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LAMPIRAN 1 
KERTAS KERJA FENOMENOLOGI 

 INFORMAN 1 (Bapak A) 

 Noema  Epoche Noesis Intentional Analysis Intuisi Reduksi Eidetic 

Peran: 
Sebagai pendidik 
tentunya 
bagaimana 
[mengantarkan] 
mahasiswa untuk 
mencapai [tujuan-
tujuan] 
pembelajaran. 

Maksudnya bagaimana kita sebagai 
dosen mampu [membawa] 
mahasiswa mencapai [tujuan] yang 
telah kita [rancang]. 
 
Setiap pertemuan itu kan ada 
[tujuan-tujuan tertentu], tujuan 
[pembelajaran], tujuan [pendidikan] 
lebih luas ya. 
 
Sebagai akuntan pendidik, tugas kita 
kan sebagai pendidik, pendidik disini 
pendidik yang dilakukan dalam 
konteks [formal]. 
 
Pendidikan formal itu harus 
direncakan sesuai dengan tugas-
[tugas profesi] sebagai pendidik. 
Peran pendidik bagaimana 
mengantarkan peserta didik 
mencapai [kompetensi] sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 
 
Membuat [perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi] gitu ya.. 
 
Perencanaan itu mulai dari tujuan 
pembelajaran, indikator, skenario 
pembelajaran kemudian bagaimana 
kita mengevaluasi kompetensi 

Lha ya tentunya itulah 
pendidik profesional 
kan harus mampu 
menghasilkan peserta 
didik yang kompeten.   

Peran akuntan pendidik 
dalam pembelajaran 
dipahami oleh bapak A 
karena tuntutan 
profesionalitas sebagai 
pendidik yang harus 
mampu mendesain 
pembelajaran akuntansi 
meliputi kompetensi yang 
telah ditetapkan. 

Dosen memandu 
peserta didik selama 
proses 
pembelajaran. 

Bapak A secara sadar 
menyatakan bahwa: 
Pembelajaran akuntansi 
adalah pembelajaran dalam 
konteks formal. 
 
Akuntan pendidik sudah 
seharusnya menjadi pendidik 
yang profesional. 
 
Sudah menjadi peran 
akuntan pendidik untuk 
mampu memandu peserta 
didik menjalani proses 
pembelajaran dalam rangka 
mencapai kompetensi yang 
telah ditetapkan. 
 
Akuntan pendidik adalah 
seorang pengatur atau 
pemandu alur pembelajaran, 
mencerdasakn mahasiswa, 
menciptakan suasana 
pembelajaran yang mendidik. 
 
Akuntan pendidik sebagai 
adalah mudarris dalam 
pembelajaran akuntansi. 
  
Kesadaran bapak A bisa jadi  
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peserta didik itu. Kemudian dari sisi 
pelaksanaan yaitu bagaimana kita 
melaksanakan mendesain pelaksaan 
supaya perencanaan yang kita buat 
diimplementasikan sesuai tujuan-
tujuan pembelajaran.  

terbentuk karena 
pengalaman bapak A 
menjadi pendidik di tingkat 
pendidikan formal.  

Pendidikan & 
Pembelajaran: 
Setiap pertemuan 
ada kompetensi 
tertentu yang harus 
dicapai yaitu tujuan 
[pembelajaran], 
[tujuan pendidikan] 
lebih [luas] ya… 
 

Pendidikan itu pada dasarnya 
bagaimana kita membentuk peserta 
didik yang punya [karakter]. Yang 
berkarakter ya yang sesuai dengan 
[nilai-nilai] yang kita [yakini].  
 
Kalau pembelajaran lebih cenderung 
pada [praktek]nya. Pembelajaran 
biasanya mengacu pada [aspek 
kognitif dan psikomotor, afektif]nya 
tidak anu ya.. 
 
Keduanya mempunyai perbedaan, 
jelas ada [perbedaan] pada [nilai] tadi 
ya.. jadi pembelajaran umumnya 
tidak sampai situ ya… 
 
Kalo misalkan kita hidup di 
Indonesia, peserta didik diarahkan 
untuk menjadi [lulusan] yang menjadi 
[akuntan profesional]. 
Akuntan profesional tidak hanya 
menguasai [knowledge] saja, tetapi 
juga [karakter]. 
 
Karakter akuntan Indonesia misalnya 
bertaqwa, pancasilais, jujur. Dalam 
konteks pendidikan mestinya sampek 

Nah…kan sudah 
seharusnya 
pendidikan itu 
ketiganya itu utuh 
sesuai dengan tujuan 
pendidikan kita itu.  

Perbedaan pendidikan dan 
pengajaran dipahami oleh 
bapak A karena penilaian 
beliau terhadap tujuan 
pendidikan dan tujuan 
pendidikan akuntansi.  

Tujuan pendidikan  
adalah untuk 
membentuk manusia 
yang utuh. 
 
 

Bapak A secara sadar 
menyatakan bahwa: 
 
Makna pendidikan berbeda 
dengan makna 
pembelajaran. 
  
Pembelajaran secara praktik 
sekarang hanya berfokus 
pada aspek kognitif dan 
psikomotor, sedangkan 
pendidikan memuat aspek 
kognitif, psikomotorik dan 
afektif. 
 
Pendidikan merupakan 
sarana untuk mencetak 
akuntan profesional. Akuntan 
profesional adalah akuntan 
yang tidak hanya pandai 
dalam hal knowledge, tetapi 
juga mempunyai karakter.  
 
Tujuan pendidikan 
khususnya dalam bidang 
akuntansi adalah untuk 
membentuk akuntan yang 
berkarakter (kognitif, 
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disitu, bagaimana membentuk 
karakter. 
 
Seharusnya pendidikan bukan hanya 
dalam aspek kognitif dan psikomotor 
saja. Tetapi kaitannya dengan sikap, 
sikap itu kan kaitannya dengan nilai 
itu ya.. 

psikomotorik, afektif). 
 
Kesadaran bapak A bisa jadi 
terbentuk karena 
pengalaman bapak A dalam 
mencetak dan menghasilkan 
lulusan akuntan profesional.  

 
 
INFORMAN 2 (Bapak B) 

Noema Epoche Noesis Intentional Analysis Intuisi Reduksi Eidetic 

Peran Umum: 
Kalau peran dosen 
menurut saya ada 
dua, pertama 
[melaksanakan 
kewajiban], 
Kemudian kalau 
saya pribadi 
mungkin lebih 
kepada [merubah 
pola pikir] dan 
[membentuk 
kepribadian] 
mahasiswa ya. 

Semua dosen baik saya atau yang 
lain semuanya memiliki [kewajiban 
mengajar]. Kalau saya sebagai 
dosen, kewajiban itu lebih 
kepada..layaknya seperti [orang 
dekat]. 
 
Yang saya maksud kewajiban itu 
lebih kepada kewajiban secara 
[umum]. Saya mungkin [lebih santai] 
karena kan ya sebenarnya [tidak ada 
bedanya] saya dengan mahasiswa 
ini, sama-sama [manusia]. 
 
