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BAB IV 

MENEMANI MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI 

Menjadi akademisi itu harus berpikir visioner, jangka panjang dan tentunya bukan 
hanya fokus pada dunia saja  

 
 

4.1 Pengantar 

Akuntansi identik dengan hitung-hitungan, angka, laba dan rugi serta 

laporan keuangan. Mungkin pernyataan tersebut yang ada di kepala 

mahasiswa kali pertama mengenal akuntansi. Pernyataan ini sangat berbeda 

dengan pendapat Bapak B, akuntansi sebagai sarana agar manusia bisa 

bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Misalnya dalam konteks usaha, maka 

tujuan menjalankan usaha tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai 

sarana untuk memberikan manfaat kepada orang lain. “Sebaik-baik manusia 

adalah yang bermanfaat untuk orang lain”. Pembentukan diri yang 

berkualitas bisa dilakukan lewat pembelajaran akuntansi yang ada di 

lingkungan pendidikan. 

Bapak B merupakan sosok dosen akuntansi yang memiliki kerendahan 

hati, visioner, jiwa sosial tinggi dan kompeten. Beliau mengajar mata kuliah 

akuntansi manajemen, dan aktif di beberapa kegiatan sosial. Alasan ini yang 

mendorong saya untuk memilih beliau sebagai informan. Prinsip yang selalu 

dipegang beliau yaitu “di manapun, kapanpun, dan melalui apapun usahakan 

bermanfaat untuk orang lain”. Berdasarkan pengalaman berdialog beberapa 

kali dengan beliau, statement tersebut tercermin di setiap pernyataan dan 

ungkapan beliau ketika ditanya tentang peran pendidik. 

Perhargaan terhadap mahasiswa sangat beliau junjung tinggi, karena 

menurut Bapak B baik dosen atau mahasiswa semua adalah sama, sama-

sama manusia, dan yang membedakan hanyalah pengalaman belajar yang 
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terlebih dahulu. Namanya manusia, dosen juga pernah mempunyai 

kesalahan dan memiliki sifat lupa, di sini tugas mahasiswa adalah 

mengingatkan. Begitupun sebagai dosen, mempunyai kewajiban untuk 

mengingatkan mahasiswa apabila mahasiswa melakukan kekhilafan. Dalam 

Al-Qur‟an disebutkan bahwa: 

 “Demi masa; Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian; 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran”(QS. Al-„Ashr: 1-3). 
 

Selama berdialog dengan Bapak B, beliau lebih banyak cerita tentang 

masa lalu beliau menempuh pendidikan. Saat saya mengajukan pertanyaan 

apakah ada pengalaman yang unik dan tidak terlupakan selama menempuh 

perkuliahan, beliau menjawab “kalau pengalaman ya banyak”. Intinya beliau 

menjadikan pengalaman sebagai pelajaran dan pijakan sampai sekarang. 

Menjadi pengajar adalah amanah, Bapak B berusaha membuat mahasiswa 

bisa menjalin kedekatan dalam proses pembelajaran. Artinya tidak ada gap 

yang begitu berarti, alasannya langkah ini bertujuan untuk memperlancar 

proses pembelajaran. Menurut beliau sharing menjadi metode yang paling 

tepat untuk mengajar materi akuntansi di kelas Pendidikan Tinggi.  

 

4.2 Pemahaman Bapak B atas Peran Akuntan Pendidik dalam Pembelajaran 

Kali pertama saya bertemu dengan Bapak B untuk melakukan wawancara 

yaitu bulan April 2017. Sekitar jam 10.00 WIB beliau masih mengajar di kelas, 

sehingga saya menunggu sampai beliau selesai. Waktu terus berjalan, 

Alhamdulillah selesai, kami pun memulai untuk berdiskusi. Beliau 

menyampaikan permohonan maaf karena telat membalas e-mail dari saya. 

Dalam hati saya berkata, “YaAllah, sungguh rendah hati Bapak ini, kan 
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seharusnya saya yang minta maaf dan berterima kasih pak”. Kemudian saya 

menjelaskan maksud penelitian saya. 

