 Transfer yaitu pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu 

yang lalu terhadap proses dan hasil yang dilakukan kemudian 

(Slameto,2003:118). 

Proses yang memungkinkan seseorang melakukan respon yang telah 

dipelajari sebelumnya ke dalam situasi baru disebut transfer 

(Anni,2004:99). 

Transfer biasanya terjadi karena adanya persamaan sifat antara yang 

lama dengan yang baru meskipun keduanya tidak sama persis 

(Anni,2004:100). 

Jadi dalam transfer belajar sesuatu yang telah dipelajari pada masa lalu 

dapat mempermudah dalam mempelajari sesuatu pada masa yang akan 

datang . 

Transfer dapat terjadi secara positif jika hasil belajar yang telah lalu 

tersebut dapat membantu atau memperkuat hasil belajar di kemudian dan 

terjadi secara negatif jika hasil belajar yang telah lalu menghambat hasil 

dan prsoses belajar kemudian (Slameto,2003:118). 

 

2.3 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah adalah penguasaan pengatahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Tulus,2004:75). 
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Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (Poerwadarminta,2002:768). 

Prestasi belajar adalah hasil suatu penilaian dibidang pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sebagai hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai (Winkel,1990:102 dalam Al Amin). 

Menurut Arifin (1991:3 dalam Larasati) prestasi adalah kemampuan, 

keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelasaikan suatu hal. 

Jadi prestasi adalah hasil yang dicapai setelah seseorang melakukan 

proses belajar yang biasanya ditunjukan dengan nilai atau skor. Sedangkan 

dalam penelitan ini adalah prestasi belajar  PPL Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial UNNES Angkatan Tahun 2001. 

 

2.4 Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 

MPB diberikan agar mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan baik. Kelompok MPB adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan 

seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai (UNNES,2004:5). Kelompok MPB diberikan 

dengan maksud agar mahasiswa menjadi sarjana yang produktif dalam 

bidangnya (FIS,2003:9).  

MPB dalam penelitian ini terdiri dari matakuliah:  Perencanaan 

Pengajaran Akuntansi (PPA), Strategi Belajar Mengajar Akuntansi (SBMA) 

dan Evaluasi Pengajaran Akuntasni  (EPA). 
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2.4.1 PPA 

  Perencanan Pengajaran memberikan konsep-konsep dasar serta 

ketentuan-ketentuan praktis tentang cara menyusun rencana atau 

persiapan mengajar serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi 

atau mata pelajaran (Ibrahim, Syamsudi S,1996:4). 

  Matakuliah PPA mengkaji konsep, model dan teori-teori yang 

diperlukan dalam perencanaan pengajaran akuntansi, latar belakang 

yang mendasari serta membuat dan mempraktekan satuan pelajaran. 

  Tujuan dari matakuliah PPA adalah agar mahasiswa 

hendaknya dapat mengetahui, memahami konsep, model dan teori-teori 

yang diperlukan dalam perencanaan pengajaran serta mampu membuat 

satuan pelajaran dan peragaan dalam kelas. 

 

2.4.2 SBMA 

Sesuatu yang menggunakan istilah strategi mengandung arti 

mendasar karena rasional, tepat, dilaksanakan secara efektif dam efisien 

untuk mencapai tujuan (Sugandi,2004:82). 

SBM atau Strategi Pembelajaran diartikan sebagai pendekatan 

dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan 

komponen urutan kegiatan, cara mengorganisasi materi dan siswa, 

peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
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ditentukan secara efekti dan efisien. (PAU DIKTI,2001 dalam 

Sugandi,2004:82-83). 

Matakuliah SBMA pada dasarnya membentuk kemampuan 

untuk merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. 

Belajar dan mengajar terjadi pada saat berlangsungnya proses interaksi 

antara guru dengan siswa sebagai suatu proses. Belajar dan mengajar 

memerlukan koordinasi unsur-unsur : tujuan, bahan materi pelajaran, 

kegiatan, metode, alat atau media dan evaluasi. 

Materi SBMA memaparkan konsep-konsep yang mendasar 

dalam PBM Akuntansi. Konsep yang perlu dikuasai misalnya : konsep 

pengajaran, konsep belajar tuntas, design intructional, termasuk konsep 

evaluasi dan sebagainya. 

Tujuan umum dari matakuliah SBMA adalah membekali calon 

guru, agar menjadi guru yang profesional khususnya guru mata 

pelajaran akuntansi. Artinya calon guru tersebut memiliki wawasan dan 

keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan PBM Akuntansi. 

 

2.4.3 EPA 

Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan 

pemanfaatannya sebagai penimbang dalam pengambilan keputusan. 

(Terry D. Brink (1974) dalam Sugandi,2004:93). Dalam kondisi 

pembelajaran, evaluasi diartikan sebagai sesuatu proses sitematis untuk 
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menentukan sejauh mana tujuan pengajaran dicapai oleh siswa 

(Grounlund (1974) dalam Sugandi,2004:93). Dari kedua pengertian 

tersebut jelaslah bahwa untuk pengambilan keputusan harus dilakukan 

secara sistematis yaitu kegiatan pengukuran, penilaian dan akhirnya 

pengambilan keputusan (Sugandi,2004:93). 

