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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Secara keseluruhan dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa tercapaianya tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh 

siswa. Oleh sebab itu guru dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam kegiatan 

pembelajaran. Kunandar (2007 : 36-37) berpandangan bahwa peran guru dalam 

dunia pendidikan dari hari ke hari menjadi komplek, seperti yang dikemukakanya 

bahwa, 

Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai 

warga masyarakat, dan sebagai warga bangsa, hal ini membuat tugas dan 

peran guru dari hari ke hari menjadi semakin berat, seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai komponen 

utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi atau 

bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang dalam masyarakat. 
 

Dalam hal ini seorang tenaga pendidik diharapkan mampu menghasilkan 

peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi serta mampu bersaing dengan 

masyarakat luas. Baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang, pendidikan 

di Indonesia diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, 

baik secara akademis maupun secara mental. Namun untuk meraih hal tersebut 

tidaklah mudah, dibutuhkan guru yang profesional dan kompeten yang mampu 

melakukan proses pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajarn dapat 

tercapai.  

Menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab I pasal 1 tentang Guru dan  

Dosen : 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 
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Sedangkan menurut Kunandar (2007: 52)  

“guru profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.” Untuk 

menjadi guru yang profesional ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang tenaga pendidik. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab IV pasal 

28 ayat 3 dimuat ‘bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini 

meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial.”  

  

Lembaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan (LPTK) diharapkan mampu 

memenuhi tuntutan tersebut untuk dapat menghasilkan tenaga pendidik yang 

profesional dan berkompeten di bidangnya, oleh karena itu LPTK harus selalu 

mengembangkan kurikulum yang digunakan seiiring dengan berkembangnya 

zaman agar lebih relevan. Dalam proses pembelajaran guru diharapkan dapat 

mentransfer ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada peserta didik dengan 

baik.  Untuk menunjang hal tersebut LPTK harus dapat mencetak calon tenaga 

pendidik yang siap secara mental, fisik serta dapat meguasai materi yang akan 

diajarkan nanti. Karena pada dasarnya tugas dan tanggung jawab seorang guru atau 

pendidik khususnya dalam pengajaran perlu diperhatikan dengan serius.  

 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai salah satu LPTK yang ada 

di indonesia mempunyai visi sebagai pelopor dan unggul (Leading and 

Outstanding) yang difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam 

bidang pendidikan di kawasan ASEAN. Dalam rangka peningkatan kualitas 

lulusan, UPI mengambil langkah dalam peningkatan proses pembelajaran yang 

ditempuh calon guru selama perkuliahan, yaitu dengan melakukan peningkatan 

kurikulum agar lebih relevan dengan pekembangan zaman. Untuk menghasilkan 

calon guru yang bekompetensi sebagaimana yang disebutkan diatas, tentunya tidak 

cukup bila calon guru hanya dibekali dengan materi yang bersifat teoritis saja, 

mengingat tugas utama dari seorang guru sendiri adalah mengajar. Oleh sebab itu, 

di Prodi Pendidikan Akuntansi UPI dilaksanakan Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) yang merupakan kegiatan praktek mengajar di sekolah – sekolah sebagai  



3 

 

 
Coni Kurniati, 2017 

PENGARUH PEMBELAJARAN MIKRO (MICRO TEACHING) TERHADAP KESIAPAN MENGAJAR 
MAHASISWA PPL PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2013 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

salah satu upaya dalam mencetak calon pendidik yang berkompeten dan 

profesional. 

Pelaksanaan PPL merupakan suatu bentuk latiahan mengajar yang harus 

diikuti oleh mahasiswa secara terbimbing dan terpadu guna untuk memenuhi syarat 

pembentukan profesi kependidikan. PPL di Prodi Pendidikan Akuntansi UPI 

merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa calon guru, hal ini 

dikarenakan UPI tidak hanya membekali mahasiswa dengan ilmu akademik saja, 

melainkan juga dibekali dengan berbagai pengetahuan, kemampuan, serta 

keterampilan mengajar yang nantinya akan menunjang lulusan UPI menjadi 

seorang tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten sehingga dapat 

berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia, dengan adanya kegiatan 

PPL mahasiswa akan mendapat banyak pembelajaran serta pengalaman – 

pengalaman yang tidak akan bisa didapatkan kampus saja. Oleh sebab itu kegiatan 

PPL merupakan salah satu upaya UPI dalam menyiapkan mahasiwa calon pendidik 

untuk siap menjadi lulusan yang berpengatahuan yang siap secara fisik, mental dan 

berpengalaman dalam mengajar di sekolah. 

