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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan disajikan secara berturut-turut hasil penelitian yang telah 

dilakukan meliputi deskripsi data, pengujian prasyarat analisis, penguajian 

hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Data hasil penelitian terdiri atas variabel bebas yaitu variabel Minat 

Menjadi Guru (X1), Pengalaman PPL (X2) dan variabel terikat yaitu 

Kesiapan Menjadi Guru (Y). Untuk mendeskripsikan dan menguji 

hubungan variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini, maka pada 

bagian ini akan disajikan deskripsi data dari masing-masing variabel 

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pada deskripsi data berikut 

ini disajikan informasi data meliputi mean, median, modus dan standart 

deviasi masing-masing variabel penelitian. Deskripsi data juga 

menyajikan distribusi frekuensi masing-masing variabel. Deskripsi data 

masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut 

ini: 

a. Minat Menjadi Guru 

Data variabel Minat Menjadi Guru diperoleh melalui angket 

variabel minat menjadi guru dengan 13 butir pertanyaan dan jumlah 

responden 84 mahasiswa. Berdasarkan data variabel Minat Menjadi 
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Guru yang diolah menggunakan program SPSS versi 17.00 for 

Windows maka diperoleh skor tertinggi adalah 50 dan skor terendah 

25. Hasil analisis menunjukkan harga rerata (mean) sebesar 40,98, 

median 41,50, modus 42,00 dan standar deviasi sebesar 5,07. 

Sedangkan jumlah kelas di hitung dengan menggunakan rumus 

Sturges (Sturges Rule), yaitu jumlah kelas = 1+3,3 log n (Sugiyono, 

2003:27). Berikut adalah tabel distribusi frekuensi variabel minat 

menjadi guru. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Variabel Minat Menjadi Guru  

No. Interval F % 

1 25,0-28,5 3 3,57% 

2 28,6-32,1 3 3,57% 

3 32,2-35,7 0 0,00% 

4 35,8-39,3 21 25,00% 

5 39,4-42,9 24 28,57% 

6 43,0-46,5 23 27,38% 

7 46,6-50,1 10 11,90% 

Jumlah 84 100,00% 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel Minat Menjadi 

Guru yang ditunjukkan pada tabel 5, dapat digambarkan histogram 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Minat Menjadi Guru 

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 2, frekuensi variabel minat 

menjadi guru pada interval 25-28,5 sebanyak 3 mahasiswa (3,57%), 

interval 28,6 – 32,1 sebanyak 3 mahasiswa (3,57%), interval 32,2-

35,7 tidak ada, interval 35,8 – 39,3 sebanyak 21 mahasiswa (25%), 

interval 39,4 – 42,9 sebanyak 24 mahasiswa (28,75%), interval 43,0 

– 46,5 sebanyak 23 mahasiswa (27,38%), interval 46,6 – 50,1 

sebanyak 10 mahasiswa (11,90%). Jadi, frekuensi variabel minat 

menjadi guru berada pada interval 39,4 – 42,9 sebanyak 24 

mahasiswa atau 28,75%. 

Penentuan kecenderungan variabel, setelah nilai minimum 

(Xmin) dan nilai maksimum (Xmax) diketahui, maka selanjutnya 

mencari mean ideal (Mi) dengan rumus Mi = 
1
/2 (Xmax+Xmin), 

mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 (Xmax-

Xmin). Berdasarkan acuan norma penentuan kecenderungan variabel, 
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diketahui mean ideal variabel minat menjadi guru diperoleh hasil 

32,5. Standar deviasi ideal variabel minat menjadi guru diperoleh 

hasil 6,50. 

Dari perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas 

sebagai berikut: 

Rendah  = < (Mi – SDi) 

= < (32,5 – 6,50) 

= < 26 

Sedang  = (Mi-1SDi) sampai dengan (Mi+1SDi) 

= 26 – 39 

Tinggi    = > (Mi + 1SDi) 

= > 32,5 + 6,50) 

= > 39 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 

kecenderungan sebagai berikut: 

Tabel 6. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Minat 

Menjadi Guru 

No Interval Frekuensi Persen Kategori 

1 < 26 3 3,6 Rendah  

2 26-39 16 19,0 Sedang  

3 >39 65 77,4 Tinggi 

Total 84 100,0  

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 6 distribusi kecenderungan frekuensi 

variabel minat menjadi guru diatas dapat digambarkan pada diagram 

dibawah ini : 
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Gambar 3. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel 