Matakuliah EPA membahas konsep dasar evaluasi pengajaran. 

Pembahasannya meliputi : pengertian evaluasi, fungsi dan tujuan, ruang 

lingkup, nilai evaluasi dan penyusunannya, penilaian kualitas tes 

dengan analisis validitas, reliabilitas dan tingkat kesukarannya, 

pengelolaan hasil tes baik PAP mauapun PAN dan tindak lanjut hasil 

evaluasi. 

Tujuan Dari matakuliah EPA adalah diharapkan memberikan 

bekal kepada para mahasiswa dalam hal : memahami konsep dasar 

evaluasi pengajaran, memahami dan memecahkan masalah-masalah 

yang terkait dengan evaluasi pengajaran dan mahasiswa dapat 

merancang evaluasi PBM. 

 

2.5 Pembimbing 

Dalam pelaksanaan PPL mahasiswa mendapat bimbingan dari 

Pembimbing dan Pamong. 

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

huruf a disebutkan bahwa Pembimbing merupakan salah satu unsur dari 
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kelompok pelaksana yang berada dalam lingkungan UNNES, lebih lanjut dalam 

Keputusan Rektor pasal 15 ayat 2 huruf a angka 5, disebutkan bahwa tugas dari 

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 atau 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. 

Jadi Pembimbing adalah petugas dari pihak UNNES, yang bertugas 

untuk membimbing mahasiswa praktikan dalam melaksanakan PPL di sekolah 

latihan atau tempat latihan. 

 

2.6 Pamong 

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

huruf a disebutkan bahwa Pamong adalah kelompok pelaksana dilingkungan 

Kandepdiknas atau Departemen lain yang setara. Dalam keputusan yang sama, 

pasal 15 ayat 2 hurtuf b angka 3 disebutkan  bahwa tugas Pamong meliputi : 
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a. Mengikuti rapat koordinasi PPL yang diselenggarakan kepala sekolah 

tempat praktik bila diminta. 

b. Berkoordinasi dengan mahasiswa untuk meninjau kembali rencana kegiatan 

yang telah didisusun 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 praktik pengajaran 

mahasiswa yang dibimbingnya. 

f. Membimbing dan menilai mahasiswa praktikan dalam praktik 

mengajar/membimbing/melatih kegiatan praktik pengajaran sekurang–

kurangnya delapan kali tatap muka. 

g. Mendiskusikan masalah–masalah yang dialami oleh mahasiswa 

bimbinganya dalam melakasanakan praktik pengajaran. 

h. Mencataat kemajuan mahasiswa dalam melaksanakan praktik pengajaran 

dan memberikan pengarahan seperlunya untuk mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PPL. 

i. Membimbing mahasiswa praktikan untuk melaksanakan kegiatan non-

pengajaran. 
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j. Melaporkan nilai akhir PPL mahasiswa yang dibimbingnya dengan 

menggunakan format yang telah ditentukan oleh UPT PPL UNNES melalui 

Kepala Sekolah bersangkutan kepada UPT PPL UNNES. 

Dari uraian tesebut dapat diketahui Pamong adalah wakil dari sekolah 

yang digunakan untuk tempat latihan oleh pihak UNNES. Pamong bertugas 

untuk membimbing mahasiswa praktikan selama pelaksanaan PPL di sekolah 

latihan. 

 

2.7 Praktik Pengalaman Lapangan 

Dalam Keputusan Rektor No. 10/O/2003 pasal 1 ayat 1 dijelaskan 

bahwa PPL adalah semua kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa program pendidikan sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang 

diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan agar memperoleh penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran di sekolah atau di tempat latihan lainnya  

PPL bertujuan untuk membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi 

calon tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip 

kependidikan berdasarkan kompetensi yang meliputi kompetensi profesional, 

kompetensi personal dan kompetensi kemasyarakatan (sosial).  

Indikator pengukuran prestasi PPL adalah nilai PPL yang tercantum 

dalam Kartu Hasil Studi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
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Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang  Angkatan 

Tahun 2001. 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

Dalam pembelajaran akan melibatkan tiga aktivitas yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian (Sugandi,2004:91). Mengajar pada hakekatnya 

adalah suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang 

ada disekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa 

melakukan proses belajar (Sudjana,2002:29).  

Sebelum seorang guru atau calon guru menyusun program semester atau 

program catur wulan ataupun persiapan mengajar untuk suatu pokok bahasan, 

terlebih dahulu ia harus menguasai bagaimana cara merumuskan tujuan, alat 

evaluasi, bahan dan cara mengajar serta media atau alat pengajaran. (Ibrahim, 

Syamsudin,1996:4). Prinsip-prinsip tentang cara merumuskan dan latihan 

bagaimana cara merumuskan hal tersebut dipelajari dalam matakuliah PPA. 