Berbeda dengan Bapak A, sebagai pembuka diskusi dengan Bapak B 

terlebih dahulu meminta pendapat beliau bahwa lebih suka dipanggil sebagai 

pendidik atau pengajar. Bapak B memberikan jawaban kalau beliau lebih suka 

dipanggil sebagai pendidik (sambil tersenyum) dengan menyertakan alasan. 

Ya…a…karena menurut saya kalau pengajar itu belum tentu pendidik, 
tetapi kalau pendidik e…sudah pasti pengajar. Mengapa demikian? Ya 
kalau menurut saya kalau dikatakan hanya sebagai pengajar, maka 
tugasnya hanya menyampaikan ke yang diajar em…maksud saya 
mahasiswa ya…to know dan how. Sedangkan pendidik itu sendiri lebih 
kompleks. Jadi pendidik disini tidak hanya dituntut untuk menyampaikan 
pengetahuan transfer knowledge tetapi, bagaimana tentang 
kepribadiannya. 

  Dari pernyataan di atas mencerminkan bahwa Bapak B memahami 

perbedaan antara peran pendidik dalam pembelajaran. Saya menyimpulkan 

bahwa benar kalau saya menyebut dosen akuntansi sebagai „‟akuntan 

pendidik” bukan “akuntan pengajar”, karena pendidik dan pengajar 

mempunyai pengertian yang berbeda, dengan pengertian yang berbeda 

tentunya juga memiliki peran yang berbeda.  

Selanjutnya saya masuk pada tujuan utama penelitian saya, yaitu meminta 

pendapat Bapak B tentang peran akuntan pendidik dalam pembelajaran 

akuntansi. Ungkapan awal (noema) Bapak B sebagai berikut. 

Hehe peran dosen, kalau peran dosen dalam pembelajaran menurut saya 
ada dua, secara umum itu ya melaksanakan kewajiban. Kemudian kalau 
saya pribadi mungkin lebih kepada merubah  pola pikir dan membentuk 
kepribadian mahasiswa ya. 

Bapak B menjabarkan bahwa peran akuntan pendidik terbagi menjadi 

dua, yaitu peran secara umum dan peran khusus. Secara umum peran 

akuntan pendidik adalah untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan secara 

khusus akuntan pendidik berperan untuk merubah pola pikir dan membentuk 

kepribadian mahasiswa.  
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Saya mencoba meminta penjelasan lebih lanjut tentang peran umum 

yang beliau ungkapkan, Bapak B memberikan argumen bahwa sebagai 

akuntan pendidik secara umum memiliki peran untuk melaksanakan peran 

sebagai perwujudan dari profesi. Bapak B menilai kalau akuntan pendidik 

adalah profesi, ketrampilan khusus harus dimiliki sebagai bukti 

keprofesionalan. Kewajiban digambarkan Bapak B layaknya kewajiban orang 

tua terhadap anaknya. Ketika saya bertanya apakah pendidik ibarat orang tua 

bagi anak didik, Bapak B menjelaskan sebagai berikut. 

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.  
 
Tanggungjawab profesi diartikan Bapak B sebagai tanggungjawab umum 

yang harus dilakukan pendidik. Meskipun berprofesi sebagai pendidik beliau 

menganggap posisinya sama dengan mahasiswa. Lebih lanjut saya bertanya 

tentang peran khusus. Sedangkan peran khusus beliau pahami sebagai akibat 

dari proses pembelajaran dan suntikan nilai. 

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.  
 
Pemahaman tentang peran umum dan khusus tersebut beliau peroleh 

dari pengalaman masa lalu Bapak B ketika menempuh pendidikan tinggi.  

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 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 
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yang dapat mereka rasakan sekarang. Kan mahasiswa ini bukan anak 
kecil lagi ta. 

Intentional analysis Bapak B dipengaruhi oleh pengalaman belajar. Menurut 

Bapak B menjadi akuntan pendidik adalah amanah untuk bisa mendidik 

mahasiswa. Tidak ada perbedaan antara dosen dan mahasiswa, yang 

membedakan hanyalah pengalaman belajar lebih dulu dan sebanyak apa 

kemauan untuk membaca dan belajar. Bapak B merasa bahwa di masa lalu 

beliau mendapati dosen yang bermacam-macam, ada yang benar-benar memiliki 

niatan untuk mendidik mungkin ada pula yang hanya datang untuk mengajar. 

