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BAB III 

MENGATUR ALUR PEMBELAJARAN AKUNTANSI 

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

 

3.1 Pengantar 

Pemahaman atas kesadaran peran akuntan pendidik dalam pembelajaran 

dipengaruhi oleh ragam pengalaman yang berbeda dari pendidik. Seperti 

Bapak A memahami kesadaran perannya dalam pembelajaran akuntansi 

karena pengalaman beliau menjadi pendidik profesional di lingkungan 

pendidikan formal. Akuntan pendidik adalah profesi yang membutuhkan 

keahlian khusus, tidak jauh berbeda dengan profesi dokter, insinyur, ataupun 

pilot yang diharuskan mengantongi skill khusus. Konon akuntansi juga 

merupakan bidang ilmu yang membutuhkan peran tertentu, sehingga 

menjalankan tugas mendidik secara profesional sudah menjadi keharusan 

bagi akuntan pendidik.  

Coba kita bayangkan, ketika Si X menjadi dokter hewan, pastilah Si X 

memiliki keahlian khusus terkait penanganan hewan seperti makanan yang 

sehat, perawatan kandang, vaksinasi, sampai pengobatan jika terserang sakit. 

Seperti itu jualah akuntan pendidik, yang dituntut untuk menyandang keahlian 

khusus (mendesain pembelajaran akuntansi, memiliki integritas moral, 

pengetahuan tentang ilmu akuntansi, atau bahkan kedalaman spiritual). 

Keahlian khusus ini dalam bahasa keilmuan sering dikenal dengan istilah 

profesional, mahir dalam bidang tertentu. 

Saya memilih Bapak A sebagai informan pertama untuk berdiskusi 

tentang kesadaran peran akuntan pendidik dalam pembelajaran akuntansi. 

Diskusi ini terjadi di awal bulan Mei 2017. Bapak A merupakan sosok yang 
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tegas, profesional, dan kritis. Sepanjang diskusi dengan beliau, banyak 

ungkapan yang bersifat kritis, memiliki pesan, dan harapan untuk pendidikan 

yang lebih baik. Memang kesadaran tertentu terefleksi melalui pendapat, 

penilaian, dan ungkapan yang dituturkan seseorang. Bapak A lebih banyak 

menggunakan sudut pandang pribadi (penilaian pribadi) atas realitas yang 

ada. Pernyataan-pernyataan beliau banyak menyebutkan kata “seharusnya, 

mestinya, harusnya, normatifnya” yang merefleksikan jiwa kritis serta 

menginginkan perubahan untuk pola pendidikan akuntansi yang lebih baik. 

Maksud kata “seharusnya” ini berhubungan dengan teori dan praktik pendidik 

yang ada di lingkungan pendidikan.  

Setelah berdiskusi panjang, saya menarik benang merah bahwa 

pemahaman Bapak A ini dipengaruhi oleh pengalaman beliau yang dituntut 

untuk menjadi pendidik profesional di lingkungan pendidikan formal. Secara 

detail Bapak A menjabarkan bahwa sebagai pendidik profesional dituntut 

untuk selalu mengelola pembelajaran akuntansi. Jika diibaratkan, pendidik 

adalah dalang yang sedang memainkan wayang kulit di atas pentas. Apabila 

dialog dan permainannya bagus maka si dalang akan mendapat tepuk tangan 

meriah dari penonton, dan berlaku sebaliknya. Akuntan pendidik yang 

profesional tentunya diharapkan menghasilkan lulusan/ calon akuntan yang 

kukuh, memiliki karakter muhtasyam untuk kemudian dijadikan bekal ketika 

menceburkan diri ke lingkungan masyarakat.  

 

3.2 Pemahaman Bapak A atas Peran Akuntan Pendidik dalam Pembelajaran  

Proses untuk menggali pemahaman Bapak A atas kesadaran perannya 

dalam pembelajaran akuntansi dilakukan dengan epoche. Pada proses ini 

saya awali dengan meminta pendapat Bapak A tentang peran akuntan 
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pendidik dalam pembelajaran akuntansi. Ketika ditanya, ungkapan awal/ 

pendapat awal (noema) Bapak A yaitu: 

Ya…kalau pertanyaannya itu sebagai pendidik tentunya apa 
namanya…e…bagaimana kita mengantarkan mahahasiswa sebagai 
peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan e…e…pembelajarannya, begitu 
ya…itu peran pendidik. 

Berdasarkan pendapat awal (noema) yang diutarakan, Bapak A menyadari 

bahwa peran akuntan pendidik dalam pembelajaran adalah untuk memapah 

mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran. Menurut saya, pernyataan ini 

sangat menarik, terdapat kata “mengantarkan” dan “tujuan pembelajaran”, 

kemudian saya meminta penjelasan lebih lanjut kepada Bapak A. Melalui 

penjelasan selanjutnya Bapak A mengungkapkan alasan bahwa sebagai 

pendidik tentunya mengemban amanah untuk membawa mahasiswa meraih 

kompetensi yang telah dirancang oleh pendidik. Bapak A menambahkan 

bahwa pembelajaran yang beliau maksudkan adalah pembelajaran akuntansi 

yang dilakukan dalam konteks pendidikan formal. Tegas Bapak A, bahwa 

pendidikan formal itu praktiknya berbeda dengan konteks lainnya. Lalu saya 

bertanya lagi, seperti apakah detailnya praktik pendidikan formal dalam 

bidang akuntansi tersebut. Ketika proses epoche berlangsung, saya 

menemukan intentional analysis melalui pernyataan Bapak A sebagai berikut. 