Dalam pelaksanaannya keberhasilan PPL akan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satu faktornya adalah kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan PPL 

tersebut. Hal ini dikarenakan ketika melaksankan PPL mahasiswa akan dihadapkan 

dengan berbagai hal dan situasi yang sebelumnya belum pernah ditemui di kampus, 

seperti berinteraksi dengan siswa atau mengajar secara nyata didepan puluhan 

siswa. Meskipun sebelumnya mahasiswa calon guru sudah dibekali dengan 

berbagai ilmu yang memadai, namun hal itu bukan satu – satunya faktor penentu 

berhasilnya pelaksanaan PPL. Dengan demikian,  melalui kegiatan PPL di sekolah 

mahasiwa calon guru mendapat pengalaman bagaimana mengatasi berbagai 

permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya. Sehingga ketika 

lulus nanti, lulusan UPI dapat terjun dalam dunia kerja untuk menjadi seorang 

tenaga pendidik yang berpengetahuan serta berpengalamana dalam mengajar dan 

mengelola pembelajaran.  

Sebagai calon guru, mahasiswa harus mampu dalam menjalankan tugas 

layaknya seorang guru salah satunya adalah mampu melaksanakan pengelolaan 
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pembelajaran dengan baik, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hal ini dikarenakan sebagai seorang 

pendidik, sudah selayaknya guru harus dapat melakukan pengelolaan pembelajaran 

dengan baik, karena proses pembelajaran yang sudah terencana dengan matang 

tentunya akan berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan tanpa 

perencanaan. Oleh sebab itu sebagai calon guru yang baik, tentunya harus 

melakukan persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, karena 

pembelajaran yang terencana akan berjalan dengan terarah untuk menapai tujuan 

pembelajaran itu sendiri. 

Dalam rangka mempersiapkan lulusan menjadi guru yang profrsional maka 

UPI menewajibkan setiap mahasiswa keguruan untuk mengikuti mata kuliah 

pembelajaran mikro, guna untuk memberikan latihan mengajar bagi mahasiswa 

agar ketika terjun ke lapangan nanti mahasiswa menjadi lebih siap karena telah 

memiliki pengalaman serta keterampilan dalam mengajar. Hal ini juga sejalan 

dengan pendapat Arsil (2010:98) yang mengatakan bahwa “Di dalam 

mempersiapkan calon guru yang ideal, diperlukan latihan mengajar agar para calon 

guru memperoleh pengalaman dan keterampilan“.  Oleh sebab itu, dalam rangka 

menyiapkan guru yang ideal tentunya mahasiswa calon guru harus melalui semua 

tahap pembelajaran untuk dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

harus dimiliki oleh seorang guru. Dapat disimpulkan bahwa semua yang didapatkan 

atau dipelajari oleh mahasiswa calon guru pada saat perkuliahan merupakan salah 

satu upaya LPTK dalam menyiapkan mahasiswa agar dapat menjadi seorang 

pendidik yang profesional dan berkompeten nantinya.  

Kegiatan PPL merupakan praktek nyata dari pembelajaran mikro yang 

sebelumnya telah ditempuh oleh calon guru di LPTK, dengan kata lain 

pembelajaran mikro merupakan program penting bagi calon guru untuk melatih 

kemampuan mengajar sebelum adanya praktek sungguhan mengajar puluhan siswa 

di depan kelas. Pengalaman mengajar yang diperoleh mahasiswa ketika 

melaksanakan PPL dapat membekali mahasiswa dan memberikan kesiapan 

mahasiswa dalam mengajar, baik secara teori maupun secara praktis kependidikan.  
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Semua pengalaman mengajar yang didapatkan ketika PPL akan memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa apa peran dan tugas seorang guru yang sebenarnya. 