Maksud saya…ya mereka semua 
seperti saya, maksudnya sama-sama 
belajar, mungkin bedanya ya saya 
lebih dahulu saja. Tidak hanya saya 
menjadi dosen di kelas tetapi mereka 
juga. Apalagi sekarang ada namanya 
[student centered learning]. 
Walaupun saya dianggap dosen oleh 

Ya… saya rasa 
seorang dosen yang 
mendidik entah itu di 
lingkungan saya atau 
di luar sana ya 
melaksanakan peran 
ini. Kan ya memang 
sudah seperti itu 
seharusnya.  

Peran akuntan pendidik 
dalam pembelajaran 
akuntansi dipahami oleh 
bapak B karena kejadian 
masa lalu beliau 
menempuh pendidikan, 
pengalaman tersebut beliau 
terapkan saat ini yaitu 
dengan cara memberikan 
perlakukan yang berbeda 
kepada mahasiswa. 

Bapak B adalah 
pendidik yang 
berusaha selalu ada 
untuk mahasiswanya.  

Secara sadar bapak B 
menyatakan bahwa: 
 
Dosen dan mahasiswa 
memiliki kedudukan yang 
sama, yang membedakan 
hanyalah pengalaman 
belajar yang lebih dulu.  
 
Metode pembelajaran yang 
digunakan bapak B adalah 
sharing dengan harapan 
mahasiswa akan 
menyampaikan 
pendapatnya layaknya 
hubungan antara sahabat.  
 
Tujuan pembelajaran 
akuntansi adalah untuk 
merubah pola pikir dan 
membentuk kepribadian. 
 



152 

 

152 

 

mereka, tapi saya [memposisikan] 
diri [sama seperti mereka]. Mungkin 
juga kan saya itu kurang membaca, 
eh mereka lebih banyak membaca, 
kan bisa saja demikian. 
 
Kalau saya ya tetap ada [ketegasan] 
di dalam kelas, misalnya begini, 
kalau di awal perkuliahan itu kita 
sepakat bahwa toleransi 
keterlambatan 30 menit, misalnya 
maka selama proses ada yang 
terlambat melebihi itu, ya harus 
tegas. Kemudian jika ada yang 
mengganggu di kelas ya nada kita 
menegurnya harus tegas. Jadi 
seperti itu kira-kira. Walau 
memposisikan diri [sama] dengan 
mereka, tetap diperlukan ketegasan. 
 
Sebenarnya saya dulu… ya mungkin 
ini sama seperti anak-anak sekarang 
dosen bermacam-macam juga. Saya 
juga pernah kuliah, makanya ketika 
sekarang diberi amanah untuk 
berada diposisi sekarang. Ya saya 
harus tidak sama dengan dosen-
dosen saya dulu, agar mahasiswa 
[tidak merasakan] seperti yang [saya 
rasakan] dulu. Kalau ditanya praktik, 
ini terkait dengan metode. 
Metodenya ya mungkin sharing saja 
karena tidak ada yang lebih pandai di 
kelas. Tapi yang membedakan 

Perubahan pola pikir 
diakibatkan karena proses 
pembelajaran sedangkan 
pembentukan kepribadian 
melalui suntikan nilai-nilai. 
 
Akuntan pendidik 
merupakan sahabat 
mahasiswa dalam 
pembelajaran, selalu 
menemani mahasiswa 
untuk belajar. 
 
Lulusan Akuntan sudah 
seharusnya dapat 
memberikan manfaat untuk 
orang lain, karena akuntan 
adalah profesi sosial yang 
mengharuskan individu 
berkecimpung dengan 
masyarakat. 
 
Akuntan pendidik sebagai 
teman belajar (rafiqu ta’lim) 
mahasiswa. 
 
Kesadaran bapak B bisa 
jadi terbentuk karena 
pengalaman masa lalu 
bapak B ketika menempuh 
pendidikan di Perguruan 
Tinggi. 
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adalah sebanyak apa membacanya 
dan kemauan untuk belajar. Kalau 
sharing itu kan semua sama 
posisinya. Saya juga belajar dari 
mereka, pun sebaliknya. 
 
Ya banyak kalau pengalaman. Tapi 
intinya adalah sebagai mahasiswa, 
mereka bisa merasakan mana dosen 
yang benar-benar niat sebagai 
pendidik dan mana yang  mungkin 
hanya datang mengajar. Nah.. itu 
yang kira-kira saya alami dan bisa itu 
juga yang dapat mereka rasakan 
sekarang. Kan mahasiswa ini bukan 
anak kecil lagi ta.  
 
Begini maksud saya ya, perubahan 
pola pikir itu… bisa dilakukan, 
perubahan [akibat] dari [proses 
pembelajaran] yang dilakukan. 
Sedangkan, pembentukan 
kepribadian mahasiswa ya tentunya 
merupakan hasil dari…e.. hasil dari 
[suntikan nilai-nilai] yang telah 
pendidik berikan. 
 
Ketika di kelas akuntansi 
manajemen, di situ pernah 
membahas, misalkan ada bab 
tentang perhitungan untuk menilai 
investasi. Nah, asumsi saya ketika 
memandang wajah-wajah 
mahasiswa yang bermacam-macam 
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itu ya.. namanya mahasiswa pasti 
[bermacam-macam] ada yang 
kelihatan serius ada yang kelihatan 
pendiam ada juga yang kelihatan 
kosong pikirannya. Saya memancing 
mereka dulu ini dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan. Dari situ 
saya bisa memperoleh jawaban dari 
mahasiswa, pola pikir mahasiswa 
adalah bisnis itu pokoknya tentang 
untung dan rugi. Nah.. seperti inilah 
yang harus kita [rubah]. 
 
Nah… itu dia, saya tanamkan 
kepada mereka bahwa menjadi 
akademisi itu harus berpikir visioner, 
jangka panjang, dan juga tentunya 
bukan hanya fokus pada dunia saja. 
Karena seperti yang kamu tahu juga, 
apakah kita hidup hanya untuk dunia 
saja. 
 
Yaaa, kalau di dalam konteks yang 
tadi, pertimbangan yang sangat 
perlu, sangat perlu diperhatikan 
adalah manfaatnya. Jadi bukan 
hanya untung dan ruginya saja. 
Bagaimana agar usahanya 
sustainable. Lha kan percuma kalau 
hari ini berhasil, besoknya rugi. Tapi 
lebih [percuma] lagi kalau [tidak 
bermanfaat] untuk orang lain juga. 
Kemudian pola pikir yang mendasar 
tentang perkuliahan. Mereka itu 
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kuliah mayoritas mereka ingin 
nilainya bagus. Ini menurut 
pandangan dan perasaan saya ya.. 
agak subjektif ini, tapi saya kira 
memang seperti ini. Pola pikir 
semacam ini juga yang perlu dirubah 
ya. Mereka harus paham 
bahwasannya di dunia nyata, tidak 
hanya yang nilainya bagus itu 
menjamin orangnya bermanfaat 
untuk masyarakat. Tetapi ada [faktor 
lain]. 
 