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 peserta didik itu. Kemudian 
dari sisi pelaksanaan yaitu bagaimana kita melaksanakan mendesain 
pelaksaan supaya perencanaan yang kita buat diimplementasikan sesuai 
tujuan-tujuan pembelajaran. 

 
Bapak A sangat detail ketika menjelaskan praktik pendidikan formal, melalui 

bahasa dan isyarat tangan menunjukkan bahwa beliau sudah terbiasa 

melakukan “sesuatu” seperti yang telah dijelaskan. Pemahaman Bapak A dipicu 
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oleh pengalaman beliau yang dituntut untuk menjadi pendidik profesional di 

lingkungan pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional tentunya perlu 

merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran sampai 

evaluasi. Ketiga komponen tersebut diimani Bapak A sebagai siklus yang harus 

ada dalam proses pembelajaran akuntansi. Pengalaman inilah yang mendasari 

noesis Bapak A menyatakan bahwa “sebagai akuntan pendidik yang profesional 

sudah seharusnya mampu menghasilkan peserta didik yang kompeten”.  

Akuntansi yang diajarkan di Perguruan Tinggi masuk kategori sistem 

pendidikan formal. Secara gamblang Bapak A menyatakan bahwa pendidikan 

formal adalah pendidikan yang harus dikelola sesuai tugas profesi meliputi 

perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Perencanaan terkait dengan 

penetapan tujuan pembelajaran, indikator pada tiap-tiap tema yang akan 

dibahas, kemudian skenario pembelajaran yang biasanya disusun melalui 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sedangkan pelaksanaan 

berhubungan dengan cara pendidik mendesain pembelajaran yang bertujuan 

agar perencanaan yang telah dirancang bisa terlaksana sesuai tujuan. Setiap 

pelaksanaan pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi tertentu. 

Sejalan dengan hal ini maka materi tiap pertemuan juga berbeda-beda dan 

secara otomatis tujuan pembelajaranpun juga berbeda. Terakhir, evaluasi 

berhubungan dengan penilaian yang dilakukan oleh pendidik berdasarkan atas 

kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 

Pemahaman tentang peran akuntan pendidik ini tidak bisa lepas juga dari 

kualitas calon lulusan yang akan dihasilkan. Ketika ditanya pendapat tentang 

tujuan pembelajaran akuntansi dan hubungannya dengan lulusan yang 

dihasilkan, Bapak A menyatakan bahwa: 

Nah…normatifnya sebagai pendidik ya harus itu, tugas pendidik apa gitu ya… 
apalagi pendidik yang profesional  itu kan mengantarkan apa namanya 
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peserta didik ke mencapai tujuan-tujuan pendidikannya e…ada itu di tujuan-
tujuan prodi tujuan  apa namanya tujuan kurikulernya itu ya, kemudian tujuan  
e…e…tujuan matakuliah dan e…SKL juga kan, itu di anu ya...apa namanya 
e…di kurikulum itu  standar kompetensi lulusan kan disebutkan  ingin 
mencetak lulusan yang  begini… begini…begini… yang berkarakter begini… 
begini… begini… nah sebagai pendidik itu tanggungjawabnya sejauh itu. 
Bagaimana menjawantahkan mengantarkan peserta didik supaya tujuan-
tujuan pendidikannya itu tercapai tidak hanya sekadar anu misalkan selama 
ini kan tidak menyentuh aspek-aspek tersebut. 

 
Pembelajaran akuntansi yang dilaksanakan di lingkup pendidikan formal 

dirancang sesuai tujuan pendidikan. Tujuan yang dimaksud Bapak A adalah 

tujuan yang tertuang dan dijabarkan di berbagai struktur (elemen) seperti tujuan 

program studi, tujuan mata kuliah akuntansi, dan standar kompetensi lulusan 

yang terdapat di kurikulum. Bapak A secara sadar menjelaskan bahwa sebagai 

akuntan pendidik berperan untuk mencetak calon akuntan yang berkarakter. 

Untuk memenuhi karakter calon akuntan maka haruslah memadukan berbagai 

aspek yang ada dalam pembelajaran. Tidak hanya dari aspek kognitif dan 

psikomotor tetapi juga aspek afektif.  

Tidak berhenti disini untuk memahami pernyataan Bapak A, selama proses 

epoche berlangsung, saya berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman atas 

ungkapan-ungkapan yang dituturkan oleh Bapak A. Intuisi yang saya peroleh 

yaitu “Bapak A berusaha untuk memandu mahasiswa selama proses 

pembelajaran”. Kata mengantarkan juga memiliki makna membawa ke suatu 

tempat yang dituju. Jadi akuntan pendidik adalah pengantar (orang yang 

bertugas mengantarkan ke suatu tempat) sedangkan yang dimaksud kompetensi 

adalah tempat yang akan dituju. 

Simpulan yang dapat saya abstraksi dari studi fenomenologi terhadap Bapak 

A (reduksi eidetic) yaitu Bapak A memahami sebagai akuntan pendidik yang 

profesional sudah seharusnya menjalankan peran sesuai dengan tugas profesi. 