Mahasiswa calon guru diharapkan mampu menjadi seorang tenaga pendidik 

yang berkompeten dan siap secara fisik, mental, materi, maupun pengalam 

sebelumnya dalam mengajar. Dari hasil wawancara dengan beberapa guru pamong 

di SMK Daarut Tauhiid Boarding School Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 

19 Mei 2017,  guru pamong mengatakan bahwa para mahasiswa praktikan biasanya 

kurang memliki kesiapan terutama dalam segi keterampilan sikap dan mental, 

sehingga performance-nya pun menjadi rendah. Hal ini menunjukan bahwa 

kesiapan mengajar mahasiswa PPL masih kurang. Selain itu, setelah melakukan 

penyebaran angket mengenai tingkat kesiapan mengajar mahasiswa PPL kepada 25 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 pada tanggal 27 Mei 2017 terlihat 

masih terdapat mahasiswa yang belum siap ketika mengajar. Adapun hasil angket 

yang telah diolah sebaga berikut : 

Tabel 1.1 

Tingkat Kesiapan Mengajar Mahasiswa 

No Kategori Persentase 

1 Tidak Siap 64% 

2 Siap 36% 

Sumber : Lampiran 1.4 

Dari hasil analisis angket yang telah dilakukan mengenai tingkat kesiapan 

mengajar mahasiswa PPL dari 25 responden diketahui bahwa diantaranya 36% 

mahsiswa menyatakan siap secara keseluruhan dalam melaksnakan PPL, 

sedangkan sisanya 64% mahasiswa menyatakan tidak siap dari segi bahan ajar dan 

pengalaman sebelumnya. Ketidak siapan dalam segi bahan ajar ini mencakup 

kurangnya penguasaan materi yang akan diajarkan dan kurangnya penguasaan 

dalam memilih metodologi pembelajaran yang tepat, dan ketidak siapan dari segi 

pengalaman sebelumnya mencakup, kurangnya kemampuan pedagogik mahasiswa 

seperti pengelolaan pembelajaran, selain itu ketidaksiapan ini juga dipengaruhi oleh 

kurangnya motivasi mahasiswa untuk menjadi guru. Dengan berbagai hal yang 

menyebabkan ketidaksiapan mahasiwa dalam melaksanakan PPL tentunya akan 

berdampak pada hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan.  
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Sebagai seorang lulusan LPTK yang merupakan calon guru tentunya 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Seorang guru memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan, 

selain itu guru juga merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan proses 

pembelajaran, dan akan berdampak buruk jika seorang guru tidak siap dalam 

melaksanakan tugasnya. Kurang siapnya mahasiswa dalam mengajar merupakan 

salah satu masalah penting yang membutuhkan perhatian serius. Karena 

ketidaksiapan mahasiswa dalam mengajar ini akan berdampak kepada berbagai hal 

yang salah satunya adalah hasil pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, kurangnya 

kesiapan mahasiswa juga dapat menghambat pencapaian tujuan dari pembelajaran 

itu sendiri. Jika dalam melaksanakan proses pembelajaran guru terlihat tidak siap, 

tentunya siswa tidak siap pula dalam menerima pelajaran.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 Pada proses belajar mengajar kesiapan seorang guru sangat dibutuhkan, 

karena kesuksesan pembelajaran berawal dari kesiapan guru mengajar baik secara 

mental maupun fisik. Bagi seorang calon guru kesiapan mengajar tidak bisa 

didapatkan dengan instan, ataupun pembawaan dari pribadi calon guru itu sendiri, 

melainkan dibutuhkan berbagai  latihan dan pembelajaran tentang keguruan lainnya 

yang dapat menunjang kesiapan mengajar calon guru tersebut. Hal ini didukung 

juga oleh teori belajar behavioristik, dimana kesiapan merupakan tingkah laku 

individu yang dapat dibentuk dari luar individu itu sendiri. Sebagaimana yang 

dikatakan Gredler  (dalam Riyanto 2009:6) bahwa “aliran belajar behavioristik 

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan 

respon.” 

Edward L. Thorndike (dalam Riyanto 2009:6) mengemukakan bahwa   

Didalam belajar terdapat dua hukum, yaitu hukum primer dan hukum 

sekunder. Hukum primer teridiri dari : 

1. Law of Readness, yaitu kesiapan untuk bertindak itu timbul karena 

penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan memberi kepuasan. 

2. Law of Exercise, sesuatu itu akan sangat kuat bila sering dilakukan 

diklat dan pengulangan. 
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3. Law of Effect, yaitu perbuatan yang diikuti dengan dampak/ pengaruh 

yang memuaskan cendrung ingin diulangi lagi dan tidak mendatangkan 

kepausan cendrung akan dilupakan. 