Minat Menjadi Guru 

Berdasarkan gambar 3, frekuensi variabel minat menjadi guru 

pada kategori rendah sebanyak 3 mahasiswa (3,6%), frekuensi 

variabel minat menjadi guru pada kategori sedang sebanyak 16 

mahasiswa (19%), dan frekuensi variabel minat menjadi guru pada 

kategori tinggi sebanyak 65 mahasiswa (77,4%). Jadi, 

kecenderungan variabel minat menjadi guru berada pada kategori 

tinggi sebanyak 65 mahasiswa (77,4%). 

b. Pengalaman PPL 

Data variabel Pengalaman PPL diperoleh melalui angket 

variabel pengalaman PPL dengan 19 butir pertanyaan dan jumlah 

responden 84 mahasiswa. Berdasarkan data variabel Pengalaman 

PPL yang diolah menggunakan program SPSS versi 17.00 for 

Windows maka diperoleh skor tertinggi adalah 74,4 dan skor 

terendah 36. Hasil analisis menunjukkan harga rerata (mean) sebesar 

55,05, median 55,00, modus 54,00 dan standar deviasi sebesar 9,39. 

Berikut adalah tabel distribusi frekuensi variabel Pengalaman PPL. 
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Tabel 7. Distribusi Frekuensi Variabel Pengalaman PPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel Pengalaman PPL 

yang ditunjukkan pada tabel 7, dapat digambarkan histogram sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Pengalaman 

PPL 

Berdasarkan tabel 7 dan gambar 4, frekuensi variabel 

Pengalaman PPL pada interval 36,0 – 41,4 sebanyak 8 mahasiswa 

(9,52%), interval 41,5 – 46,9 sebanyak 3 mahasiswa (3,57%), 

interval 47,0 – 52,4 sebanyak 18 mahasiswa (21,43%), interval 52,5 
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No. Interval F % 

1 36,0 - 41,4 8 9,52% 

2 41,5 - 46,9 3 3,57% 

3 47,0 - 52,4 18 21,43% 

4 52,5 - 57,9 26 30,95% 

5 58,0 - 63,4 14 16,67% 

6 63,5 - 63,4 6 7,14% 

7 69,0 - 74,4 9 10,71% 

Jumlah 84 100,00% 
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– 57,9 sebanyak 26 mahasiswa (30,95%), interval 58,0 – 63,4 

sebanyak 14 mahasiswa (16,67%), interval 63,5 – 68,9 sebanayak 6 

mahasiswa (7,14%), interval 69,0 – 74,4 sebanyak 9 mahasiswa 

(10,71%). Jadi, frekuensi variabel pengalaman PPL berada pada 

interval 52,5 – 57,9 sebanyak 26 mahasiswa. 

Berdasarkan acuan norma penentuan kecenderungan variabel, 

diketahui mean ideal variabel Pengalaman PPL adalah 47,5. Standar 

deviasi ideal variabel Pengalaman PPL adalah 9,50. Dari 

perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai 

berikut: 

Rendah  = < (Mi – SDi) 

= < (47,5 – 9,50) 

= < 38 

Sedang  = (Mi-1SDi) sampai dengan (Mi+1SDi) 

= 38 – 57 

Tinggi   = > (Mi + 1SDi) 

= > (47,5 + 9,50) 

= > 57 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 

kecenderungan sebagai berikut: 
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Tabel 8.  Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Pengalaman    

PPL 

No Interval Frekuensi Persen Kategori 

1 < 38 8 9,5 Rendah  

2 38 - 57 45 53,6 Sedang  

3 >57 31 36,9 Tinggi 

Total 84 100,0  

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 8, distribusi kecenderungan frekuensi 

variabel pengalaman PPL dapat digambarkan pada diagram dibawah 

ini : 

 

Gambar 5. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel 

Pengalaman PPL 

 

Berdasarkan gambar 5, frekuensi variabel Pengalaman PPL 

pada kategori rendah sebanyak 8 mahasiswa (9,5%), frekuensi 

variabel Pengalaman PPL pada kategori sedang sebanyak 45 

mahasiswa (53,6%), dan frekuensi variabel Pengalaman PPL pada 

kategori tinggi sebanyak 31 mahasiswa (36,9%). Jadi, 

kecenderungan variabel pengalaman PPL berada pada kategori 

sedang sebanyak 45 mahasiswa (53,6%). 
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c. Kesiapan Menjadi Guru 