Sudah menjadi peran “semua akuntan pendidik” untuk mampu memandu peserta 
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didik menjalani proses pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi yang 

telah ditetapkan. 

3.2.1 Merancang Pembelajaran (Akuntansi) yang Mendidik 

 Kali pertama yang perlu dilakukan oleh pendidik (akuntansi) 

khususnya dalam lingkup pendidikan formal adalah merancang 

pembelajaran. Menurut Bapak A, pembelajaran yang dirancang bukan 

semata-mata pembelajaran biasa tetapi pembelajaran yang benar-benar 

nyata dan memadukan semua aspek yang memang seharusnya 

dibenamkan pada mahasiswa. Seperti pernyataan Bapak A berikut: 

Betul Pendidik itu sesuai… pendidik profesional itu harus mampu 
merancang perencanaan pembelajaran yang terdesain dalam satuan 
acara pembelajaran itu ya…yang yang mendidik ya. Jadi akhirnya itu 
e…e…bagaimana kita merancang pembelajaran yang mendidik, 
bukan hanya sekadar transfer knowledge. 

Menurut Bapak A, rancangan yang seharusnya dibuat oleh pendidik 

(akuntansi) adalah rancangan pembelajaran akuntansi yang mendidik. 

Pembelajaran yang mendidik dipahami Bapak A sebagai kegiatan di 

dalam kelas yang seharusnya pendidik (akuntansi) tidak hanya dituntut 

untuk transfer knowledge tetapi lebih daripada itu. Rancangan 

pembelajaran terdiri dari perencanaan pembelajaran yang terdesain 

dalam satuan acara pembelajaran (SAP). Seperti yang telah jabarkan 

pula, bahwa akuntansi yang diajarkan dalam pendidikan formal juga 

seharusnya didesain secara profesional. Perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi menjadi keharusan bagi pendidik (akuntansi) untuk 

menyelami proses pembelajaran.   

Antara pembelajaran dan pendidikan memiliki perbedaan, pendidikan 

memiliki makna yang lebih luas. Secara teori pembelajaran memiliki arti 

proses transfer pengetahuan dari pendidik kepada mahasiswa, 
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sedangkan pendidikan cakupannya lebih luas, tidak hanya kegiatan 

transfer knowledge tetapi menyuntikkan nilai yang diyakini. Menurut 

Bapak A, pembelajaran akuntansi yang ada sekarang belum berjalan 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di Negara ini.  

Iya, kalau pendidikan itu maknanya memang lebih luas ya…  
pendidikan itu pada dasarnya bagaimana kita membentuk, apa 
namanya…e…e… perilaku dari peserta didik yang punya karakter, 
yang berkarakter ya..kalau sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini 
ya…itu. Kalau pendidikan kan sampai disitu. Kalau pembelajaran itu 
lebih dalam konteks anu saja, 
 
Pendidikan menitikberatkan pada pembentukan perilaku mahasiswa 

yang mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Dalam 

konteks pembelajaran akuntansi pembentukan karakter yang dimaksud 

adalah pembentukan calon akuntan yang mempunyai ciri khas dan jiwa 

yang mulia, bukan hanya mahir secara teori tetapi juga memiliki kualitas 

jiwa. Tetapi pertanyaannya apakah pembelajaran yang ada sudah 

demikian, kesalahan yang perlu diperbaiki dari pendidikan (akuntansi) 

yang ada adalah praktik yang dilakukan. Bapak A secara tegas 

mengungkapkan pendapat pribadinya, terdapat perbedaan antara teori 

dan praktik.   

Pembelajaran itu biasanya lebih ke cenderung dalam prakteknya kita, 
walaupun secara teori itu ya sebetulnya sama saja ya. Tapi dalam 
prakteknya itu e cenderung ada reduksi gitu ya. Dalam pembelajaran 
itu ya biasanya mengacu ada aspek-aspek kognitif saja gitu saja ya.  
Padahal disamping aspek kognitif itu ada aspek afektif dan 
psikomotor ya. di pembelajaran itu biasanya  hanya fokus pada 
kognitif dan psikomotor, afektif itu tidak begitu di anu ya…Dan pada 
pendidikan itu harus utuh ketiganya itu. Jadi orang itu, bagaimana 
pendidikan itu menjadi akuntan yang jujur, nah itu…itu pendidikan. 
Kalopun pembelajaran itu sebenarnya secara teori juga harus sampai 
kesitu ya. Tetapi, umumnya perangkat-perangkat pembelajaran itu 
hanya sampai pada aspek kognitif dan psikomotor gitu ya. 
  

Dari pernyataan Bapak A, beliau menyatakan bahwa secara teori dan 

praktik terdapat perbedaan. Pembelajaran yang ada masih mengacu 
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pada aspek kognitif dan psikomotor saja, sedangkan afektif belum 

tersentuh. Bapak A menambahkan bahwa dalam pembelajaran 

seharusnya ketiga aspek (kognitif, psikomotor, afektif) dijalankan secara 

utuh, tidak pincang. Beliau merasa, umumnya perangkat pembelajaran 

yang dirancang pendidik (akuntansi) belum menyentuh keutuhan unsur 

pembelajaran.  