Perencanaan Pengajaran penting dibuat sebagai pedoman apa yang akan 

dilaksanakan, menetapkan tujuan atau sasaran, cara mencapai tujuan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu 

sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih 

mudah dikontrol dan dimonitoring (Harjanto,1997:23). 

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan alat 

untuk mencapainya yaitu dengan menggunakan SBMA yang sesuai. Didalam 



 26

SBM terdapat metode dan cara-cara agar proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan kondusif. SBM menciptakan lingkungan dan berbagai kemudahan 

belajar bagi siswa (Hamalik,1993:1). 

Untuk dapat mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran serta 

kualitas PBM yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan suatu usaha penilaian 

atau evaluasi terhadap hasil belajar siswa (Ibrahim, Syamsudin,1996:86).  

Untuk mempelajari metode dan alat pengajaran akuntansi terdapat pada 

mata kuliah SBMA. Untuk komponen evaluasi dipelajari pada matakuliah EPA. 

Dalam proses belajar mengajar, guru (tenaga pengajar) mempunyai 

tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa 

untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala 

sesuatu yang terjadi dalam rangka membantu proses perkembangan siswa 

(Slameto,2003:97). Dalam pelaksanaan PPL yang bertanggungjawab 

membimbing adalah Pembimbing dan Pamong. Pembimbing mengarahkan 

dengan landasan-landasan teori. Pamong membimbing berdasarkan 

profesionalisme yang dimilikinya. 

Agar pelaksanaan PPL dapat berjalan lancar maka mahasiswa harus 

menguasai materi MPB (PPA, SBMA, dan EPA). Mahasiswa dalam 

melaksanakan praktik mengajar dilandasi oleh penguasaan materi MPB, serta 

mendapat bimbingan, arahan dari Pembimbing dan Pamong.  
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Dari penjelasan tersebut apabila digambarkan akan tampak sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka dapat diambil hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

Ada pengaruh antara Nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong 

terhadap prestasi PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 

2001, secara parsial maupun simultan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai MPB 

Pembimbing  
Prestasi  PPL  

Pamong 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitiannya, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto,2002:108). 

Apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka dalam menentukan 

besarnya sampel lebih baik diambil semua sebagai anggota sampel 

(Arikunto,2002;112). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 

2001 yang telah menempuh mata kuliah PPA, SBMA, EPA dan PPL terdapat 

75  mahasiswa dari dua kelas. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 75 

orang. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan maka seluruh populasi akan diteliti sehingga penelitian 

disebut studi populasi. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam 

jenis maupun tingkatannya (Arikunto,2002:104). Dalam penelitian ini terdapat 

tiga variabel yaitu : 

 

28 
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A. Variabel Bebas (X) 

1. Nilai Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) (X1) 

Yang dimaksud nilai MPB di sini adalah nilai matakuliah PPA, 

SBMA, dan EPA yang tercantum dalan Kartu Hasil Studi Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES 

Angkatan Tahun 2001. 

2. Peran Pembimbing (X2) 

Sub Variabel bebas dua (X2) adalah : 

a) Perencanaan yang dibuat oleh mahasiswa praktikan 

b) Pelaksanaan bimbingan oleh Pembimbing. 

c) Evaluasi yang dilakukan oleh Pembimbing 

3. Peran Pamong (X3) 

Sub Variabel bebas dua (X2) adalah : 

a) Perencanaan yang dibuat oleh mahasiswa praktikan 

b) Pelaksanaan bimbingan oleh Pamong 

c) Evaluasi yang dilakukan oleh Pamong 

C. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi PPL yang 

didapat dari rata-rata nilai PPL I dan II yang tercantum dalam Kartu Hasil 

Studi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1   Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, 

dokumentasi, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya 

(Arikunto,2002:206). Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan 

metode dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data mengenai nilai 

mata kuliah PPA, SBMA, EPA, dan PPL  yang tercantum dalam Kartu 

Hasil Studi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. 

 

3.3.2    Metode Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto,2002:128). Metode 

angket adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

digunakan untuk memperoleh data mengenai peran Pembimbing dan 

Pamong dalam pelaksanaan PPL pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2001.  
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Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup atau close form quesioner. Angket disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban yang tertutup, artinya alternatif jawaban 

sudah disediakan dan responden tinggal memilih salah satu butir dari 

yang telah disediakan. Dalam hal ini alternative jawaban ada 4 butir a, 

b, c, dan d.  Untuk setiap pertanyaan masing-masng jawaban diberi skor 

1 samapai 4. Adapun kriteria atau penskoran adalah sebagai berikut : 

butir a = 4, butir b = 3, butir c = 2, dan butir d = 1. 