Data variabel Kesiapan Menjadi Guru diperoleh melalui 

angket variabel kesipan menjadi guru dengan 24 butir pertanyaan 

dan jumlah responden 84 mahasiswa. Berdasarkan data variabel 

kesiapan menjadi guru yang diolah menggunakan program SPSS 

versi 17.00 for Windows maka diperoleh skor tertinggi adalah 95,3 

dan skor terendah 45,0. Hasil analisis menunjukkan harga rerata 

(mean) sebesar 73,34, median 71,00, modus 70,00 dan standar 

deviasi sebesar 12,61. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi 

variabel kesiapan menjadi guru. 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Variabel Kesiapan Menjadi Guru 

No. Interval F % 

1 45,0 - 52,1 6 7,14% 

2 52,2 - 59,3 3 3,57% 

3 59,4 - 66,5 9 10,71% 

4 66,6 - 73,7 32 38,10% 

5 73,8 - 80,9 4 4,76% 

6 81,0 - 88,1 23 27,38% 

7 88,2 - 95,3 7 8,33% 

Jumlah 84 100,00% 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 9, distribusi frekuensi variabel kesiapan 

menjadi guru dapat digambarkan histogram sebagai berikut: 
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Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Kesiapan 

Menjadi Guru 

Berdasarkan tabel 9 dan gambar 6, frekuensi variabel 

kesiapan menjadi guru pada interval 45,0 – 52,1 sebanyak 6 

mahasiswa (7,14%), interval 52,2 – 59,3 sebanyak 3 mahasiswa 

(3,57%), interval 59,4 – 66,5 sebanyak 9 mahasiswa (10,71%), 

interval 66,6 – 73,7 sebanyak 32 mahasiswa (38,10%), interval 73,8 

– 80,9 sebanyak 4 mahasiswa (4,76%), interval 81,0 – 88,1 

sebanayak 23 mahasiswa (27,38%), interval 88,2 – 95,3 sebanyak 7 

mahasiswa (8,33%). Jadi, frekuensi variabel kesiapan menjadi guru 

berada pada interval 66,6 – 73,7 sebanyak 32 mahasiswa. 

Berdasarkan acuan norma penentuan kecenderungan variabel, 

diketahui mean ideal variabel kesiapan menjadi guru adalah 60. 

Standar deviasi ideal variabel kesiapan menjadi guru adalah 12,00. 

Dari perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai 

berikut: 
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Rendah  = < (Mi – SDi) 

= < (60 – 12) 

= < 48 

Sedang  = (Mi-1SDi) sampai dengan (Mi+1SDi) 

= 48 – 72 

Tinggi   = > (Mi + 1SDi) 

= > (60 + 12) 

= > 72 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 

kecenderungan sebagai berikut: 

Tabel 10. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Kesiapan 

Menjadi Guru 

No Interval Frekuensi Persen Kategori 

1 < 48 6 7,1 Rendah  

2 48 - 72 44 52,4 Sedang  

3 >72 34 40,5 Tinggi 

Total 84 100,0  

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 10, distribusi kecenderungan frekuensi 

variabel kesiapan menjadi guru dapat digambarkan pada diagram 

dibawah ini : 



56 
 

 

Gambar 7. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Kesiapan 

Menjadi Guru 

Berdasarkan gambar 7, frekuensi variabel kesiapan menjadi 

guru pada kategori rendah sebanyak 6 mahasiswa (7,1%), frekuensi 

variabel kesiapan menjadi guru pada kategori sedang sebanyak 44 

mahasiswa (52,4%), dan frekuensi variabel kesiapan menjadi guru 

pada kategori tinggi sebanyak 34 mahasiswa (40,5%). Jadi, 

kecenderungan variabel kesiapan menjadi guru berada pada kategori 

sedang sebanyak 44 mahasiswa (52,4%). 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

Pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum melakukan analisis 

data. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji linieritas 

dan uji multikolinieritas. Hasil uji prasyarat analisis disajikan berikut ini: 

1. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat liner atau tidak. Kriteria 

pengujian linieritas adalah jika harga F hitung lebih kecil dari F tabel 
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pada taraf signifikansi 0,05, maka hubungan antara variabel bebas 

dan terikat adalah linier. Hasil uji linieritas disajikan sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Uji Linieritas Variabel 

Variabel Df F hitung F tabel sig Keterangan 

X1→Y 1:83 0,847 3,96 0,623 Linier 

X2→Y 1:83 0,668 3,96 0,861 Linier 

Sumber: Data Primer 

 

Hasil uji linieritas untuk variabel X1 dengan Y pada tabel 12 

dapat diketahui nilai F hitung sebesar 0,847 dan nilai F tabel sebesar 

3,96 dengan nilai signifikansi 0,623. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai F hitung < F tabel (0,847<3,96) dan nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 (p>0,05), yang berarti hubungan antara X1 

dengan Y adalah linier.  