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 kan. Jadi 
jarang itu e…apa…pendidik yang sampai kesitu. Umumnya mereka 
sampai itu e..kognitif dan psikomotor. 
 
Pernyataan keras dilontarkan oleh Bapak A, secara tegas beliau 

menyatakan bahwa pembelajaran belum utuh. Kalau potongan dialog di 

atas ditelaah, maka Bapak A merasa masih jarang pendidik (akuntansi) 

yang memadukan ketiga aspek yang ada. Asumsi Bapak A ketika 

pembelajaran menerapkan ketiga aspek yang dimaksud maka akan 

dapat menghasilkan akuntan yang cakap secara teori, praktik, dan 

kualitas jiwa.  

Berdasarkan penjelasan Bapak A yang telah diuraikan dapat saya 

abtraksi bahwa Bapak A memahami sebagai akuntan pendidik memiliki 

peran untuk merancang pembelajaran yang mendidik mulai dari 

perencanaan, mendesain pelaksanaan, dan melalakukan evaluasi. 

Pembelajaran yang mendidik adalah pembelajaran yang memadukan 

berbagai aspek yang seharusnya ada pada perangkat-perangkat 

pembelajaran. Tidak hanya aspek kognitif dan psikomotor, tetapi juga 

aspek afektif (sikap). Keutuhan komponen pembelajaran yang ada 

diharapkan dapat dibenamkan dalam praktik pembelajaran akuntansi 

untuk menghasilkan akuntan yang memiliki karakter. 
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3.2.2 Tugas Profesi VS Double Peran  

“Sebagai pendidik profesional, mestinya norma-norma sebagai 

pendidik itu diejawantahkan di dalam tugas mendidik”. Inilah pernyataan 

Bapak A yang terus terngiang di telinga saya, seolah sebagai pesan 

keras untuk saya apabila di kemudian hari mendapat amanah untuk 

menjadi pendidik akuntansi. Kata “mengejawantahkan” mengandung 

pengertian menanamkan, mengimplementasikan, menjelmakan aturan 

ke dalam praktik nyata. Secara normatif, Bapak A menjelaskan bahwa 

tugas menjadi pendidik adalah lebih pada pembentukan karakter, bukan 

hanya sekadar menggugurkan kewajiban.  

Pendidik yang tidak profesional cenderung menunjukkan perilaku 

yang tidak sesuai dengan norma kependidikan, seperti yang 

dicontohkan oleh Bapak A yaitu berniat sekadar menggugurkan 

kewajiban dan tidak menyentuh aspek yang seharusnya menjadi hak 

mahasiswa. Pendidik yang tidak profesional seakan-akan tidak 

menjalankan tugas profesi dengan baik. Tugas profesi yang diutarakan 

Bapak A meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Selain itu, juga bertanggungjawab untuk memberikan pembelajaran 

yang mendidik dalam rangka mencetak benih-benih akuntan yang 

berkarakter adiluhung.  

Karena diskusi semakin menarik, maka saya meminta pendapat dari 

Bapak A tentang realitas yang ada, bagaimana pendapat beliau tentang 

karakter yang harus dimiliki oleh akuntan pendidik. Pengalaman yang 

dirasakan oleh Bapak A terhadap lingkungan sekitar bahwa masih 

jarang pendidik yang benar-benar menjalankan tugas profesi dan 

menjamah nilai yang diyakini.  
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Kalau pengamatan saya ya masih kurang ya…kalau pengamatan 
saya kurang..kalau di luar mungkin lain lagi. Kalau di lingkungan saya 
sendiri saja di sini sangat…sangat kurang. Bagaimana kita itu 
mengajar mahasiswa yang mendidik, mengajar mahasiswa yang 
berkarakter jarang. Kita hanya sekadar menggugurkan kewajiban gitu 
hehe. 
 

Bapak A menyadari bahwa sebagai pendidik masih banyak yang 

harus diperbaiki, jiwa kritis beliau terefleksi melalui pernyataan tersebut. 

Tetapi, menurut Bapak A statemen tersebut sebenarnya adalah 

statement yang sangat keras. “Statemen saya agak keras itu sebetulnya 

ya,.. tapi tidak sekeras itu, paham kan maksud saya? (memberi isyarat)”. 

Ketika saya mengajukan pernyataan bagaimana dengan pendidik yang 

memiliki double peran (pekerjaan di bidang lain) maka Bapak A 

menjawab dengan tegas, 

Nah…itu…itu yang apa namanya bukan pendidik maksud 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 sekadar 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. 

Tanggungjawab utama sebagai pendidik adalah memapah 

mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai norma 

kependidikan. Menurut Bapak A ketika akuntan pendidik meninggalkan 

mahasiswa yang menunggu kehadiran pendidik di dalam kelas, 

misalkan saja dengan lebih mementingkan urusan lain tanpa 

pemberitahuan maka seolah-olah pendidik tersebut tidak menjalankan 

tugas profesi secara profesional. Kritik yang dinyatakan oleh Bapak A ini 

didasarkan atas perspektif dan sudut pandang pribadi, tetapi disisi lain 

terdapat pesan dan makna yang tersembunyi. Bisa jadi pesan ini tertuju 
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untuk saya dan seluruh jajaran pendidik di Negeri ini. Sebagai manusia, 

pastinya tidak luput dari yang namanya salah dan lupa 

Refleksi diri, pemahaman diri, dan pemahaman terhadap orang lain 

harus terus dilakukan demi menjalankan amanah yang telah diemban. 