Nah,,ini bukan sesuatu yang instan, 
menurut saya dengan 
mendengarkan pendapat mereka 
tentang sebuah topik, ini merupakan 
langkah awal mendeteksi pola pikir 
mereka. Seperti yang saya jelaskan 
tadi, e,,, bahwasannya dosen dapat 
memancing dengan pertanyaan 
tertentu untuk mengetahui dan 
mendeteksi pola pikir mereka. 
Bagaimana caranya merubah pola 
pikir, ya tentunya dengan [stimulus-
stimulus] tertentu. 
 
Untuk merubah pola pikir yang 
seharusnya dirubah dalam tanda 
kutip ya.. kog menurut saya ya 
tugasnya dosen memberikan 
penjelasan dan memancing mereka 
untuk berpendapat, juga 
mengarahkan pola pikir kearah yang 
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benar. Bukan ini lho ya,, bukan 
mengarahkan dan mendikte mereka 
secara frontal dan otoriter. Tapi di 
stimulus [dipancing-pancing pelan-
pelan] dengan cara yang benar. 
 
Yaaa..kalau setiap tatap muka kita 
lakukan, dengan penuh kesabaran, 
keikhlasan mendidik..saya kira kog 
ya berhasil ya. Seperti yang saya 
jelaskan di awal bahwa saya 
menganggap mereka sama, saya 
yakin…dan saya rasa bisa. Kamu 
pernah merasa berjarak dengan 
dosen atau tidak? 
 
Merasa takut, merasa sungkan? 
Nah.. kalau iya menurut saya kalau 
saya memposisikan sama seperti 
mereka harapan saya ya.. gap yang 
ada ini akan pudar. Dengan 
demikian pula cara-cara atau tujuan 
saya, tugas saya.. bahkan peran 
saya ini rasanya kog lebih mudah ya. 
Komunikasi misalnya.. mungkin 
mereka malah akan ada yang curhat 
ke saya, siapa tahu kan ya. Dari sini 
keluhan dalam pembelajaran bahkan 
banyak lagi yang kadang tidak bisa 
mereka utarakan kepada dosen lain. 
Nah… melihat hal ini ya … maka 
juga hal ini kan menjadi.. menjadi 
cara yang spontan. Maksud saya 
cara yang tanpa disadari dapat 
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merubah pola pikir mereka, ya 
tentunya [pembentukan kepribadian] 
tadi lho ya. 
 
Ya tentunya ya… saya rasa seperti 
itu. Secara garis besar ketika dosen 
berusaha merubah pola pikir 
mahasiswa maka akan berdampak 
juga pada pembentukan kepribadian 

 
      
     INFORMAN 3 (Bapak C) 

Noema Epoche Noesis Intentional Analysis Intuisi Reduksi Eidetic 

Peran: 
Kalau versi 
singkatnya menurut 
saya ya cuma 
sebagai 
[katalisator], 
kemudian yang 
kedua untuk 
melatih mereka 
agar lebih 
[bertanggungjawab]  
 
 

Ya pengantar mereka untuk 
me…belajar lebih banyak. Kalau 
saya lihat ini kan konteks 
[pembelajaran orang dewasa] ya, 
kalau pembelajaran orang dewasa 
lebih kepada katalisator. 
Tanggungjawab ya untuk melatih 
mereka untuk bertanggungjawab 
terhadap apa yang sudah menjadi 
tanggungjawabnya. Selebihnya 
mereka yang lebih banyak.  
 
Kalau di aspek akuntansi ya sudah, 
tergantung tema apa yang dipelajari. 
Kalau selama ini saya kan lebih 
banyak di aspek syariah, jadi ya lebih 
banyak [aspek syariah]nya yang 
[tersentuh].  
 
Jadi gini, katalisator itu terkait 
dengan [konten], kalau 

Nah ini kan tantangan 
tersendiri bagi saya 
untuk menjalankan 
peran, tetapi sudah 
menjadi keharusan 
untuk menyampaikan 
karena mengingat 
sebagai dosen 
mempunyai 
tanggungjawab atas 
apa-apa yang saya 
lakukan. 

Peran akuntan pendidik 
dalam pembelajaran 
dipahami bapak C karena 
bapak C meyakini bahwa 
sebagai seorang muslim 
wajib menyampaikan 
sesuatu yang benar 
sebagai wujud 
tanggungjawab atas 
perbuatannya. 

Dosen membentuk 
mahasiswa untuk 
mantap dalam 2 hal 
yaitu kualitas diri dan 
kualitas jiwa 
 
Dosen adalah orang 
yang memikul 
tanggungjawab untuk 
meluruskan materi 
akuntansi yang 
(dholim). 

Bapak C secara sadar 
menyatakan bahwa: 
 
Pembelajaran akuntansi di 
Perguruan Tinggi adalah 
pembelajaran orang 
dewasa. 
 
Dosen akuntansi berperan 
sebagai katalisator dan 
melatih tanggungjawab. 
Katalisator berhubungan 
dengan konten dan 
tanggungjawab 
berhubungan dengan 
sikap. 
   
Untuk memaksimalkan 
katalisator cara yang 
dilakukan oleh bapak C 
adalah belajar sebelum 
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tanggungjawab lebih pada [sikap] 
sebenarnya.  
 
Katalisator itu terkait konten, jadi gini 
kita akan sulit memacu… 
mengharapkan orang yang masuk 
dalam 2 jam akan paham semua itu 
kan gak mungkin, saya termasuk 
pengajar yang 2 jam setengah ya 2 
jam setengah gitu ya, maka sifat 
saya adalah untuk memancing 
mereka, untuk mereka belajar lebih 
jauh. Sehingga model belajar yang 
saya ambil adalah mereka belajar 
sebelum, mereka usdah ada isi, sifat 
saya hanya me-refresh sambil 
memancing mereka untuk berdiskusi, 
dan ya…untuk membuktikan semua 
itu terpaksa saya memang ada 
penugasan. 
 
Sedangkan [tanggungjawab] itu 
terkait dengan [sikap], kita kan gak 
bisa ya bilang wes pokok e ngajar, 
saya ini [pendidik bukan pengajar]. 
Kalau pendidik kan ya udah gitu,,,ya. 
 
Style saya mungkin dianggep agak 
unik ya, saya termasuk orang 
yang…bagi saya anda mau dapat 
apapun itu karena anda, maka saya 
akan memper.. [melatih] anda untuk 
ber[tanggungjawab] pada [diri] anda. 
 

perkuliahan dan 
memberikan penugasan di 
akhir. Sedangkan untuk 
melatih tanggungjawab 
adalah menerapkan 
kedisiplinan melalui masuk 
kuliah dan deadline 
pengerjaan tugas.  
 