 

Rusman (2015:4) juga berpendaat bahwa, 

Menurut teori belajar behavioristik manusia dipandang sebagai organisme 

yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus – stimulus yang terdapat pada 

lingkungannya. Menurut pandangan teori ini tingkah laku manusia dapat 

dikontrol melalui pengontrolan stimulus – stimulus yang ada dalam 

lingkunngannya. Jadi, peristiwa belajar setiap individu menurut teori 

behavioristik adalah melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi 

kebiasaan yang dikuasai siswa.  
 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan merupakan 

sebuah prilaku individu yang dapat dibentuk dari luar individu itu sendiri. Sebagai 

salah satu upaya LPTK dalam membentuk kesiapan mengajar calon guru, maka di 

laksanakanlah pembelajaran mikro untuk melatih dan membiasakan mahasiswa 

calon guru untuk mengajar di depan kelas, dengan harapan mahasiswa calon guru 

memiliki kesiapan dalam mengajar, serta tampil dengan percaya diri ketika 

melaksanakan kegiatan PPL. Menurut Sutrisno (2005:75)” kesiapan mengajar 

terdiri dari tiga komponen, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan 

materi.” 

Menurut Slameto (2010 :115) prinsip – prinsip dan juga aspek  kesiapan meliputi : 

a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling berpengaruh 

menpengaruhi) 

b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh 

manfaat dari pengalaman. 

c. Pengalaman – pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kesiapan. 

d. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu 

selama masa pembentukan masa perkembangan. 

 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kesiapan mengajar dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu: 

1. Fisik 

2.  Mental  

3. Bahan ajar/materi 

4. Pengalaman sebelumnya dari pembelajaran mikro 
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 Peneliti mengambil yang mempengaruhi kesiapan mengajar, yaitu kesiapan 

materi atau bahan ajar dan pengalaman sebelumnya dari pembelajaran mikro. 

Bahan ajar dan pengalaman sebelumnya merupakan salah satu faktor penting yang 

perlu diperhatikan dalam memperoleh kesiapan mengajar mahasiswa calon guru. 

Dalam kesiapan bahan ajar terdiri dari beberapa aspek, seperti penguasaan materi 

ajar, pemilihan metodologi mengajar yang tepat, dan kesiapan dari pengalaman 

sebelumnya mencakup, pemahaman unsur – unsur perencanaan pembelajaran, serta 

menguasai keterampilan mengajar dengan baik. Sebelumnya dalam perkuliahan, 

mahasiswa calon guru telah menerima berbagai teori serta latihan mengajar dalam 

rangka menyiapkan diri sebagai calon guru yang ideal. Pada dasarnya calon guru 

memerlukan banyak hal dalam menjalani proses pendidikan, termasuk memberikan 

kesempatan latihan mengajar  baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

sebab itu UPI mengadakan kegiatan PPL, dengan adanya kegiatan ini mahasiswa 

calon guru diberi kesempatan untuk melaksanakan latihan mengajar secara nyata 

ke sekolah – sekolah. Dengan begitu mahasiswa calon guru dapat melatih 

penguasaan kompetensi pedagogik, penguasaan materi ajar, pemilihan metodologi 

pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran, serta mengembangkan 

keterampilan mengajar yang sebelumnya telah diperoleh diperkuliahan.  

PPL merupakan muara atau pengaplikasian semua materi yang telah 

diterima ketika kuliah. Mata kuliah PPL ini merupakan mata kuliah wajib yang 

harus diikuti oleh mahasiswa SI kependidikan. Dengan diadakannya mata kuliah 

ini, diharapkan mahasiswa mampu menjadi guru yang profesional dan dapat 

memahami tugas dari seorang guru yang sebenarnya. Sebelum melaksanakan 

praktek mengajar secara nyata  mahasiswa calon guru terlebih dahulu harus 

mengikuti mata kuliah micro teaching, mata kuliah ini sangat penting dan dapat 

memberikan gambaran kepada mahasiswa calon guru seperti apa tugas seorang 

guru yang sebenarnya.  

Pembelajaran mikro memiliki peran penting dalam menciptakan kesiapan 

mengajar mahasiswa calon guru. Ketika melaksanakan proses pembelajaran, 

tentunya calon guru harus menyiapakan segala sesuatunya dengan matang, dimana 

persiapan tersebut dapat dilakukan dengan membaca berbagai literatur, ataupun 
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dari pembelajaran mikro. Dengan mengikuti pembelajaran mikro, mahasiswa calon 

guru akan mendapatkan pengalaman mengajar secara mikro yang tentunya akan 

memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaiman situasi ketika mengajar yang 

sebenarnya. Melalui pembelajaran mikro, mahasiswa calon guru diberi kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan mengajar dan mengetahui kesalahan – 

kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam pembelajaran mikro, serta memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa calon guru untuk mengoreksi dan memperbaiki 

kesalahan – kesalahan tersebut. Dengan adanya mata kuliah micro teaching 

mahasiswa calon guru dapat mengevaluasi diri mengenai sejauh mana kemampuan 

dan keterampilan mengajar yang telah dimiliki. Sedangkan mahasiswa yang belum 

menerima mata kuliah micro teaching kurang memiliki kesiapan dalam mengajar, 

hal ini dikarenakan tidak memiliki gambaran serta pengalaman seperti apa situasi 

ketika mengajar, dan tidak mengetahui apa saja persiapan yang perlu dilakukan 

seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dan oleh sebab itu perlu dikaji 

lebih dalam mengenai kesiapan mengajar dengan salah satu faktor penyebabnya 

yaitu bahan ajar dan pengalaman mengajar dari pembelajaran mikro. 

Ketika melaksanakan kegiatan PPL, terdapat beberapa kendala yang akan 

ditemui oleh mahasiswa, salah satunya adalah kurangnya kesiapan mengajar yang 

dimiliki oleh mahasiswa calon guru. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat 64% mahasiswa yang menyatakan masih belum siap 

mengajar pada saat PPL. Ketika kesiapan mengajar mahasiswa PPL masih kurang, 

hal ini akan berdampak pada berabagai hal, seperti kurangnya rasa percaya diri 

mahasiswa ketika berdiri di depan kelas, dikarenakan kurang siapanya mental, 

pengetahuan, serta keterampilan dalam mengajar.  Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kendala di atas adalah penguasaan bahan ajar dan pengalaman 

mengajar yang didapat dari pembelajaran mikro, yang mencakup berbagai aspek 

didalamnya, seperti penguasaan materi, pemilihan metodologi pembelajaran, 

pengetahuan akan unsur – unsur dalam perencanaan pemelajaran, serta 

keterampilan dalam mengajar.  

Menyikapi masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

pengaruh tentang mempersiapkan bahan ajar yang telah dipelajari dalam 
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pembelajaran mikro  oleh calon guru ketika kuliah, terhadap kesiapan mengajar 

mahasiswa dengan judul penelitian “Pengaruh Pembelajaran Mikro (micro 

teaching) Terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa Program Pengalaman 

Lapangan (PPL)  Pendidikan Akuntansi Angkatan 2013 Universitas 

Pendidikan Indonesia)” 

 

C. Rumusan masalah Penelitian 

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang permasalahan yang terjadi 

pada kesiapan mengajar mahasiswa PPL, maka peneliti merumuskan masalah yang 

akan diambil dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran pembelajaran mikro pada mahasiswa PPL 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2013 Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

2. Bagaiman kesiapan mengajar mahasiswa PPL Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Angkatan 2013 Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

3. Bagaimana pengaruh pembelajaran mikro terhadap kesiapan mengajar 

mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan akuntansi Angkatan 2013 

Universitas Pendidikan Indonesia.  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran menganai 

bagaiamana pengaruh pembelajaran mikro (micro teaching) terhadap kesiapan 

mengajar mahasiswa PPL Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan pembelajaran mikro bagi mahasiswa PPL Pendidikan 

Akuntansi angkatan 2013 UPI. 

2. Mendeskripsikan kesiapan mengajar mahasiswa PPL Pendidikan 

Akuntansi angkatan 2013 UPI. 
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3. Mengetahui pengaruh pembelajaran mikro terhadap kesiapan mengajar 

mahasiswa PPL Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 UPI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

hubungan antara mata kuliah micro teching dengan kesiapan mengajar 

dalam praktik pengalaman lapangan pada mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi angkatan 2013 UPI. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa pendidikan akuntansi, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan 

matakuliah micro teaching dengan kesipan mengajar ketika praktek 

pengalaman lapangan, sehingga mahasiswa lebih giat dalam belajar 

dan siap untuk menjadi guru yang profesional dan kompeten 

dibidangnya. 

b. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis sebagai bekal 

untuk menjadi seorang guru yang profesional dan berkompeten. 

c. Memberi gambaran bagi penelitian selanjutnya dengan 

permasalahan yang sama serta memeberi masukan kepada peneliti 

selanjutnya sehingga dapat dijadikan referensi agar penelitian 

dengan tema yang sama lebih sempurna untuk kedepannya 

 

 

 