Mendidik dengan ikhlas bukan hanya sekadar menggugurkan 

kewajiban. Bapak A mengharapkan agar pendidik benar-benar 

menyelami makna pendidikan yang kemudian bisa diimplementasikan 

pada praktik nyata (riil).  

 

3.2.3 Akuntan Pendidik Adalah Profesi yang Unik 

Institusi pendidikan akan menghasilkan lulusan tertentu sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan akuntansi tentunya 

juga demikian, akan menghasilkan calon akuntan. Pendidik turut 

berperan untuk mencetak calon akuntan (murni atau termasuk akuntan 

pendidik). Profesi adalah sebuah pilihan yang diputuskan oleh 

seseorang. Profesi akuntan pendidik (dosen) menurut saya adalah 

profesi yang mulia. Menurut Bapak A, akuntan pendidik itu memiliki 

peran khusus, berbeda dengan profesi lainnya misalkan seperti insinyur.  

Profesi akuntansi identik dengan “nilai” dan “karakter”.  

Terutama ya itu terkait dengan profesi akuntan sendiri, sebagai 
akuntan itu kan memiliki profesi kepercayaan, profesi kepercayaan itu 
e dihasilkan oleh profesi itu menjadi kepercayaan dari dasarnya itu 
adalah kepercayaan dari penggunanya ya (melihat jam tangan).  
Artinya profesi kepercayaan, fidusia ya istilahnya ya itu itu harus  
dijunjung lalu ditopang dengan sangat kuat dengan aspek moral gitu 
ya. Jadi beda akuntan dengan insinyur ya.  Kalau insinyur itu kan dia 
dihargai masyarakat sesuai dengan pekerjaannya. Kalo membangun 
itu dia tahan  lama, dia bagus itu kan ya…tapi kalo akuntan itu kan 
lebih yang dilihat itu karakter dan e…apa namanya  moral dari 
akuntan itu ya. in…integritas maksud saya. Selain dia profesional dia 
punya integritas. Profesional dalam artian menguasai bidang. Tapi 
dibalik itu yang lebih penting dia punya integritas moral itu yang 
membedakan ya. 
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Ciri khas dari profesi akuntan adalah mengedepankan moral dan 

kepercayaan. Bapak A merasa bahwa kepercayaan dari pengguna 

menjadi tolok ukur kualitas kepercayaan profesi. Profesi akuntan 

dinamakan profesi yang unik karena memang berbeda dengan profesi 

lainnya. Misalnya akuntan dinilai karena kejujurannya, sedangkan 

insinyur karena kerja kerasnya dalam merancang sebuah bangunan. 

Dari sisi akuntan pendidik, memiliki tanggungjawab untuk menghasilkan 

calon akuntan yang memiliki integritas moral.  

Menurut Bapak A, integritas moral lah yang membedakan antara 

profesi akuntan dengan profesi lainnya. Integritas moral  ini penting 

untuk akuntan/ calon akuntan yang akan dihasilkan oleh institusi, 

dengan integritas moral maka tercermin kejujuran seseorang.  Akan 

mengatakan kurang jika memang kurang, dan lebih jika memang 

faktanya lebih, menyimpang atau kurang benar apabila memang kurang 

benar. Hubungannya juga dengan calon akuntan ynag nantinya akan 

terjun ke masyarakat, harapan pendidik adalah apa-apa yang diberikan 

kepada masyarakat adalah betul-betul pekerjaan profesional tanpa bias 

atau yang disengaja. 

Calon akuntan dicetak untuk menjadi akuntan yang memiliki karakter 

yang utuh. Cakap dari segi intelektual, psikologi, dan sikap yang benar-

benar dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan kita.  

Ya karakternya itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu ya. 
Jadi kalo di Indonesia konteksnya itu. Akuntan yang pancasilais, 
akuntan yang jujur, akuntan yang apa namanya yang pro-aktif 
terhadap perkembangan misalnya gitu ya. 
 

Secara sadar Bapak A menyebutkan kriteria dari akuntan yang 

berkarakter yaitu yang mempunyai nilai-nilai tertentu, contohnya di 

Indonesia, menurut Bapak A akuntan yang berkarakter adalah akuntan 
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yang memiliki sifat jujur, pancasilais, dan proaktif terhadap 

perkembangan. Kejujuran tercermin dari setiap ucapan dan perbuatan. 

Sedangkan pancasilais terkait dengan pengamalan nilai-nilai yang ada 

dalam pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, 

nilai kerakyatan dan nilai keadilan). Akuntan yang proaktif terhadap 

perkembangan adalah akuntan yang memiliki jiwa kreatif, integritas, dan 

menatap masa depan. 

Bapak A memahami bahwa profesi akuntansi adalah profesi yang 

unik dan membutuhkan peran khusus. Seperti yang sudah dijelaskan 

diatas, ciri yang melekat pada profesi ini adalah integritas moral, karena 

sebagai akuntan pendidik akan menghasilkan calon akuntan yang akan 

terjun ke masyarakat. Penilaian terhadap profesi akuntan terletak pada 

karakter yang dipancarkan dari setiap aktivitas meliputi tutur kata dan 

tindakan (perilaku). Bapak A merasa bahwa sudah menjadi keharusan 

bagi profesi akuntan pendidik untuk menghasilkan lulusan (calon 

akuntan dan calon pendidik) yang berkarakter. 