Pemahaman ini dijadikan pedoman Bapak B untuk mengelola pembelajaran 

serta menentukan metode yang tepat untuk mengajar. Menurut Bapak B, beliau 

adalah orang yang lebih santai dalam menghadapi mahasiswa sehingga ketika di 

dalam kelas beliau menggunakan metode sharing dengan tujuan untuk menjalin 

kedekatan dengan mahasiswa. 

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. 
 

Bapak B memposisikan mahasiswa sama seperti beliau dengan harapan 

bahwa cara tersebut akan mempererat hubungan baik antara dosen dan 

mahasiswa. Asumsi Bapak B cara yang demikian akan melancarkan proses 

belajar mengajar akuntansi. Bapak B merasa bahwa dahulu beliau tidak bisa 

seperti ini, maka dari itu sekarang berusaha memberikan kenyamanan 

mahasiswa untuk belajar. Pengalaman inilah yang mendasari noesis Bapak B 

“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 
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seharusnya”. Pemahaman ini muncul karena pengalaman tersebut. Bapak B 

menyadari bahwa akuntan pendidik berperan untuk mendidik.  

Selanjutnya intuisi yang saya peroleh Bapak B adalah pendidik yang 

berusaha selalu ada untuk mahasiswanya. Intuisi ini selalu saya lakukan untuk 

memperoleh pemahaman tentang apa yang diungkapkan oleh informan. Bapak B 

adalah sosok yang santai dan rendah hati dan berusaha membantu mahasiswa 

untuk belajar. Bapak B berusaha ada untuk mahasiswa yang dicerminkan melalui 

metode mengajar. 

Kesimpulan yang dapat saya abstraksi (reduksi eidetic) dari Bapak B tentang 

peran akuntan pendidik dalam pembelajaran bahwa Bapak B memahami peran 

akuntan pendidik adalah menemani mahasiswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode sharing sebagai cara tanggungjawab profesi sebagai 

akuntan pendidik untuk merubah pola pikir dan membentuk kepribadian 

mahasiswa. Bapak B menyadari bahwa sebagai manusia memiliki kedudukan 

yang sama, dosen dan mahasiswa juga hampir sama yang membedakan 

hanyalah pengalaman menempuh pendidikan yang lebih dahulu. Sebagai 

akuntan pendidik sudah seharusnya mampu membawa mahasiswa yang tidak 

hanya cakap intelektual dan mempunyai nilai bagus, tetapi kebermanfaatakan 

kepada masyarakat yang lebih penting. 

 4.2.1 Sharing sebagai Metode Pembelajaran (Akuntansi) 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara dosen dengan 

mahasiswa yang terjadi di ruang pembelajaran. Bapak B mempunyai style 

tersendiri untuk menyampaikan ilmu akuntansi kepada mahasiswa. 

Menurut Bapak B, pembelajaran sekarang adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered learning), tetapi melihat keragaman 
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mahasiswa di dalam kelas maka perlu didesain model pembelajaran yang 

mampu memancing mahasiswa untuk menyampaikan argumen mereka. 

Bapak B merasa bahwa tidak ada yang lebih pandai di kelas, baik dosen 

ataupun mahasiswa sama-sama belajar. Ketika saya bertanya metode apa 

yang digunakan untuk mengajar, beliau mengungkapkan sebagai berikut. 

Kalau ditanya praktik, ini terkait dengan metode. Metodenya ya mungkin 
sesuai dengan kesepakatan. Misal di awal mereka setuju ceramah, ya 
saya lakukan beberapa pertemuan. Kemudian saya minta feedbacknya 
seperti apa. Walau dipraktekknya saya tidak ceramah full tetapi lebih 
seperti sharing saja karena tidak ada yang lebih pandai di kelas. 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. 