Alasan menggunakan angket tertutup adalah sebagai berikut : 

a. Responden akan lebih mudah memahaminya karena pada setiap 

pilihan telah tersedia alternatif jawaban. 

b. Akan lebih mempermudah dalam menganalisis data. Hal ini karena 

pada setiap alternatif jawaban mempunyai nilai kuantitatif 

tersendiri, kemudian jawaban dari angket dijumlahkan seluruhnya 

dengan jawaban responden yang bersangkutan. 

 

3.3.3 Penyusunan Angket 

Langkah-langkah dalam penyusunan angket adalah sebagai 

berikut : 
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 Tabel 1 Desain penyusunan angket Peran Pembimbing dan Pamong. 

Aspek yang diungkap Nomor Item Jumlah 

Peran Pembimbing 

b. Bimbingan Perencanaan 

c. Pelaksanaan Bimbingan 

d. Pelaksanaan Evaluasi 

Peran Pamong 

a. Bimbingan Perencanaan 

b. Pelaksanaan Bimbingan 

c. Pelaksanaan Evaluasi 

 

1,2,3 

4,5,6, 

7,8,9, 

 

10,11,12 

13,14,15 

16,17,18 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3.3.4 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 2001, dan 30 

responden tersebut juga merupakan anggota populasi dalam penelitian. 

 

3.3.5 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen 
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(Arikunto,2002:145). Dalam penelitian ini untuk mengetahui validitas 

instrumen digunakan rumus korelasi product moment yang ditemukan 

oleh Pearson sebagai berikut : 

rxy = 
( ) ( )

( )[ ] ( )[ ]2222 ∑∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan : 

X : Skor total yang dicari validitasnya 

Y : Skor total soal 

N : Jumlah responden  (Arikunto,2002:146). 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan dengan r kritik product 

moment dengan taraf nyata 5%. Jika hasil rxy instrumen leih besar dari r 

tabel maka dikatakan soal atau instrumen tersebut valid. 

Hasil analisis uji validitas untuk peran Pembimbing dan Pamong 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 2 Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Pembimbing 

No. Item rxy rtabel Kriteria 

1 0.654 0.361 Valid 

2 0.832 0.361 Valid 

3 0.694 0.361 Valid 

4 0.546 0.361 Valid 

5 0.810 0.361 Valid 

6 0.512 0.361 Valid 

7 0.553 0.361 Valid 

8 0.529 0.361 Valid 

9 0.631 0.361 Valid 
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Tabel 3 Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Pamong 

No. Item rxy rtabel Kriteria 

10 0.765 0.361 Valid 

11 0.827 0.361 Valid 

12 0.762 0.361 Valid 

13 0.724 0.361 Valid 

14 0.781 0.361 Valid 

15 0.798 0.361 Valid 

16 0.827 0.361 Valid 

17 0.550 0.361 Valid 

18 0.750 0.361 Valid 

 

Berdasarkan hasil analisis uji validitas diperoleh rxy untuk setiap 

item mempunyai nilai yang lebih besar dari pada rtabel yaitu 0.361, yang 

berarti valid, sehingga angket yang akan diajukan ke responden 

mempunayi kavalidan yang teruji. 

 

3.3.6 Reliabilitas 

Reliabilitas menujukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto,2002:154). 

 Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus sebagai berikut : 

r11 = ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

∑
2
1

2

1
1 σ

σ b

k
k    (Arikunto,2002:171) 
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Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ  : jumlah varian butir 

2
1σ  : varian total 

 Hasil perhitungan dikorelasikan dengan harga tabel r kritik 

product moment dengan taraf nyata 5%. Jika r11 lebih besar dari r tabel, 

maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel. Berdasarkan hasil uji 

coba angket pada 30 responden, diperoleh r11 untuk Pembimbing 

sebesar 0.905 > rtabel (0.361) yang berarti reliabel sedangkan r11 untuk 

Pamong sebesar 0.807 > rtabel (0.361) yang berarti reliabel, sehingga 

angket tersebut dapat digunakan sabagai alat penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1.  Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui secara tepat tingkat 

persentase skor jawaban dan mendiskripsikan hasil data mengenai nilai 

MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong yang mempengaruhi 

prestasi PPL pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

% = %100×
N
n  
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Keterangan : 

  n : nilai yang diperoleh 

  N : jumlah seluruh nilai   (Ali,1987:184). 

 

3.4.2.  Analisis Statistik 

A. Analisis Regresi Linear Berganda. 

Dengan perhitungan analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan aplikasi komputer progran SPSS, dilakukan pula uji F 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas sacara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain uji F juga dilakukan 

uji t untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil 

perhitungan uji F dan uji t (F hitung dan t hitung) dibandingkan 

Metode analisis data ini digunakan untuk mengetahui apakah 

nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan  Pamong mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi Praktik Pengalaman 

Lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi 

Berganda. 