 

3.2.4 Tujuan Menjadi (Akuntan) Pendidik 

Pendidik juga manusia, begitulah mungkin kalimat yang bisa saya 

ungkapkan. Pendidik adalah sebuah profesi, namanya manusia 

tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari pemikiran tersebut maka saya 

berinisiatif untuk meminta pendapat Bapak A tentang tujuan menjadi 

akuntan pendidik. Ketika saya mengajukan pertanyaan tentang tujuan 

menjadi pendidik Bapak A memberikan pernyataan: 

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. 
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Bapak A merespon dengan sedikit tersenyum ketika saya 

mengajukan pertanyaan ini. Terdapat dua alasan yang disebutkan, 

petama sebagai mata pencaharian dan kedua sebagai profesi. Sebagai 

manusia normal, rasio mengatakan bahwa pendidik adalah profesi yang 

dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. 

Kemudian saya mencoba menggali lagi lebih dalam, Bapak A 

memberikan penjelasan berikut. 

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.   
  

Secara sadar Bapak A memahami bahwa tujuan menjadi pendidik 

bukan hanya sebagai mata pencaharian dan menjalankan tugas profesi 

tetapi ada makna lain yang harus dipahami, makna yang tersembunyi. 

Jika profesi pendidik dijalankan dengan tulus dan ikhlas, maka akan 

menjadi amal jariyah untuk pendidik. Mafhum diketahui bahwa amal 

jariyah adalah amal yang tidak akan pernah terputus meskipun sampai 

seseorang mati sekalipun. Sebagai manusia mempunyai keharusan 

untuk menjalankan apa yang seharusnya sudah menjadi 

tanggungjawabnya. Saya mencoba meminta pendapat beliau tentang 

ini, pernyataan yang tegas muncul seketika: 

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. 

Pendidik mengemban amanah yang harus dilaksanakan. Menurut 

Bapak A, amanah ini terdiri dari dua macam yaitu amanah terhadap 
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profesi dan amanah terhadap Allah. Amanah terhadap profesi berlaku 

kepada semua pendidik baik pegawai negeri atau bukan. Profesi 

pendidik akan mendapatkan gaji, sedangkan pendidik mempunyai 

amanah atas gaji yang telah diterima. Amanah kepada Allah 

berhubungan dengan tanggungjawab manusia kepada Allah kelak. 

Bapak A memahami bahwa sebagai pendidik selain mempunyai 

tanggungjawab kepada profesi juga memiliki tanggungjawab di akhirat 

kelak atas apa yang menjadi kewajibannya selama mengajar. Baik itu 

amanah profesi atau amanah kepada Allah, menurut Bapak A penilaian 

akan amanah tersebut hanya  Allah yang Maha Mengetahui.  

 

3.3 “Pendidik Profesional dalam Lingkup Pendidikan Formal” Sebagai 

Fondasi Pemahaman Peran 

Pemahaman seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, minat, penilaian, 

dan rasa. Antara orang yang satu dengan yang lain tentunya memiliki 

pengalaman yang tidak sama. Kesukaan terhadap game maka akan 

menimbulkan kesengajaan bermain game, pengalaman dan kebiasaan  

sebelum berangkat sekolah menimbulkan kesengajaan sarapan sebelum 

berangkat sekolah. Masih banyak lagi contoh pengalaman yang 

menstimulus kesengajaan melakukan bahkan memahami sesuatu. 

Sebagai informan pertama, Bapak A memahami peran akuntan pendidik 

dalam pembelajaran disebabkan oleh pengalaman menjadi pendidik 

profesional di lingkungan pendidikan formal. Sebagai seorang pendidik 

akuntansi yang mengajar di Strata 1 dan Pascasarjana (selama bertahun-

tahun) Bapak A telah banyak memakan asam garam di bidang pengajaran 

dan pendidikan. Riwayat pendidikan Bapak A salah satunya adalah sarjana 
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pendidikan sehingga pengalaman ini memicu pemahaman dan 

pengetahuan Bapak A tentang pendidikan dan pembelajaran. Kemudian 

selama ini beliau memang mengajar di lingkungan yang heterogen, artinya 

pendidikan akuntansi (S.Pd) sekaligus akuntansi murni (S.E). 

Lingkungan pendidikan formal pada umumnya mengharuskan pendidik 

untuk memiliki kompetensi profesional, biasanya mencakup mahir dalam 

merancang pembelajaran, evaluasi dan penilaian, serta memiliki 

pengetahuan yang luas tentang kompetensi-kompetensi pada bidang 

tertentu. Perbuatan yang sering dilakukan tentunya akan menimbulkankan 

kebiasaan. Seperti yang sudah saya lontarkan di atas bahwa pengalaman 

tertentu akan menimbulkan kesengajaan melakukan sesuatu pula. 

Pernyataan-pernyataan Bapak A secara tersurat maupun tersirat juga 

merfleksikan kebiasaan beliau yang berkecimpung dalam lingkungan 

pembelajaran formal. 