Hasil uji linieritas untuk variabel X2 dengan Y pada tabel di 

atas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 0,668 dan nilai F tabel 

sebesar 3,96 dengan nilai signifikansi 0,861. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai F hitung < F tabel (0,668<3,96) dan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (p>0,05), yang berarti hubungan 

antara X2 dengan Y adalah linier. 

2. Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinieritas diperoleh koefisien korelasi antara 

variabel X1 dengan X2 sebesar 0,262. Oleh karena korelasi antar 

variabel bebas kurang dari 0,800 maka dapat dinyatakan bahwa pada 

model regresi tidak terjadi multikolinieritas. 
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C. Pengujian Hipotesis  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Minat 

Menjadi Guru dan Pengalaman PPL dengan Kesiapan Menjadi Guru 

pada Mahasiswa Pendidikan IPS. Analisis data yang dilakukan untuk 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi. 

Untuk menjawab permasalahan dan pengujian hipotesis yang ada 

pada penelitian ini perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang 

telah diperoleh. Analisis data yang dilakukan untuk pengujian hipotesis 

hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y menggunakan rumus korelasi 

product moment. Sedangkan untuk mengetahui hubungan secara 

bersamaan X1 dan X2 dengan Y dalam penelitian ini digunakan analisis 

regresi berganda. Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 17.00 for Windows .  

1. Uji Korelasi Product moment 

Uji korelasi product moment ini merupakan pengujian untuk 

menunjukkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Apabila skor r hitung > r tabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki 

hubungan signifikansi terhadap variabel terikat. Penjelasan hasil uji 

korelasi product moment untuk masing-masing variabel bebas adalah 

sebagai berikut: 
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a. Hubungan antara minat menjadi guru dengan kesiapan menjadi 

guru mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010. 

Tabel 13. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi  

Ket. Hasil Perhitungan 

R 0,407 

R
2
 0,166 

Sig 0,0000 

Sumber: Data Primer 

 

Hasil statistik uji product moment untuk minat menjadi guru 

diperoleh r hitung sebesar 0,407 dan nilai signifikansi 0,000, 

dengan harga r tabel sebesar 0,213 . Oleh karena skor r hitung > r 

tabel (0,407>0,213) dan nilai signifikansisnya lebih kecil dari 

0,05 (p<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara minat menjadi guru 

dengan kesiapan menjadi guru. 
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b. Hubungan antara pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010. 

Tabel 14. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi  

 

Ket. Hasil Perhitungan 

R 0,336 

R
2
 0,133 

Sig 0,0000 

Sumber: Data Primer 

Hasil statistik uji product moment untuk pengalaman PPL 

diperoleh r hitung sebesar 0,336 dan nilai signifikansi 0,000, 

dengan harga r tabel sebesar 0,213. Oleh karena skor r hitung > r 

tabel (0,336>0,213) dan nilai signifikansisnya lebih kecil dari 

0,05 (p<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara pengalaman PPL 

dengan kesiapan menjadi guru. 
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c. Hubungan antara Minat Menjadi Guru dan Pengalaman PPL 

secara bersama-sama dengan Kesiapan Menjadi Guru Mahasiswa 

Pendidikan IPS Angkatan 2010. 

Tabel 15. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi  

Ket. Hasil Perhitungan 

R 0,472 

R
2
 0,223 

Sig 0,0000 

F hitung 11,594 

F tabel 3,11 

Sumber: Data Primer 

 

Uji F (uji Fisher) digunakan untuk menguji signifikansi 

model regresi. Tujuan dari uji f ini adalah untuk membuktikan 

secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi yang 

digunakan dalam analisis ini berhubungan secara sifnifikan. 

Apabila skor regresi F hitung > F tabel dan skor signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (p < 0,05) maka model regresi signifikan secara 

statistik. F tabel sebesar 3,11, sehingga F hitung > F tabel 

(11,594> 3,11). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara minat menjadi guru dan 

pengalaman PPL secara besama-sama dengan kesiapan menjadi 

guru. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hubungan Minat Menjadi Guru dengan Kesiapan Menjadi Guru 

Mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010 FIS UNY. 