Persamaan Garis Regresi 

Untuk persamaam regresi dengan 3 variabel bebas maka rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

  Ŷ  = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3    (Sudjana,1996:348). 
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  Keterangan: 

Ŷ   : prestasi Praktek Pengalaman Lapangan  

 a0 : Konstanta 

 x1 : Nilai MPB 

 x2 : Peran Pembimbing   

 x3 : Peran Pamong 

 

B. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F yaitu 

untuk mengetahui sejauh mana variabel nilai MPB, serta Peran 

Pembimbing, dan Pamong mampu menjelaskan atau berpengaruh 

terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. 

Caranya dengan membandingkan probabilitas dengan taraf 

signifikan 5% (0,05). Apabila dari perhitungan diperoleh 

probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel nilai 

MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong mampu menjelaskan 

atau berpengaruh terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan 

Tahun 2001 secara serentak. Sebaliknya apabila dari perhitungan 

diperoleh probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong tidak mampu 

menjelaskan atau tidak berpengaruh terhadap prestasi PPL 



 38

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 

FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 secara serentak. Fhitung dapat 

dicari dengan rumus : 

F = 
)1/(

/
−− knJK

kJK

reg

reg    (Sudjana,1996:355) 

Untuk menentukan F, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan dk =  (n – k – 1) dengan sampel 

berukuran n. 

 

C. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui kemaknaan koefisien parsial, digunakan uji 

t. Caranya dengan membandingkan probabilitas dengan taraf 

signifikan 5% (0,05). Apabila dari perhitungan diperoleh 

probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel nilai 

MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong mampu menjelaskan 

atau berpengaruh terhadap Prestasi PPL Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan 

Tahun 2001 secara terpisah. Sebaliknya apabila dari perhitungan 

diperoleh probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

nilai MPB, serta Peran Pembimbing, dan Pamong tidak mampu 

menjelaskan atau tidak berpengaruh terhadap prestasi PPL 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi 
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FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 secara terpisah. Rumus yang 

digunakan untuk mencari t adalah sebagai berikut: 

t hitung = t = 
21

2

r

nr

−

−
   (Sudjana,1996:380) 

Untuk menentukan t tabel, tingkat signifikan yang digunakan 

sebesar 5%. Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila thitung > 

ttabel dengan dk = n – 2. 

 

D. Menentukan Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Koefisien determinasi keseluruhan (R2) digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan 

oleh variabel nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong 

terhadap prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 

secara simultan Rumus yang digunakan untuk mencari R2 adalah 

sebagai berikut: 

  R2 = 
∑ 2

i

reg

y
JK

     (Sudjana,1996:383) 

 

E. Menentukan Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

 Selain melakukan uji F, R2 dan uji t perlu juga dicari besarnya 

koefisien determinasi (r2) parsialnya untuk masing-masing variabel 
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bebas jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. 

Koefisien determinasi parsial atau r2 masing-masing variabel 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong terhadap 

prestasi PPL terhadap prestasi PPL Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan 

Tahun 2001.  Besarnya pengaruh X1, X2 dan X3 (r2) dicari dengan 

cara mengkuadaratkan r yang diperoleh dari perhitungan SPSS. 

Rumus yang digunakan untuk mencari r adalah sebagi berikut: 

  ry1.23  = 
( )( )2

2.13
2

2.3

2.132.32.1

11 rr

rrr

y

yy

−−

−
  (Sudjana,1996:386). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Universitas Negeri Semarang 

 Sejarah perkembangan Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang 

sebelumnya bernama IKIP Semarang telah dimulai sejak diselenggarakanya 

Kursus B-1 dan kursus B-2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

dan Sekolah Tinggi Olahraga (STO), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Yogyakarta Cabang Semarang dan IKIP Semarang. Menteri PTIP mendirikan 

IKIP Semarang sebagai lembaga yang berdiri sendiri pada tanggal 30 Maret 

1965, malalui Keputusan Menteri  PTIP tanggal 8 Maret 1965 No. 40 tahun 

1965. Pada waktu itu ditetapkan bahwa IKIP Semarang terdiri atas Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan 

Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksata dan Fakultas Keguruan Teknik. 

Keputusan Presiden yang mensyaratkan berdirinya IKIP Semarang pada 

tanggal 30 Maret 1965 itu terbit pada tanggal 14 September 1965 dengan No. 

271 tahun 1965. 

 Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 

tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi 

Universitas, maka IKIP Semarang kemudian menjadi Universitas Negeri 

Semarang (UNNES). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNNES, 

nama-nama Fakultas dilingkungan UNNES kecuali Fakultas Ilmu Pendidikan 

diubah sebagai berikut: 
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a. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni menjadi Fakultas Bahasa dan Seni 

b. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi Fakultas Ilmu 

Sosial 

c. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam menjadi 

Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengatahuan Alam. 

d. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan menjadi Fakultas Teknik 

e. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan menjadi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan (Buku Informasi,2002:1-7). 

Sesuai dengan perkembangan dewasa ini, Visi UNNES dirumuskan 

sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya, serta menghasilkan 

tenaga akademik dan profesional dalam bidang pendidikan dan 

nonkependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

UNNES menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional, 

dibidang pendidikan dan nonkependidikan dalam berbagai jenjang 

pendidikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan 

teknologi, olahraga, seni dan budaya melalui penyelenggraan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Rebuplik Indonesia. 