Pendidik disini artinya pendidik yang dilakukan dalam konteks formal. 
Konteks formal itu segalanya formal ya… 
  
Pendidikan formal itu kan harus direncanakan sesuai dengan tugas-
tugas profesi kita sebagai pendidik ya. Jadi kita harus membuat 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi gitu ya… 
 
Pendidik profesional itu harus mampu merancang perencanaan 
pembelajaran yang terdesain dalam satuan acara pembelajaran itu ya… 
 
Padahal disamping aspek kognitif itu ada aspek afektif dan psikomotor 
ya. di pembelajaran itu biasanya  hanya fokus pada kognitif dan 
psikomotor, afektif itu tidak…Dan pada pendidikan itu harus utuh 
ketiganya itu. 
 
Sebagai pendidik yang profesional, mestinya ya norma-norma sebagai 
pendidik itu dijawantahkan di dalam tugas mendidik. 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan Bapak A proses penyadaran atas 

peran akuntan pendidik dalam pembelajaran dipicu oleh kebiasaan/ 

pengalaman menjadi pendidik profesional di lingkungan pendidikan formal. 
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Normalnya seseorang akan mengatakan sesuatu sesuai pengetahuan dan 

kebiasaan yang dilakukan. Pernyataan tegas dan jelas berulangkali 

disampaikan oleh Bapak A, sebagai pendidik mengemban amanah untuk 

membawa mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Melalui penjelasan Bapak A, peran akuntan pendidik dalam 

pembelajaran adalah memandu mahasiswa selama proses pembelajaran. 

Namanya pemandu tentu memikul kewajiban untuk mengantarkan, 

membawa dan bertanggungjawab atas keselamatan yang dipandu. Bapak 

A menyebutnya sebagai bentuk tugas profesi yang harus dijalankan secara 

profesional meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Pembelajaran 

yang dipraktikan juga pembelajaran yang mendidik, karena dengan 

pembelajaran inilah akuntan pendidik dapat menyisipkan nilai yang diyakini 

untuk menghasilkan calon akuntan yang mengantongi integritas moral. 

 
 

3.4 Kesadaran “Kritis” Sebagai Kesadaran Bapak A 

Seperti yang telah diungkapkan di awal, bahwa tiap-tiap kesadaran akan 

mencerminkan refleksivitas masing-masing. Setelah mengenal Bapak A dan 

berdiskusi panjang terdapat ungkapan-ungkapan yang saya garis bawahi. 

Melalui perkataan, ekspresi, mimik, dan gesture dapat mencerminkan 

refleksivitas tertentu. Refleksivitas, kriteria dan karakter, serta intuisi saya 

tetapkan sebagai panduan untuk menganalisis dan memutuskan tingkat 

kesadaran Bapak A. Selain itu, observasi partisipan menjadi data pendukung 

untuk menentukan tingkat kesadaran Bapak A.  

Kesadaran berarti keadaan paham atau memahami apa yang terjadi di 

sekitarnya baik itu terhadap dirinya, orang lain serta lingkungan. Saya 

mengartikan kesadaran peran sebagai pemahaman seseorang atas peran 

yang seharusnya dilakukan pada tiap profesi tertentu. Berdasarkan 
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pernyataan Bapak A, menurut saya secara tersirat dapat menggambarkan 

kriteria dan karakter yang disandang beliau. Begitupun melalui pernyataan-

pernyataan yang beliau sampaikan telah merefleksikan kesadaran yang 

melekat pada dirinya, bisa jadi kesadaran terdalam.  

Dari seluruh pernyataan Bapak A dapat ditarik 4 kelompok refleksivitas, 

yaitu: (a) Bapak A adalah orang yang tidak begitu saja menerima makna, 

beliau berupaya untuk menggali atau mencari lebih, bukan sekadar dan 

sebatas makna; (b) menginginkan keadaan yang lebih baik dari yang ada 

dengan cara mengkritisi realitas kemudian memberikan usulan; (c) menilai 

fenomena yang terjadi dari sudut pandang pribadi.  

Pertama, tidak begitu saja menerima makna terdapat usaha untuk 

menggali lebih. Ini dicirikan melalui penggunaan kata dan penekanan setiap 

ucapan, misalnya ketika Bapak A menjelaskan perbedaan makna pendidikan 

dan pembelajaran, kemudian tugas profesi yang seharusnya dilakukan oleh 

akuntan pendidik, tujuan menjadi akuntan pendidik, serta tanggungjawab 

manusia sebagai pendidik.  

Iya tentu karena setiap pertemuan itu kan apa namanya ada tujuan-tujuan 
tertentu. Tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan 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 
   
Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam setiap pertemuan 

(tatap muka) terdapat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bapak A 

menambahkan keterangan bahwa tujuan pembelajaran yang dipraktikkan 

bukan sebatas transfer knowledge, tetapi lebih luas lagi pada tujuan 
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pendidikan yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian pernyataan yang 

selanjutnya tentang tujuan menjadi akuntan pendidik, Bapak A memberikan 

penjelasan awal bahwa tujuan menjadi akuntan pendidik pertama adalah 

sebagai mata pencaharian dan sebagai sebuah profesi. Ketika saya berusaha 

menggali lagi pemahaman Bapak A, beliau mengyatakan bahwa bukan hanya 

sebatas dua hal tersebut, tetapi juga sebagai amal jariyah manusia di kahirat 

kelak apabila dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. 