Sudah seharusnya dosen 
membentuk mahasiswa 
untuk cakap dalam 
keilmuan maupun karakter. 
 
Pembelajaran akuntansi 
khususnya di syariah 
mengajarkan ilmu dunia 
sekaligus ilmu diin yang 
keduanya telah diatur oleh 
agama. 
 
Setiap muslim wajib 
mencari tahu tentang 
hukum suatu hal . 
 
Sudah menjadi keharusan 
untuk dosen akuntansi 
meluruskan isi kursus 
akuntansi yang masih 
dholim.  
 
Akuntan Pendidik sebagai 
Penujuk jalan kebenaran, 
mendidik, mengasuh dan 
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Saya ambil contoh ini ya, begini.. 
masuk kelas saya ingin dapat A itu 
bukan karena saya, tapi karena anda 
sendiri bisa dapat A atau ndak. 
Sehingga konsekuensinya 
(menyebutkan contoh dan perjanjian 
di awal masuk perkuliahan). 
contohnya begini saya tidak pernah 
me….ngusir anak yang telat, telat 
satu jam pun tidak saya usir, tapi 
saya juga harus berlaku adil. Nah… 
bagaimana… kita sudah 
kesepakatan di depan, kalau you 
mau telat mau apa silahkan, tapi kita 
sudah ada batas toleransi ya. Telat 
sekian menit ya tetep ada 
pengurangan nilai, karena tiap tatap 
muka itu ada poin. Kalau temen-
temen S1 mungkin sudah terbiasa ya 
sudah ada online class ya, sehingga 
ada nilai..nilai mingguan itu ada. Trus 
tugas misalnya, tugas itu kalau dia 
telat berapapun e.. apapun hasilnya 
itu tidak…tidak saya hubungkan 
dengan keterlambatan. Misalnya 
begini saya.. yang mengerjakan 
tugas buagus.. [buagus] banget, 
walaupun dia [telat] sebulan, bagi 
saya, saya terima tugas itu! dengan 
kacamata saya adalah nilaimu.. eh 
saya tidak memperhitungkan telat 
dulu. Saya lihat buagus tulisannya, 
ya udah saya kasih 90 misalkan, bisa 
saya ngasih 90. Nah.. step 

memelihara kehidupan 
mahasiswa (murabbi). 
 
Kesadaran Bapak C bisa 
jadi terbentuk karena 
pengalaman beliau 
mengajar di bidang syariah.  
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selanjutnya, karena you telat dan 
saya harus [berlaku adil pada yang 
lainnya ada konsekuensinya, ada 
pengurangan nilai]. Bisa saja karena 
telatnya banyak dikurangi banyak, 
nilainya bagus jadi sangat jelek bisa. 
Itu kan melatih dia..untuk untuk 
[melatih tanggungjawab pada 
dirinya]. Itu.. contoh-contoh kecil ya 
dan lainnya ada. 
 
Ya….kebetulan saya [di syariah]. 
karena sekarang namanya 
[pendidikan], apalagi kalau di syariah 
kita bisa lepas [tidak bisa sekuler], 
apapun itu sudah ada. 
 
Termasuk kalau di syariah, kalau 
saya malah jadi lebih [nyaman]. 
Karena you belajar sesuatu ini 
urusan duniawi, kan [diatur oleh 
agama] jadi kan jadi nyambung. 
Anda juga seklaigus dapet agama 
juga sekaligus dapet ilmu diin juga 
ilmu dunia. [Dapet dua-duanya]. 
 
Ya.. itu kan otomatis kan, kalau di 
islam kan ya wong kita ini nggak 
tahu, itu memang tidak ada [hukum 
tas ketidaktahuan kita], ini kaitannya 
dengan madzhab. Tapi.. kita masih 
kena hukum kenapa tidak mau cari 
tahu. Nah.. hal-hal seperti ini yang 
memacu anak-anak untuk terus 
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belajar lagi. Nah.. itu sih. 
 
Kalau teori akuntansi pernah.. tapi 
sebenarnya begini, tidak bisa 
dilepaskan bahwa akuntansi itu kan 
[tool] kan ya.. Jadi gak terlalu jadi 
soal menurut saya. Saya ini dulu 
mungkin dijuluki [tempat sampah]. 
Karena kalau menurut saya hampir 
semua matakuliah masuk…dikasih 
ke saya gitu. Bahkan saya pernah 
mengajar sesuatu yang sangat… 
wuaduh di syariah itu sangat tidak 
pas [manajemen keuangan] itu ya.  
 
Ya.. berarti gimana, ya sudah saya 
terangkan secara keilmuan ini… ini… 
ini…, cara ngitungnya 
begini…begini…begini. Sudah ya… 
begitu mereka sudah menerima. Ya 
sudah saya sampaikan [nggak adil] 
lho di aspek ini, mereka biar nangkep 
oww ini lho cara ngitungnya ini..  ini. 
Tapi sebenarnya belum tentu ini 
seperti sesuatu yang hal [lumrah]. 
Kalau nggak ada yang meluruskan 
itu, owh ya sudah ini yang bener. 
Jadi dianggap pembenaran atau 
kebenaran keilmuan. Itu ya itu 
tanggungjawab kita [harus]. 
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INFORMAN 4 (Bapak D) 

Noema Epoche Noesis Intentional Analysis Intuisi Reduksi Eidetic 

Peran: 
Kalau bidang 
ekonomi atau lebih 
khusus ke 
akuntansi itu 
adalah istrumen. 
Begini mbak, yang 
pertama untuk 
[menjaga harta], 
yang kedua 
instrumen untuk 
[memakmurkan 
bumi], yang ketiga 
untuk menciptakan 
manusia yang 
diistilahkan sebagai 
[homoislamicus]. 

Ketika kita mengajar itu dalam rangka 
[membentuk 3 hal] ini. 
 
Dalam pembelajaran itu ada tujuan, 
kemudian ada konten, kemudian ada..apa 
namanya sarana kemudian evaluasi, 
kalau kaitannya dengan tujuan 
pembelajaran di kelas maka [akuntansi] 
itu adalah [alat] untuk membentuk 3 hal 
yaitu menjaga harta, memakmurkan bumi, 
dan menciptakan manusia 
homoislamicus. 
 
Seperti yang telah saya sebutkan tadi, 
mau itu ekonomi atau akuntansi fungsinya 
sebagai alat. Alat itu adalah perantara 
untuk mewujudkan 3 hal menjadi 
[manusia sempurna]. 
 
Untuk mewujudkan itu dapat dilakukan 
dengan cara menetapkan tujuan. Tujuan 
pembelajaran [turunan] dari 3 instrumen 
itu tadi. Setelah ditetapkan tujuan baru 
kemudian bicara tentang kontennya. 
Kalau kaitannya dengan muamalah yang 
diajarkan pada prodi akuntansi, itu selama 
ini difokuskan pada bagaimana menjaga 
harta karena kan kaitannya dengan 
transaksi, kaitannya dengan pendapatan. 
Tetapi  dalam pembelajaran sebenarnya 
ada [aspek moral]. 
 