UNNES sebagai lembaga pendidikan mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan dengan 

memperhatikan jumlah, mutu, relevansi dan efektivitas. 
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b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau teknologi 

dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional. 

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, UNNES melakukan pendekatan 

aktif dengan perencanaan terpadu (Buku Informasi UNNES,2002:21-22). 

 

4.1.2 Analisis Deskriptif Persentase 

A. Analisis Deskriptif Variabel Peran Pembimbing 

Tabel 5 Hasil Analisis Deskriptif Peran Pembimbing 

Sub Variabel Kriteria Persentase 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Evaluasi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

68% 

70% 

77,8% 

Sumber : Data primer setelah diolah 

 

  Berdasarkan lampiran 6 yang dirangkum dalam tabel diatas 

menunjukkan bahwa secara umum peran pembimbing sudah baik 

dengan skor mencapai 72%. Lebih lanjut untuk sub variabel perencaaan 

mencapai skor 68%, untuk sub variabel pelaksanaan mencapai skor 

70% dan untuk sub variabel evaluasi mencapai skor 77,8%. 
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B. Analisis Deskriptif Variabel Peran Pamong 

Tabel 6 Hasil Analisis Deskriptif Peran Pamong 

Sub Variabel Kriteria Persentase 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Evaluasi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

84% 

87% 

89,8% 

Sumber : Data primer setelah diolah 

  Berdasarkan lampiran 6 yang dirangkum dalam tabel diatas 

menunjukan bahwa secara umum peran pembimbing sudah baik 

dengan skor mencapai 86%. Lebih lanjut untuk sub variabel perencaaan 

mencapai skor 84%, untuk sub variabel pelaksanaan mencapai skor 

87% dan untuk sub variabel evaluasi mencapai skor 89,8%. 

 

4.1.3 Analisis Statistik 

A. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh nilaia MPB, serta Pembimbing, dan Pamong terhadap 

prestasi PPL. Dari hasil perhitungan analisis regresi liniear berganda 

dengan menggunakan program SPSS (lampiran 8) diperoleh persamaan 

garis regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y = 64,713  +  0,128  X1  +  0,145 X2 +  0,210 X3 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut diketahui hasil a1, a2 dan a3 

bertanda positif yang menunjukan adanya pengaruh positif antara nilai 
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MPB (X1), serta Peran Pembimbing (X2), dan Pamong (X3) terhadap 

prestasi PPL (Y). Makna dari persamaan tersebut adalah sebagi berikut: 

a.  Koefisien regresi X1 = 0,128 maknanya adalah jika nilai MPB (X1) 

naik 1 poin sementara peran Pembimbing (X2), dan Pamong (X3) 

diasumsikan tetap, maka prestasi PPL (Y) akan naik sebesar 0,128 

poin. 

b.  Koefisien regresi X2  = 0,145 maknanya adalah jika peran 

Pembimbing naik 1 poin, sementara nilai MPB, dan peran Pamong 

diasumsikan tetap, maka prestasi PPL akan naik sebesar 0,145 poin 

c.  Koefisien regresi (X3) = 0,210: maknanya adalah jika peran Pamong 

naik 1 poin, sementara nilai MPB, dan Peran Pembimbing 

diasumsikan tetap, maka prestasi PPL akan naik sebesar 0,210 poin. 

 

B. Uji Keberartian Persamaam Garis Regresi (Uji F). 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F yaitu 

untuk mengetahui sejauh mana variabel nilai MPB, serta Peran 

Pembimbing, dan Pamong mampu menjelaskan atau berpengaruh 

terhadap variabel prestasi PPL. Caranya dengan membandingkan 

probabilitas dengan taraf signifikan 5%. Apabila dari perhitungan 

diperoleh probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan variabel nilai MPB, 

serta peran Pembimbing, dan Pamong mampu menjelaskan variabel 

Prestasi PPL secara serentak. Sebaliknya apabila dari perhitungan 

diperoleh probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel nilai 
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MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong tidak mampu menjelaskan 

prestasi PPL. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 

program SPSS (lampiran 8) diketahui Fhitung sebesar 11,784 adalah 

signifikan pada taraf 0,000 atau lebih kecil dari 0,05%. Dengan demikian 

hipotesis yang berbunyi ada pengaruh antara nilai MPB, serta peran 

Pembimbing, dan Pamong terhadap prestasi PPL Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan 

tahun 2001 diterima. 