Kedua, menginginkan keadaan yang lebih. Bapak A banyak menggunakan 

kata “seharusnya, bukan hanya, dan tidak hanya” pada setiap pernyataan 

yang menurut beliau memang seharusnya diperlukan perubahan. Pernyataan 

tersebut beliau ucapkan dengan tegas, mimik yang yakin, dan gerak tangan 

memberikan isyarat. Tidak hanya mengkritik keadaan yang ada tetapi beliau 

juga memberikan usulan bagaimana yang seharusnya dilakukan.  

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. 
 
Jadi akhirnya itu e…e…bagaimana kita merancang pembelajaran yang 
mendidik, bukan hanya sekadar transfer knowledge. 
 
Bagaimana menjawantahkan mengantarkan peserta didik  supaya 
tujuan-tujuan pendidikannya itu tercapai  tidak hanya sekadar anu 
misalkan selama ini kan tidak menyentuh aspek-aspek tersebut. 
 

Pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Bapak A termasuk kritik beliau 

berdasarkan pengetahuan yang beliau miliki. Seperti bagaimana 

pembelajaran yang seharusnya dipraktikkan, bagaimana merancang 

pembelajaran yang mendidik, dan bagaimana seharusnya menjadi pendidik 

yang ideal. Usulan/ harapan Bapak A pembelajaran akuntansi yang ada tidak 

hanya transfer knowledge, tetapi memadukan semua aspek pembelajaran, 
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dan pendidik profesional adalah pendidik yang ideal dan menjalankan tugas 

profesi sesuai norma-norma sebagai pendidik. 

Ketiga, memandang realitas dari sudut pandang pribadi. Bapak A 

menempatkan sesuatu pada tempatnya, ketika ditanya terkait peran maka 

beliau menjawab sesuai teori dan praktik. Ketika ditanya tentang realitas yang 

ada, beliau menggunakan sudut pandang pribadi dengan ciri khas beliau. 

Tentunya pendapat ini tidak dapat digeneralisasi pada informan lain, karena 

Bapak A dengan tegas menyebutkan kata “menurut saya, pengamatan saya, 

statement saya agak keras”. Berikut penjelasan yang diungkapkan Bapak A. 

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 sekadar 
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 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 sekadar menggugurkan kewajiban. 

 

Penilaian Bapak A ini didasarkan pada pengamatan beliau kemudian 

diungkapkan menggunakan bahasa ke-aku-an nya. Seperti pada pernyataan 

pertama, beliau memberikan penilaian tentang pendidik yang profesional 

kemudian penilaian beliau tentang realitas pendidik di lingkungannya 

(universitas) yang dirasa masih belum memiliki kesadaran untuk menjadi 

pendidik yang benar-benar mendidik dengan mengedepankan pembentukan 

karakter mahasiswa. Faktanya, pendidik di lingkungan Bapak A melakukan 

perannya karena sekadar menggugurkan kewajiban sebagai akibat dari 

menjadi akuntan pendidik. 
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Dari  3 refleksivitas yang berhasil saya kumpulkan tersebut maka akan 

muncul kriteria dan karakter yang melekat pada diri Bapak A. Setiap 

ungkapan, penilaian, dan pendapat yang disampaikan tercermin karakter 

Bapak A seperti kritis, tegas, kompeten, dan profesional. Selanjutnya intuisi 

yang saya peroleh bahwa Bapak A adalah orang yang mempunyai jiwa 

perubahan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dan penggunaan 

rasa untuk menilai Bapak A maka beliau memiliki kesadaran kritis. 

Kesadaran kritis saya artikan sebagai kesadaran yang dicirikan dengan 

keinginan untuk mencari makna yang lebih, terdapat keinginan akan adanya 

perubahan yang dilakukan dengan cara mengkritik dan memberi solusi, 

kemudian menilai realitas dari sudut pandang pribadi. Sedangkan ciri bapak A 

yang memiliki kesadaran kritis yaitu: (a) memiliki karakter yang tegas, kritis, 

profesional, dan kompeten; (b) menggunakan kata-kata yang mencerminkan 

jiwa kritis seperti seharusnya, harus, mestinya, bukan hanya, tidak hanya, 

tidak sekadar dsb. Berikut ilustrasi yang menggambarkan kesadaran kritis 

yang dimiliki Bapak A. 

Gambar 3.1 Kesadaran Kritis Bapak A 
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3.5 Simpulan 

Kesadaran tertentu memiliki refleksivitas masing-masing. Berdasarkan 

studi fenomenologi yang telah saya lakukan, Bapak A memiliki kesadaran 

kritis. Secara implisit kesadaran tersebut telah membawa Bapak A untuk 

memahami perannya dalam pembelajaran akuntansi. Peran yang dipahami 

beliau yaitu akuntan pendidik sebagai orang yang mengatur alur pembelajaran 

akuntansi, pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang bersifat 

mendidik. Akuntan pendidik bisa disebut sebagai seorang mudarris yaitu 

seorang guru yang mengajar sekaligus juga mendidik, memiliki kepekaan 

intelektual yang tinggi serta metode-metode yang jitu untuk menjadikan anak 

didiknya yang cerdas, memiliki kualitas jiwa yang baik, serta karakter yang 

unggul. Kesadaran kritis Bapak A merefleksikan peran mudarris yaitu 

mengatur alur pembelajaran akuntansi yang mendidik. 

  