Nah aspek moral ini 
yang akan 
membentuk orang 
menjadi tiga hal itu 
tadi.  
 

Peran pendidik dalam 
pembelajaran akuntansi 
yang dipahami bapak D 
terjadi karena adanya 
berbagai paradigma untuk 
memandang akuntansi. 

Akuntansi 
digunakan sebagai 
media dakwah. 
 
 

Secara sadar bapak D 
menyatakan bahwa: 
 
Akuntansi merupakan 
instrument/ sarana untuk 
membentuk manusia 
yang mampu menjaga 
harta, memakmurkan 
bumi dan menjadi 
manusia homoislamicus 
 
Akuntan pendidik  perlu 
menetapkan tujuan 
pembelajaran yang 
diturunkan dari 3 aspek 
(menjaga harta, 
memakmurkan bumi, 
manusia homo islamicus). 
 
Aspek moral menjadi 
bagian yang sangat 
penting dalam 
pembelajaran. 
 
Akuntansi yang 
dipandang dengan 
paradigma sekuler maka 
akan menghasilkan 
akuntansi yang hanya 
didekati dengan 
materialis, sedangkan 
akuntansi yang didekati 
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Kalau secara keilmuan e..e.. sepertinya 
begini mbak, kan tergantung pada 
paradigmanya ya.. kalau akuntansinya 
[akuntansi sekuler] ya kelihatannya hanya 
sebatas pendekatan sebatas [materi], 
materialis, bahkan bisa [tidak berorientasi] 
pada pembentukan [moral]. Atau pada 
pembentukan orang itu dikaitkan dengan 
konsep materialisme. Kalau 
paradigmanya paradigma islam itu lain 
lagi.  
 
Pembelajaran itu harus bisa 
mengarahkan pada orang yang kalau 
dalam islam itu ada ayat yang 
menyatakan “ ”.  
Pendidikan itu mengantarkan pada 
pembentukan  moral. 
  

dengan paradigma islam 
akan melibatkan pada 
pembentukan moral. 
 
Akuntan pendidik 
berperan menyampaikan 
pembelajaran akuntansi 
yang dibalut dengan 
aspek moral.  
 
Akuntan pendidik adalah 
pendakwah dalam rangka 
menjadikan mahasiswa 
manusia yang utuh dan 
memiliki keseimbangan 
antara urusan harta, 
bumi, dan din. 
 
Akuntan pendidik adalah 
orang yang mengajak/ 
menyeru mahasiswa 
untuk memiliki kesadaran 
dan mencapai insan kamil 
(mursyid). 
 
Kesadaran bapak B bisa 
jadi terbentuk karena 
pengalaman penggunaan 
paradigma dalam  
akuntansi yang kemudian 
diimplementasikan pada 
pembelajaran. 
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Kehadiran 
Pendidik 
(Akuntansi): 
Begini, kehadiran 
dosen dalam 
keilmuan menjadi 
sebuah 
[keharusan]. 

Kalau dalam islam itu ada [talaqqi], talaqqi 
itu [menerima secara langsung] ya. Ilmu 
itu talaqqi. 
 
Malah kemudian kalau literatur di dalam 
ulama itu kalau hanya [berpatokan pada 
buku] maka gurunya adalah [syaitan]. 
 
Kehadiran bukan hanya [kehadiran fisik], 
tetapi juga [kehadiran jiwa] dengan hak 
hidup. Sebagai dosen ya kita mendoakan 
mahasiswa walaupun saya tidak tahu 
mahasiswa mendoakan dosennya atau 
tidak. Jangan-jangan doanya mahasiwa 
agar dosennya tidak hadir hehehe 
 
Dalam pembelajaran itu ada istilah [ta’lim, 
tarbiyah, kemudian tazkiyah dan ada juga 
hikmah]nya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inilah pembelajaran 
integratif. 
Pembelajaran yang 
semata-mata tidak 
kosong dari nilai, 
kemudian tidak 
hanya melibatkan 
aspek otak saja 
tetapi emosional dan 
spiritual.  

Kehadiran dosen 
dipahami oleh bapak D 
karena kualitas diri dan 
pengetahuan bapak D 
dalam bidang pendidikan. 

Pendidik adalah 
penghubung antara 
pengetahuan dan 
peserta didik. 
 
 

Secara sadar bapak D 
menyatakan bahwa: 
 
Sudah menjadi keharusan 
bagi pendidik untuk hadir 
pada pembelajaran, 
apabila peserta didik 
belajar tanpa pendidik 
berarti belajar dengan 
syaitan. 
 
Kehadiran pendidik bukan 
hanya kehadiran secara 
fisik tetapi juga jiwa. 
 
Pembelajaran memiliki 
makna yang luas, di 
dalamnya terdapat 4 
unsur yaitu ta’lim, 
tarbiyah, tazkiyah, dan 
hikmah. 
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Ta’lim itu adalah transfer pengetahuan, 
kalau tarbiyah adalah proses 
mengantarkan peserta didik pada 
kesempurnaan, kesempurnaan apa.. 
kesempurnaan spiritual kesempurnaan 
materi begitu pendidik. Tazkiyah itu 
mensucikan.. pembelajaran juga ada 
hikmahnya. 
 
 
Pembelajaran [tidak] hanya [di ruang 
kelas], artinya interaksi dengan dosen 
tidak hanya di ruang kelas saja. 
 
 

Pembelajaran integratif 
adalah pembelajaran 
yang membawa peserta 
didik pada kesempurnaan 
(rasional, emosional, 
spiritual). 
 
 
Pendidik memiliki andil 
untuk membentuk 
manusia yang sempurna.  
 
Kesadaran bapak D bisa 
saja terbentuk karena 
kualitas diri dan 
pengetahuan bapak D 
tentang pendidikan islam.  
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LAMPIRAN 2 
PEMETAAN KESADARAN INFORMAN 

 
  Informan 1 (Bapak A) 

Pernyataan Informan Analisis 
 

Kesimpulan 
 
 Refleksivitas Karakter 

 Informan 
Intuisi 

 

Iya tentu karena setiap pertemuan itu kan apa namanya ada tujuan-
tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan lebih 
luas ya.. 

Tidak begitu saja 
menerima makna, 
terdapat upaya untuk 
menggali lebih lagi 

Kritis Bapak A memiliki 
jiwa untuk 
melakukan 
perubahan 

Bapak A adalah orang 
yang memiliki kriteria 
kritis, tegas, profesional, 
pemikiran yang tajam. 
 
Bapak A memandang 
realitas menggunakan 
sudut pandang pribadi 
dengan angan-angan 
berusaha untuk 
diwujudkan.  
 
Bapak A memiliki 
kesadaran kritis 

Betul..pendidik itu sesuai..pendidik profesional itu harus mampu 
merancang pembelajaran yang terdesain dalam satuan acara 
pembelajaran. 