 
Ceramah digunakan sebagai metode pembelajaran Bapak B, tetapi 

menurut beliau bukan ceramah seperti yang ada dalam teori tetapi praktik 

yang dilakukan lebih kepada sharing. Alasan yang mendasari penggunaan 

kata sharing karena menurut Bapak B, antara mahasiswa dan dosen tidak 

ada yang lebih pandai, posisinya sama. Sharing dalam pembelajaran 

diartikan sebagai proses bertukar pikiran antara pendidik dan mahasiswa. 

Meskipun Bapak B memposisikan dosen dan mahasiswa sama, beliau 

tetap memberikan ketegasan terhadap peraturan seperti keterlambatan 

mahasiswa masuk kelas atau pengumpulan tugas. Memang benar apa 

yang dijelaskan oleh Bapak B, dalam belajar tidak ada yang lebih pandai 

kemauan membaca dan kemauan belajar yang membedakan. 

Sharing dalam pembelajaran akuntansi bertujuan untuk memperat 

hubungan silaturrahim. Bapak B percaya bahwa dengan menjalin 

kedekatan akan menimbulkan kecocokan, lalu akan lebih mudah 

mempraktikkan peran pendidik.  

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, 
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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. 

 
Bapak B merasa dengan metode sharing akan memberikan dampak positif 

baik dalam menjalankan tugas, melaksanakan peran, dan menjalin 

komunikasi. Beliau menjelaskan bahwa komunikasi mungkin akan 

membuka jalan untuk mahasiswa menyampaikan keluhannya tentang 

pembelajaran. 

Seperti yang telah disebutkan Bapak B, selain melaksanakan kewajiban, 

peran akuntan pendidik adalah untuk merubah pola pikir dan membentuk 

kepribadian. Karena saya penasaran, maka saya meminta pendapat Bapak 

B bagaimana sharing bisa digunakan untuk melaksanakan peran khusus 

tersebut. Menurut Bapak B, terdapat 3 cara yang perlu dilakukan yaitu: (a) 

memahami karakter mahasiswa; (b) memberikan stimulus kepada 

mahasiswa agar berani berargumen; (c) mendengarkan pendapat 

mahasiswa dan menjalin komunikasi. 

Merubah pola pikir dan membentuk kepribadian bukanlah sesuatu yang 

instan. Setiap tatap muka terdapat pergantian tema yang tentunya juga 

akan mempengaruhi mind set mahasiswa. kesabaran, ketulusan, dan 

keikhlasan diperlukan untuk mencapai kata berhasil. Bapak B memberikan 

contoh sebagai berikut. 

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 itu ya.. namanya mahasiswa pasti bermacam-
macam ada yang kelihatan serius ada yang kelihatan pendiam ada juga 
yang kelihatan kosong pikirannya. Ya saya pahami karakter mereka 
seperti apa dengan cara itu tadi.Saya memancing mereka dulu ini 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari situ saya bisa 
memperoleh jawaban dari mahasiswa, kemudian menjalin komunikasi 
pola pikir mahasiswa adalah bisnis itu pokoknya tentang untung dan 
rugi. Nah.. seperti inilah yang harus kita rubah. Kita jelaskan dulu 
begini..begini…kemudian kasih deh pemahaman yang merangsang 
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mereka untuk berpikir lebih, lama-kelamaan kog menurut saya akan 
berubah. 

 
Merubah pola pikir memang tidak bisa dilakukan instan, karena pola 

pikir terkait dengan keyakinan yang sudah tertanam. Dibutuhkan ketaletan 

dan sinyal yang kuat untuk dapat merubahnya. Saya bertanya lebih lanjut 

kepada Bapak B, bagaimana dengan pembentukan keribadian. Menurut 

beliau dengan menerapkan sharing, memberikan penghargaan dan tidak 

menjaga jarak maka pembentukan kepribadian akan mengikuti. Perubahan 

pola pikir disebabkan oleh proses pembelajaran, pembentukan kepribadian 

melalui suntikan nilai-nilai.   

Nah…melihat hal ini ya…maka juga hal ini kan menjadi…menjadi cara 
yang spontan. Maksud saya cara yang tanpa disadari dapat merubah 
pola pikir mereka, ya tentunya pembentukan kepribadian juga tadi lho 
ya. 
 