 

C. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui kemaknaan masing-masing 

variabel nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong terhadap 

prestasi PPL. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

perbandingan probabilitas dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Apabila 

dari perhitungan diperoleh probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan 

variabel nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong mampu 

mejelaskan variabel Prestasi PPL secara terpisah. Sebaliknya apabila dari 

perhitungan diperoleh probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong tidak mampu 

menjelaskan prestasi PPL.  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 

(lampiran 8) diketahui koefisien regresi secara parsial untuk variabel nilai 

MPB sebesar 2,047 adalah signifikan pada taraf signifikan 0,044 atau 
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lebih kecil dari 0,05. Artinya secara parsial variabel nilai MPB 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi PPL Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 

2001. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi ada pengaruh nilai MPB 

terhadap prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001 diterima. 

Besarnya koefisien regresi secara parsial untuk variabel peran 

Pembimbing sebesar 2,003 adalah signifikan pada 0,49 atau lebih kecil 

dari 0,05. Artinya secara parsial variabel peran Pembimbing mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001. Dengan 

demikian hipotesis yang berbunyi ada pengaruh peran Pamong terhadap 

prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001 diterima. 

Besarnya koefisien regresi secara parsial untuk variabel peran 

Pamong sebesar 2,419 adalah signifikan pada 0,018 atau lebih kecil dari 

0,05. Artinya secara parsial variabel peran Pamong mempunyai pengaruh 

terhadap prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001. Dengan demikian 

hipotesis yang berbunyi ada pengaruh peran Pembimbing terhadap 

prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001 diterima. 
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D. Koefisien Determinasi (Ajusted R2 ) 

Harga Ajusted R2 atau koefisien determinasi dapat digunakan 

untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan 

oleh variabel nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong terhadap 

prestasi PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh Ajusted R2 sebesar 0,304. Ini berarti persentase 

pengaruh nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong terhadap 

prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 sebesar 30,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 69,6%  dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

penelitian ini. 

 

E. Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Besranya koefisien determinasi parsial atau r2 masing-masing 

prediktor digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel nilai MPB, serta peran Pembimbing, dan Pamong 

terhadap prestasi PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001. Berdasarkan hasil 

analisis data (lampiran 8)  pengaruh nilai MPB secara parsial terhadap 

prestasi PPL adalah 0,236 dipangkat 2 = 5,57%, jika peran Pembimbing 

dan Pamong dianggap tetap. Pengaruh peran Pembimbing secara parsial 

terhadap prestasi PPL adalah 0,231 dipangkat 2 = 5,54%, jika nilai MPB 
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dan Peran Pamong dianggap tetap. Pengaruh peran Pamong secara parsial 

terhadap prestasi PPL adalah 0,271 dipangkat 2 = 7,62%, jika nilai MPB 

dan peran Pembimbing dianggap tetap. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan diterima secara 

signifikan, yang ditunjukkan dari pembuktian hipotesis melalui analisis statistik 

secara parsial maupun simultan. 

 

4.2.1 Pengaruh nilai MPB serta Peran Pembimbing, dan Pamong terhadap 

Presatasi PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001. 

Hipotesis yang berbunyi ada pengaruh antara nilai MPB serta Peran 

Pembimbing, dan Pamong terhadap Presatasi PPL mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 

diterima, sehingga semakin tinggi nilai MPB serta semakin baik Peran 

Pembimbing, dan Pamong maka akan semakin tinggi pula prestasi PPL. Ini 

berarti bahwa pada saat melaksanakan PPL segala kegiatan dan tugas akan 

dapat dikerjakan dan diselesaikan tanpa megalami kesusahan karena telah 

mendapat bekal materi MPB pada saat di kampus. Kemampuan mahasiswa 

untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan mendapat 

bimbingan dari Pembimbing dan Pamong serta didukung oleh kemampuan 

yang dimiliki. Pembimbing dan Pamong selain melaksanakan bimbingan 
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juga melaksanakan pengawasan sekaligus penilaian.  Dengan demikian 

prestasi PPL dipengaruhi oleh adanya nilai MPB, serta Peran Pembimbing, 

dan Pamong. Besarnya pengaruh  secara simultan hanya 30,4%.  

 

4.2.2 Pengaruh Nilai MPB terhadap Presatasi PPL mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 

2001. 

Hipotesis yang berbunyi ada pengaruh antara nilai MPB terhadap 

Presatasi PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 diterima, sehingga semakin 

tinggi nilai MPB maka akan semakin tinggi pula prestasi PPL. Hal ini terlihat 

bahwa nilai rata-rata MPB mahasiswa sebesar 80,77 yang tergolong cukup 

sebagai bekal pada saat PPL. Koefisien variabel ini sebesar 0,128 dengan 

sumbangan 5,57%. Ini berarti proses belajar di kampus yang dilakukan 

dengan tujuan untuk memberikan membekal mahasiswa keterampilan 

pembelajaran sangat berguna dalam pelakasanaan PPL, sehingga prestasi PPL 

ditentukan oleh kemampuan mahasiswa melakasanakan tugas sebagai guru di 

sekolah dengan memanfaatkan ilmu yang telah diterima di kampus. Sesuai 

dengan Teori Gestalt (Slameto,2003:9) yang menyatakan bahwa belajar yang 

penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari tetapi mengerti atau 

memperoleh insight. Sifat-sifat belajar dengan insight adalah insight 

tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. Dalam hal ini untuk 
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dapat melaksanakan PPL dengan baik dibutuhkan kemampuan dasar dari 

Matakuliah Perilaku Berkarya. 