Iya.. kalau pendidikan itu maknanya memang lebih luas ya… 

Kita tidak memungkiri ya…awalnya memang itu mata pencaharian 
kan itu ya.. awalnya itu ya.. jadi orang yang misalnya hanya pendidik 
kemudian anu…(hehe) iya kan itu kan mata pencaharian iya, kemudian 
profesi iya. Iya, kebetulan, jadi profesi kebetulan pendidik itu ya 
menurut saya kalo dilaksanakan dengan baik itu kan dan dengan tulus 
ikhlas  itu pahalanya luar biasa. Kenapa kan itu kan bisa bermakna 
jariyah itu kan. Nah itu dia tulus ikhlas. Dua aspek tadi mata 
pencaharian dan profesi 

Sangat…sangat relevan, jadi orang itu kan  apa akan dimintai 
tanggungjawabnya itu sesuai  dengan amanahnya begitu ya, pendidik 
itu apalagi pegawai negeri  itu kan di gaji  untuk mendidik. Nah 
gimana dia melaksanakan amanah  sebagai pendidik  tadi itu  ya Tuhan 
yang tahu itu ya.  Artinya dia melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan 
amanah, sesuai dengan gaji yang mereka  terima  atau tidak. 

Seharusnya..ya! seharusnya pembelajaran itu bukan hanya dalam 
aspek kognitif saja dan…dan psikomotor. Tetapi bagaimana membentuk 
sikap, sikap itu ya kaitannya dengan nilai itu tadi. Jadi jarang itu e…apa 
pendidik yang sampai kesitu. 

Menginginkan keadaan 
yang lebih dari yang ada 
dengan cara mengkritik 
realitas kemudian 

Tegas, kritis 
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Jadi akhirnya itu e…e…bagaimana kita merancang pembelajaran yang 
mendidik, bukan hanya sekadar transfer knowledge. 

memberikan usulan 

Bagaimana menjawantahkan  mengantarkan peserta didik  supaya 
tujuan-tujuan pendidikannya itu tercapai  tidak hanya sekedar anu 
misalkan selama ini kan tidak menyentuh aspek-aspek tersebut. 

Sebagai pendidik yang profesional, mestinya ya norma-norma sebagai 
pendidik itu dijawantahkan di dalam tugas mendidik. 

Menilai fenomena yang 
terjadi dari sudut pandang 
pribadi 

Profesional, kritis  

Nah..itu itu yang apa namanya bukan pendidik menurut saya. Karena 
sebagai pendidik itu punya tanggungjawab bagaimana mahasiswa 
sebagai peserta didik itu kita bawa kita bantu mereka untuk mencapai 
tujuan-tujuan pembelajaran. Kalau ada pendidik yang hanya sekedar 
menggugurkan kewajiban apalagi memperhatikan sampai membentuk 
karakter mereka tidak sama sekali, ya mereka tidak profesional pada 
dasarnya. Seakan-akan tidak menjalankan tugas profesinya secara 
profesional. 

Kalau pendidikan formal itu kan harus direncanakan sesuai dengan 
tugas-tugas profesi kita sebagai pendidik ya. 

Nah.. itu peran utama sebagai pendidik dalam konteks formal. 

Kalau pengamatan saya ya masih kurang ya..kalau pengamatan saya 
kurang..kalau di luar mungkin lain lagi. Bagaimana kita itu mengajar 
mahasiswa yang mendidik, mahasiswa yang berkarakter jarang. Kita 
hanya sekedar menggugurkan kewajiban. 

 

 
Informan 2 (Bapak B) 

Pernyataan Informan Analisis 
 

Kesimpulan 

Refleksivitas Karakter  
Informan 

Intuisi 

Maaf ya, saya baru membalas e-mail kemarin. Karena saya sedang di 

luar kota, dan baru mengetahui kalau ada e-mail dari wiwik. 
Menghargai  yang lebih 
muda (mahasiswa) 

Pemaaf, Ramah, 
Humble 

Bapak B memiliki 
penghargaan 
terhahadap sesama 

Bapak B memiliki kriteria 
ramah rendah hati, 
visioner, dan jiwa sosial 

Walaupun saya dianggap dosen oleh mereka, tapi saya 
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memposisikan diri sama seperti mereka. Mungkin juga kan saya itu 
kurang membaca, eh mereka lebih banyak membaca, kan bisa saja 
demikian. 

tinggi. 

Bapak B memiliki 
penghargaan terhadap 
manusia lain, meskipun 
beliau dosen tetapi tidak 
menjaga jarak dengan 
yang lain.  

Bapak B memiliki 
kesadaran humanis  

Menurut saya dengan mendengarkan pendapat mereka tentang 

sebuah topik, ini merupakan langkah awal mendeteksi pola pikir mereka. 

Saya mungkin lebih santai disini kepada mahasiswa, karena kan ya 
sebenarnya tidak ada bedanya saya dengan mahasiswa ini. Sama-

sama manusia. 

Menyamakan 
kedudukan manusia 
baik itu (dosen atau 
mahasiswa) 

Rendah hati 

Menurut saya… ya mereka semua sama seperti saya, maksudnya 
sama-sama masih belajar, mungkin bedanya ya saya lebih dahulu 
saja. Semua murid, semua guru. Tidak hanya saya yang menjadi guru 
dikelas tapi mereka juga. 

Ini harapan saya juga untuk semua dosen. Tapi ya… ya sebagai 
manusia, saya juga banyak salah. Begitu ya! 

Tapi yang membedakan adalah sebanyak apa membacanya dan 
kemauan untuk belajar. Kalau sharing itu kan semua sama posisinya. 

Saya juga belajar dari mereka, pun sebaliknya. 

Tidak menjaga jarak 
(hubungan antara dosen 
dan mahasiswa)  

Rendah hati 

Nah, asumsi saya ketika memandang wajah-wajah mahasiswa yang 
bermacam-macam itu ya.. namanya mahasiswa pasti bermacam-macam 
ada yang kelihatan serius ada yang kelihatan pendiam ada juga yang 
kelihatan kosong pikirannya. 

Sebenarnya saya dulu… ya mungkin ini sama seperti anak-anak 
sekarang dosen bermacam-macam juga. Saya juga pernah kuliah, 
makanya ketika sekarang diberi amanah untuk berada diposisi sekarang 
ya saya harus tidak sama dengan dosen-dosen saya dulu, agar 
mahasiswa tidak merasakan seperti yang saya rasakan dulu. 
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Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya menganggap mereka 
sama, saya yakin…dan saya rasa bisa. Kamu pernah merasa berjarak 
dengan dosen atau tidak? 

Mungkin mereka malah aka nada yang curhat ke saya, siapa tahu kan 
ya. Dari sini keluhan dalam pembelajaran bahkan banyak lagi yang 
kadang tidak bisa mereka utarakan kepada dosen lain. 