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang telah dijelaskan, 

maka diketahui bahwa minat mahasiswa Pendidikan IPS Angkatan 
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2010 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

kecenderungan frekuensi variabel yang sebagian besar berada pada 

kategori tinggi yaitu sebanyak 77,4% atau 65 mahasiswa. Artinya, 

minat mahasiswa untuk menjadi guru selama ini tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan 

signifikan antara minat menjadi guru dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010. Hal ini dibuktikan dari 

hasil analisis korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,407 yang mengarah pada signifikansi 0,0000 dan r tabel 

dengan Responden (N) = 84 pada taraf signifikansi sebesar 5% 

sebesar 0,166. Hal ini menunjukkan bahwa rhitung positif dan lebih 

besar dari rtabel (0,407>0,166). Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara minat menjadi guru dengan 

kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan IPS. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh 

Dalyono (2005: 56) bahwa minat dapat timbul karena daya tarik dari 

luar dan juga datang dari hati sanubari. Sedangkan Slameto (2003: 57) 

mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan beberapa kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang. Minat 

merupakan hal yang menentukan mahasiswa siap untuk menjadi guru.  

Menurut kerangka teori juga dikemukakan apabila sesorang 

mempunyai minat yang kuat terhadap suatu objek dapat diprediksi 
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bahwa dalam dirinya akan muncul perasaan senang dan perhatian 

yang besar terhadap suatu objek yang diminatinya. Demikian pula 

halnya dengan mahasiswa calon guru yang memiliki minat terhadap 

profesi guru maka dapat diprediksikan bahwa dalam dirinya akan 

muncul perasaan senang dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk 

mencapai apa yang menjadi minatnya. Apabila seorang mahasiswa 

mempunyai minat untuk menjadi guru maka mereka akan 

mempersiapkan diri menjadi guru. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Nuryani yang menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan minat menjadi guru dan kesiapan 

menjadi guru mahasiswa jurusan PKN di Perguruan Tinggi di DIY, 

yang dibuktikan dengan r hitung = 0,201 dan r tabel 0,117 dengan 

nilai signfikansi 0,000. Oleh karena r hitung > r tabel (0,201 > 0,117) 

dengan p<0,05 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara minat menjadi guru dengan kesiapan 

menjadi guru profesional pada mahasiswa jurusan PKN. 

Penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara minat menjadi guru dengan kesiapan menjadi 

guru. Hasil koefisen korelasi product moment yang positif di atas 

menunjukkan bahwa arah hubungan yang berbanding lurus antara 

minat menjadi guru dengan kesiapan mahasiswa menjadi guru, yang 

berarti semakin tinggi minat mahasiswa IPS untuk menjadi guru, 
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maka akan semakin tinggi juga kesiapan mahasiswa menjadi guru 

yang kompeten dan profesional.  

2. Hubungan Pengalaman PPL dengan Kesiapan Menjadi Guru 

Mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010 FIS UNY. 

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang telah dijelaskan, 

maka diketahui bahwa pengalaman PPL mahasiswa Pendidikan IPS 

Angkatan 2010 termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai kecenderungan frekuensi variabel yang sebagian besar 

berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 53,6% atau 45 

mahasiswa. Artinya, pengalaman PPL mahasiswa untuk menjadi guru 

selama ini sedang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan 

signifikan antara pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010. Hal ini dibuktikan dari 

hasil analisis korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,336 yang mengarah pada signifikansi 0,0000 dan r tabel 

dengan responden (N) = 84 pada taraf signifikansi sebesar 5% sebesar 

0,113. Hal ini menunjukkan bahwa rhitung positif dan lebih besar dari 

rtabel (0,336>0,113). Maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

yang positif dan siginifikan antara pengalaman PPL dengan kesiapan 

menjadi guru. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh 

Poerwadarminto (1996: 8) menyatakan bahwa pengalaman adalah 
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suatu keadaan, situasi, dan kondisi yang pernah dialami (dirasakan), 

dijalankan dan ditanggung dalam praktek nyata. Sedangkan Oemar 

Hamalik (2003: 171) mengungkapkan bahwa PPL adalah serangkaian 

kegiatan yang diprogramkan bagi mahasiswa LPTK, yang meliputi 

baik latihan mengajar maupun latihan di luar mengajar.  Pengalaman 

PPL sangat dibutuhkan untuk menentukan mahasiswa calon guru siap 

untuk menjadi guru.  