 

4.2.3 Pengaruh Peran Pembimbing terhadap Presatasi PPL mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES 

Angkatan Tahun 2001. 

Hipotesis yang berbunyi ada pengaruh antara peran Pembimbing 

terhadap Presatasi PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 diterima, sehingga 

semakin baik peran Pembimbing maka akan semakin tinggi pula prestasi 

PPL. Hal ini terbukti bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 mendapat bimbingan 

yang baik.. Koefisien variabel ini sebesar 0,145 dengan sumbangan 5,54%. 

Ini berarti pembimbing telah melaksanakan bimbingan, pengawasan dan 

penilaian dengan baik. Sesuai dengan tugas Pembimbing yang tercantum 

dalam SK Rektor 10/O/2003 Pasal 15 ayat 2 huruf a angka 5, yaitu 

pemberiaan bimbingan kepada mahsiswa praktikan dalam menyusun rencana 

kegiatan PPL di sekolah atau tempat latihan, membimbing mahasiswa untuk 

melaksanakan rencana kegiatan PPL yang telah disusun, memberikan 

penilaian terhadap hasil pelaksanaan PPL. 
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4.2.4 Pengaruh Peran Pamong terhadap Presatasi PPL mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi FIS UNNES Angkatan 

Tahun 2001. 

Hipotesis yang berbunyi ada pengaruh antara peran Pamong terhadap 

Presatasi PPL mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 diterima, sehingga semakin 

baik peran Pamong maka akan semakin tinggi pula prestasi PPL. Hal ini 

terbukti bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan Tahun 2001 mendapat bimbingan yang baik. 

Koefisien variabel ini sebesar 0,210 dengan sumbangan 7,62%. Ini berarti 

Pamong telah melaksanakan bimbingan, dan pengawasan serta penilain  

dengan baik. Sesuai dengan tugas Pembimbing yang tercantum dalam SK 

Rektor 10/O/2003 Pasal 15 ayat 2 hurtuf b angka 3, yaitu berkoordinasi 

dengan mahasiswa untuk meninjau kembali rencana kegiatan yang telah 

didisusun, membimbing mahasiswa praktikan untuk memantapkan rencana 

kegiatan PPL, membimbing mahasiswa praktikan sesuai dengan rencana yang 

telah disusun, membimbing dan menilai mahasiswa praktikan dalam praktik 

mengajar/membimbing/melatih kegiatan praktik pengajaran, mendiskusikan 

masalah–masalah yang dialami oleh mahasiswa bimbinganya dalam 

melaksanakan praktik pengajaran, mencataat kemajuan mahasiswa dalam 

melaksanakan praktik pengajaran dan memberikan pengarahan seperlunya 

untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PPL, 

membimbing mahasiswa praktikan untuk melaksanakan kegiatan non-

pengajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pembimbing, dan Pamong serta hasil penilaian MPB berpengaruh terhadap 

prestasi PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Ekonomi FIS UNNES Angkatan tahun 2001.  

2. Besarnya sumbangan yang diberikan oleh variabel Pembimbing, dan Pamong 

serta hasil penilaian MPB sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial variabel nilai MPB berpengaruh 

terhadap prestasi PPL sebesar 5,57%, artinya semakin tinggi nilai MPB maka 

akan semakin tinggi pula prestasi PPL. Secara parsial variabel Peran 

Pembimbing berpengaruh terhadap prestasi PPL sebesar 5,54% artinya 

semakin baik peran Pembimbing maka akan semakin tinggi pula prestasi 

PPL. Secara parsial variabel Peran Pamong berpengaruh terhadap prestasi 

PPL sebesar 7,62% artinya semakin baik peran Pamong maka akan semakin 

tinggi pula prestasi PPL. Variabel Pamong memberikan kontribusi yang lebih 

besar diikuti dengan variabel Pembimbing dan nilai MPB. 
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5.2  Saran 

a. Metode mengajar ceramah, tanya jawab, penugasan, dan latihan dapat 

digunakan oleh Dosen dalam memberikan materi PPA agar mahasiswa 

mudah menerima. 

b. Metode mengajar ceramah, tanya jawab dan diskusi dapat digunakan oleh 

Dosen dalam memberikan materi SBMA agar mahasiswa mudah menerima. 

c. Metode mengajar ceramah, tanya jawab dan penugasan dapat digunakan oleh 

Dosen dalam memberikan materi EPA agar mahasiswa mudah menerima. 

d. Pembimbing dimohon untuk dapat lebih memberikan waktu dan bimbingan 

dalam palaksanaan PPL. 

e. Pamong dimohon untuk dapat meningkatkan kualitas bimbinganya dalam 

pelaksanaan PPL. 
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