Ya tentunya semua dosen, baik saya atau dosen yang lain 
semuanya memiliki kewajiban untuk mengajar. Begini, dosen sebagai 
profesi namanya profesi tentunya adalah orang yang mempunyai 
ketrampilan tertentu kan ya. Kalau saya sebagai dosen, kewajiban itu 
lebih kepada kewajiban orangtua kepada anaknya. 

Bertanggungjawab 
terhadap profesi yang 
dimiliki  

Tanggungjawab, 
Profesional, visioner 

Tentunya karena sangat sulit menilai diri sendiri ya. Walaupun mungkin 
belum dapat dikatakan sepenuhnya, tetapi saya setidaknya saya sudah 
berusaha untuk memenuhi kewajiban saya sebagai dosen 

Kemudian jika ada yang mengganggu di kelas ya nada kita menegurnya 
harus tegas. Jadi seperti itu kira-kira. Walau memposisikan diri sama 
dengan mereka, tetap diperlukan ketegasan. 

Bukan ini lho ya,, bukan mengarahkan dan mendikte mereka secara 
frontal dan otoriter. Tapi di stimulus dipancing-pancing pelan-pelan 

dengan cara yang benar. 

Nah… itu dia, saya tanamkan kepada mereka bahwa menjadi 
akademisi itu harus berpikir visioner, jangka panjang, dan juga tentunya 
bukan hanya fokus pada dunia saja. 
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Saya lakukan pembelajaran dengan komunikasi 2 arah. Dialogis ya 
istilahnya. Sehingga praktiknya ini begini.. saya meminta pendapat 
mahasiswa untuk mengkritisi dan bagaimana pendapat mereka. 

Yaaa.. kalau di dalam konteks yang tadi, pertimbangan yang sangat 
perlu, sangat perlu diperhatikan adalah manfaatnya. Jadi bukan 

hanya untung dan ruginya saja. 

Mengutamakan 
kepentingan sosial  

Jiwa sosial Tinggi 

Mereka harus paham bahwasannya di dunia nyata, tidak hanya yang 
nilainya bagus itu menjamin orangnya bermanfaat untuk masyarakat. 

Tetapi ada faktor lain. 

Mau bagaimana lagi ha… menjadi akuntan itu tidak hanya bagaimana 
menghasilkan laporan keuangan, tetapi akuntan juga bisa menjadi 
konsultan misalnya, menjadi pakar yang setiap hari membagi ilmunya 
ke masyarakat. 

 
 
Informan 3 (Bapak C) 

Pernyataan Informan Analisis Kesimpulan 

Refleksivitas Karakter  
Informan 

Intuisi 

Kalau versi singkatnya menurut saya ya cuman kita ini sebagai 
katalisator. Kemudian yang kedua  untuk melatih mereka agar lebih 
bertanggungjawab terhadap apa yang sudah seharusnya menjadi 
tanggungjawabnya. 

Menjalankan tugas profesi 
sesuai ajaran agama 

Profesional, 
Religius, Disiplin  

Bapak C mempunyai 
pengetahuan agama 
yang kuat 

Bapak C adalah orang 
yang memiliki kriteria 
disiplin, profesional, 
religius, dan toleransi 
yang tinggi. 

Bapak C menggunakan 
agama sebagai 
pedoman hidup. Hal 
tersebut tercermin dari 

Kalau selama ini saya kan lebih banyak di syariah kan ya,  jadi ya lebih 
banyak aspek syariahnya yang tersentuh. 

Saya termasuk pengajar yang dua jam setengah, ya dua jam setengah 
gitu ya 



171 

 

171 

 

Ya sudah saya terangkan secara keilmuan ini… ini… ini…, cara 
ngitungnya begini…begini…begini. Sudah ya… begitu mereka sudah 
menerima. Ya sudah saya sampaikan nggak adil lho di aspek ini, 
mereka biar nangkep oww ini lho cara ngitungnya ini ini. Tapi 
sebenarnya belum tentu ini seperti sesuatu yang hal lumrah. Kalau 
nggak ada yang meluruskan itu, owh ya sudah ini yang bener. Jadi 
dianggap pembenaran atau kebenaran keilmuan. Itu ya itu 

tanggungjawab kita harus. 

setiap ungkapan, sudut 
pandang, dan 
pembelajaran yang 
beliau terapkan. 

Bapak C memiliki 
kesadaran religius 

Bahkan saya pernah mengajar sesuatu yang sangat… wuaduh di 
syariah itu sangat tidak pas manajemen keuangan itu ya. Lha itu 
kan…itu kan tantangan menarik, tapi bagi muslim kan ya  harus 
menyampaikan. Meskipun ilmu dunia itu tidak sesuai, tetep 
disampaikan, kenapa? Karena inget itu tadi tanggungjawab atas apa 
yang saya lakukan. 

Ya saya… ya gimana lagi lawong memang prinsipnya itu harta, 
urusannya kan harta. Harta itu bebas tidak terikat ya saya sampaikan 
faktanya. Tapi saya juga tidak tutup mata dengan kondisi agama-
agama tertentu. Ya harus belajar sedikitlah bagaimana pandangan 
mereka terhadap ilmu itu . jadi kalau kebetulan saya cerita tentang 
akuntansi syariah, bagaimana pandangan agama mereka terhadap e… 
keuangan itu dikompare itu ya udah saya sampaikan. Sebagian dari 
mereka justru baru tahu memang baru tahu. Ini contoh ya.. saya cerita 
riba. Riba itu sebenarnya dilarang oleh semua agama. Agama tapi 

yang dilarang ini ini ini ya… tapi saya jelaskan. 

Menghargai pendapat 
orang lain bahkan yang 
berbeda agama  

 Toleransi tinggi   

Kalau kita di forum…forum membahas ada masalah agama, karena 
saya di syariah ya.. maka kalau ada kaitannya dengan agama saya 
meyakini bahwa ini adalah ilmu yang dinaungi jadi ya mau tidak mau 
bahwa disitu juga didoakan malaikat, sehingga ilmu itu walaupun 
terkadang pesimisnya dengan model percampuran di kelas misalkan 
cuampur antara laki-laki dan perempuan itu agak pesimis. Tapi kan 
cuman kita tetep berdoa saja lawong yang kan yang kita bahas ini kan 
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sesuatu yang bermanfaat bagi din. 

Ini kalau islam ya, ada kajian begitu. Orang yang cuman datang kajian 
thok online tanpa datang sendiri itu bisa tersesat, meskipun yang dia 
baca itu sesuatu yang benar. Karena ada masalah penafsiran, ada 
interaksi, ada silaturrahim disini. Itu bisa merubah semua..semua.. 
semua persepsi pikiran. 

Menjadikan ajaran agama 
sebagai pijakan dalam 
berkata dan bertindak 

Religius 

Sa…saya.. pribadi ya pernah hampir berhenti, sudah pernah statement 
memprediksi itu tahun 2011. Berhenti dalam artian tidak mengajar 
syariah. Jadi pada tahun 2011 nanti kalau sampek fatwa ini keluar 
keluar keluar maka makin sulit bagi kita untuk mengajar  ini agak 
gak bener ini. 