Secara garis besar ketika dosen berusaha merubah pola pikir 
mahasiswa maka akan berdampak juga pada pembentukan kepribadian. 

 
Bapak B menyadari bahwa sharing adalah cara yang paling tepat untuk 

dilakukan dalam pembelajaran akuntansi. Sharing mempermudah peran 

yang akan dilakukan akuntan pendidik yaitu merubah pola pikir dan 

membentuk kepribadian. Prinsip Bapak B membawa beliau untuk selalu 

dekat dengan mahasiswa, selalu ada untuk mahasiswa, siap membantu 

dan menemani mahasiswa dalam pembelajaran. Dampak positifnya, 

mahasiswa akan merasa bebas dan tidak canggung untuk menyampaikan 

pendapatnya. Akuntansi sarat akan  nilai, tidak bebas nilai, maka menjadi 

akuntan pendidik bisa menyisipkan nilai-nilai yang diyakini. Alangkah 

indahnya jika kedekatan dengan mahasiswa dimanfaatkan untuk merubah 

pola pikir dan membentuk kepribadian.  
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 4.2.2 Menyeimbangkan Pola Pikir, Kepribadian, dan Jiwa Sosial Mahasiswa 

Tujuan pendidikan kita antara lain untuk membentuk individu yang 

beriman, bertaqwa, terampil, dan berkepribadian yang mantap. 

Seyogyanya itu jualah yang menjadi tujuan utama pembelajaran akuntansi 

yang ada di Pendidikan Tinggi. Akuntansi sudah seharusnya dijadikan 

media untuk membentuk calon akuntan yang mandiri, terampil, memiliki 

jiwa spiritual. Profesi akuntan adalah profesi yang mengharuskan 

seseorang untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia sendiri 

pada dasarnya adalah makhluk sosial, zoon politicon, sehingga hubungan 

antar sesama tidak bisa dielakkan. 

Pendidikan adalah salah satu wadah untuk mempersiapkan manusia 

menjadi insan unggul. Keseimbangan otak, kepribadian, jiwa sosial 

seharusnya menyatu pada setiap pribadi mahasiswa. Menurut Bapak B 

nilai bagus bukan tolok ukur dari keberhasilan pembelajaran akuntansi, 

karena nilai tidak akan menjamin mahasiswa untuk bermanfaat di 

masyarakat. 

Bapak B mempunyai cara-cara yang sederhana untuk berusaha 

menyeimbangkan komponen yang seharusnya memang menjadi hak 

mahasiswa. Beliau menyadari, terdapat kesulitan dalam praktik yang 

dilakukan. Sulit bukan berarti tidak bisa diterapkan. “Lawong ini adalah ilmu 

yang nampak, kelihatan mata lho” tegas Bapak B. Beliau memberikan 

contoh cara-cara yang dilakukan. 

Pertama, emosional e…saya lakukan pembelajaran dengan komunikasi 
2 arah. Dialogis ya istilahnya. Sehingga praktiknya ini begini…saya 
meminta pendapat mahasiswa untuk mengkritisi dan bagaimana 
pendapat mereka. Misalnya tentang riba, fraud, atau bisa juga kasus 
enron. Kemudian, sosial bisa saja ini, mencari problem solving bersama-
sama mengajak mereka berdiskusi membentuk kelompok untuk 
presentasi. Dari situ saya rasa akan memunculkan jiwa sosial, tidak 
egois atau individualis. Terakhir, apa namanya…spiritual ya. Ini tadi 
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yang saya sebut-sebut nilai. Nilai yang kita yakini. Ya ini misalnya 
berdoa sebelum belajar, mengajak mereka merenung mungkin tapi ya 
kalau memungkinkan. Ini penting agar apa…agar mereka sadar bahwa 
rasional kita itu terbatas dan apa kemampuan kita itu hanya karena 
kemurahan Allah. 