Menurut kerangka teori juga dikemukakan apabila mahasiswa 

mempunyai pengalaman PPL akan lebih siap untuk menjadi guru. 

Kegiatan PPL dilakukan untuk dapat memberikan pengalaman belajar 

bagi mahasiswa terutama dalam hal mengajar, memperluas wawasan, 

melatih dan mengembangkan kompetensi. Diadakannya kegiatan PPL 

ini maka diharapkan mahasiswa akan terlatih untuk menyesuaikan diri 

dengan dunia kerja yang nyata baginya dimasa mendatang. 

Mahasiswa yang mempunyai pengalaman PPL diduga akan lebih siap 

untuk menjadi guru.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anang Cahya Utama yang menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan pengalaman KKN-PPL dengan 

kesiapan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE 

UNY untuk menjadi guru profesional, yang dibuktikan dengan r 

hitung = 0,552 dan r tabel 0,220 dengan nilai signfikansi 0,000. Oleh 

karena r hitung > r tabel (0,552 > 0,220) dengan p<0,05 maka dapat 
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dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara pengalaman KKN-PPL dengan kesiapan mahasiswa Pendidikan 

Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY untuk menjadi guru 

profesional. 

Penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru. 

Hasil koefisen korelasi product moment yang positif di atas 

menunjukkan bahwa arah hubungan yang berbanding lurus antara 

pengalaman PPL dengan kesiapan mahasiswa menjadi guru, yang 

berarti semakin banyak pengalaman PPL yang diperoleh mahasiswa 

IPS, maka akan semakin tinggi juga kesiapan mahasiswa menjadi 

guru yang kompeten dan profesional. 

3. Hubungan bersama-sama antara Minat Menjadi Guru dan Pengalaman 

PPL dengan Kesiapan Menjadi Guru Mahasiswa Pendidikan IPS 

angkatan 2010 FIS UNY. 

Hasil analisis dari pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat menjadi 

guru dan pengalaman PPL secara bersama-sama dengan kesiapan 

menjadi guru. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,472 dan diperoleh Fhitung sebesar 11,594 dengan signifikansi 

sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan harga Fhitung bernilai positif dan 

lebih besar dari pada Ftabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 3,32. 
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Hasil analisis tersebut di atas membuktikan kebenaran hipotesis 

yang telah dikemukakan pada bab II, lebih jauh hasil penelitian ini 

membuktikan pentingnya peranan minat dan pentingnya pengalaman 

PPL terhadap kesiapan menjadi guru. Menurut Sardiman (2003: 125) 

guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut peran serta dalam usaha pembentukan Sumber 

Daya Manusia (SDM). Guru harus mampu melaksanakan fungsi-

fungsinya sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk 

mempersiapkan siswa bagi peranannya di masa depan. Jadi guru 

adalah orang yang pekerjaannya mengajar dan mendidik demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dan untuk melakukannya 

diperlukan kepandaian khusus. 

Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran tidak mudah diperoleh tanpa adanya upaya yang 

memotifasinya berupa minat yang tinggi untuk menjadi guru. Sejalan 

dengan itu profesi menjadi guru merupakan pilihan yang didasarkan 

oleh peluang kerja yang masih terbuka lebar, sehingga mahasiswa 

merasa tergerak untuk mencapai kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk kesiapan 

menjadi guru. Adanya hubungan yang signifikan antara minat menjadi 

guru dan pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru dikarenakan 

pengalaman PPL yang diterima mahasiswa dapat meningkatkan 

pengetahuan, kesiapan, sikap dan ketrampilan untuk mengajar. 
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Semakin banyak pengalaman yang diperoleh akan mempengaruhi 

tingginya minat mahasiswa untuk menjadi guru. Demikian juga 

dengan minat menjadi guru, seseorang yang memiliki minat untuk 

menjadi guru, maka dalam dirinya akan muncul dorongan untuk 

mempersiapkan diri menjadi guru. Semakin kuat minat mahasiswa 

untuk menjadi guru maka mahasiswa akan lebih siap untuk menjadi 

guru. 

Berdasarkan persamaan regresi juga diperoleh koefisien regresi 

kedua variabel, yaitu minat menjadi guru dan pengalaman PPL yang 

positif, yang berarti arah hubungannya berbanding lurus, atau semakin 

tinggi minat menjadi guru dan tingginya pengalaman PPL maka akan 

semakin tinggi kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru. 