Kejadian…. 2014 itu keluar semua fatwa yang saya khawatirkan itu. trus 
apa itu..ini apa apaan gitu ya. Nah… seperti ini kan capek, jadi 
mengajarkan sesuatu tapi diprakteknya itu gak ada yang sama 
persis gitu lho, jadi 100% bahkan eh….tidak boleh ya 100%, hampir 

100% lah itu hampir salah semua. 

Bahkan kalau di kelas saya, sesuatu selalu menyisipkan yang terkait 
dengan agama dan kehidupan kita sehari-hari pasti ada, tidak 
mungkin tidak. Kalau urusan harta, misalnya temanya hari ini tentang 
syirkah, persekutuan iya. Begitu saya terima temanya persekutuan, 
maka yang saya lakukan itu gimana di hidupmu nanti. Nanti kalau 
kamu nikah pun begini, sampek begini nanti urusannya sampek 
matipun begini. Ya kan kadang begini ini di luar konteks. 

Memasukkan nilai agama 
dalam pembelajaran 

Cerdas spiritual  

Karena sekarang namanya pendidikan, apalagi kalau syariah kita bisa 
lepas tidak bisa sekuler, apapun itu sudah ada. Termasuk kalau di 
syariah, kalau saya malah jadi lebih nyaman karena you belajar sesuatu 
ini urusan duniawi, kan diatur oleh agama jadi kan..jadi nyambung. 
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Kalau yang akuntansi, teori akuntansi pernah… tapi jadi sebenarnya 
begini, kan tidak bisa dilepaskan akuntansi itu kan tool kan ya.. jadi 
gak terlalu jadi soal menurut saya. 

Anda juga sekaligus dapat agama juga sekaligus dapet..jadi ilmu diin 
juga ilmu dunia. Dapet dua-duanya. Nah..Ya itu kan otomatis kan, 
kalau di Islam kan..ya wong kita ini nggak tahu, itu memang tidak ada 
hukum atas ketidaktahuan kita, ini kaitannya dengan madzhab. Tapi!.. 
kita masih kena hukum kenapa tidak mau cari tahu!. 

Bagi saya jelas harus ya, jangan sampai lah kita ibarat pisang lepas 
berbuah selesai sudah.. bukannya ilmu ini sesuatu yang sangat luas, 
serta bila bermanfaat dan ditanamkan ke yang lain menjadi bermanfaat 
dan ditanamkan ke yang lain menjadi bagian dari amal jariyah kita ya..   

Menyadari bahwa 
manusia sebagai hamba 
Allah yang memiliki 
keharusan untuk 
beribadah 

Religius 

Selain itu, apalah kita, bukannya sejatinya ilmu kita ini hanya sedikit, 
tentulah perlu terus ditingkatkan.. Bahkan bagi seorang muslim 
bukannya menuntut ilmu itu baru berhenti jika sudah sampai 
tenggorokan ya..hehehe. Tapi itu pandangan saya lho ya…hehehe.. 

Dan InsyaAllah masih bisa sejalan kan menghasilkan lulusan yang 

tidak hanya mengandalkan rasional atau yang bebas nilai… 

 

Informan 4 (Bapak D) 

Pernyataan Informan Analisis Kesimpulan 

Releksivitas Kriteri  
Informan 

Intuisi 

Kemudian pembelajaran itu kan yang kita lihat begini.. ada konten 
kemudian ada..apa namanya sarana kemudian ada evaluasi. 

Menjabarkan satu 
persatu unsur/ elemen 
dari sesuatu 
(pembelajaran) 

Cermat  Bapak D adalah 
orang yang memiliki 
kualitas diri 
kedalaman keilmuan, 

Bapak D memiliki 
kriteria open minded , 
religius, cermat, dan 
jujur. Kalau pendidik beda lagi itu ada, kalau dalam bahasa itu ada istilah 

ta’lim dan ada tarbiyah….. ada unsur tazkiyah mensucikan ya.. ada 
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unsur hikmahnya juga. dan kedalaman 
spiritual.   

Bapak D menggunakan 
cara berpikir yang 
integratif (utuh) untuk 
menilai realitas. 

Bapak D memiliki 
kesadaran holistis 

Kalau secara keilmuan e..e… sepertinya begini mbak kan tergantung 
pada paradigma ya.. kalau akuntansinya akuntansi yang paradigma 
sekuler ya kelihatannya hanya sebatas pendekatan sebatas materi, 
kalau paradigmanya pakai paradigma islam itu lain lagi. 

Menganalisa masalah 
dari berbagai sudut 
pandang 

Terbuka (open 
minded) 

Kalau dalam akuntansi sebenarnya sekarang misalkan begini kita 
hadirkan nama-nama Allah yang ada kaitannya dengan akuntansi itu 
kan banyak. 

Jadi meskipun akuntansi identik dengan hitung-hitungan, identik 
dengan catatan-catatan tapi bukan semata-mata itu ya.. itu kalau kita 

berangkat dari perspektif tauhid lho ya, bisa dengan cara itu. 

Selama ini ayat yang sering dipakai kan Al-Baqarah ayat 282, tapi coba 
aspek-aspek yang dibahas tidak hanya mengenai catatan saja. Disitu 
ada nilai-nilai yang berhubungan dengan iman, ada nilai tentang taqwa, 
ada nilai adil dan sunstansi amanah. 

Membedah makna/ 
pesan yang tersirat 

Religius, teliti  

Tetapi dalam pembelajaran itu sebetulnya ada aspek moral ya… aspek 

moralitas. Nah aspek moralitas inilah yang akan membentuk orang itu. 

Kalau bidang ekonomi maupun lebih khusus ke akuntansi itu adalah 
instrumen. Instrumen untuk menjaga harta, memakmurkan bumi, 
dan untuk menciptakan manusia yang diistilahkan sebagai 
homoislamicus. 
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Kemudian kehadiran bukan hanya kehadiran fisik, kehadiran jiwa terkait 
dengan hak hidup. Sebagai dosen ya kita mendoakan mahasiswa 
walaupun saya tidak tahu mahasiswa mendoakan dosennya atau tidak 
hehe. 

 

 

Berpikir integratif dan 
utuh (menjabarkan 
semua aspek)  

 

 

Jujur, Religius  

Namanya alat itu adalah perantara, untuk mewujudkan manusia yang 
sempurna mulai dari sisi harta kemudian hubungan dengan yang 

lainnya manusia maksud saya kemudian lingkungan maupun alam. 

Ada istilah Al-insanu At-Tahfid…menghasilkan serta membuat. 

Pembelajaran tidak hanya diruang kelas.. satu, maksudnya interaksi 
dengan dosen tidak hanya diruang kelas, kemudian pembelajaran itu 
harus bersifat integratif. 

Kemudian e,, akuntansi pembelajaran tidak hanya melibatkan aspek 
otak saja, tetapi aspek emosional, aspek spiritual, kemudian sikap. 

 

 