 
Pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak B menunjukkan usaha beliau 

untuk memberikan hak mahasiswa. Melatih emosianal dengan meminta 

pendapat dan mengkritisi kasus, menumbuhkan jiwa sosial melalui 

penugasan kelompok, dan menumbuhkan jiwa spiritual melalui pendekatan 

diri kepada Allah. Menurut saya Bapak B termasuk sosok akuntan pendidik 

yang megantongi karakter yang baik, menjalankan kewajiban serta 

memberikan hak kepada mahasiswa. 

Ketika saya bertanya apakah beliau sudah merasa menjadi pendidik 

yang baik beliau menjawab belum sepenuhnya tetapi akan berusaha untuk 

memenuhi kewajiban sebagai akuntan pendidik. “Menjalankan Tri Dharma, 

patuh secara administrasi, sudah sesuai surat tugas dan segala prosedur 

perkuliahan, memenuhi beban mengajar sesuai jadwal” Bapak B 

menegaskan demikian. Saya juga meminta pendapat beliau kapan dan 

seperti apa pendidik dikatakan gagal. 

Menurut saya, saya itu akan gagal ketika hanya mampu mentransfer 
pengetahuan saja ya. Makanya tadi juga sudah saya sebutkan. 
Umumnya itu bukan hanya merubah pola pikir tapi bagaimana 
membentuk kepribadian yang terdiri dari nilai-nilai. 

 
Bapak B menyadari bahwa menjadi pendidik seharusnya melaksanakan 

kewajiban dan menunaikan hak yang harus diproleh mahasiswa. Merasa 

menjadi pendidik yang gagal apabila dalam pembelajaran Bapak B hanya 

memindahkan isi buku ke kepala mahasiswa, menyampaikan apa yang 

dipahami kepada mahasiswa, serta tidak menyuntikkan nilai-nilai yang 

diyakini. Sebaliknya, Bapak B merasa berhasil apabila mampu 
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menyeimbangkan gizi mahasiswa serta menjadi teman mahasiswa selama 

proses pembelajaran akuntansi. 

 

4.2.3 Akuntansi Bukan Sekadar Teori 

Seiring perkembangan waktu, pemikiran manusia juga turut 

berkembang. Pemikiran yang kompleks, sudut pandang yang berbeda, dan 

keyakinan tiap manusia akan mempengaruhi penilaian terhadap sesuatu. 

Beberapa pihak mengartikan akuntansi bukan hanya sekadar bidang ilmu 

yang merupakan pecahan dari ilmu ekonomi, tetapi akuntansi masuk dalam 

ranah ilmu sosial. Konsekuensinya akuntansi perlu didekati dengan 

perspektif sosial jua. Tetapi kembali lagi pada pemikiran bahwa setiap 

orang mempunyai perspektif yang berbeda, maka sangat sah apabila saya 

mengatakan bahwa akuntansi bukan hanya sekadar teori yang diajarkan 

kepada mahasiswa di kelas. Senada dengan hal tersebut, inilah yang 

terjadi pada Bapak B dalam memandang akuntansi bukan hanya sekadar 

teori, mengajar di kelas akuntansi tidak hanya memindahkan isi buku ke 

kepala mahasiswa, serta mengubah sudut pandang mahasiswa kalau 

kuliah bukan hanya sekadar mencari nilai dalam bentuk IPK. 

Bapak B memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa nilai yang 

bagus tidak akan menjamin mahasiswa bisa bermanfaat untuk masyarakat. 

Pembelajaran akuntansi tidak hanya dipahami tentang teorinya saja, 

banyak makna yang harus diresapi, dipikirkan, dan direnungkan. Akuntansi 

juga termasuk sebuah ilmu pengetahuan. Terdapat kekuatan dan 

kekuasaan yang luar biasa di alam semesta ini. 

Hal semacam ini yang saya rasa merupakan stimulus untuk 
menyadarkan mereka mahasiswa ya yang saya maksud supaya 
memiliki jiwa spiritual. Yakin dan mengakui bahwa segala kekuatan dan 
kelebihan hanya milik Allah. 
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Akuntansi adalah bagian yang sangat kecil dari ilmu yang dimilki oleh 

Allah. Memang sebenarnya tujuan pendidikan baik dalam bidang 

akuntansi, ekonomi, teknik, sastra, bahkan sains hanya memiliki satu 

tujuan yaitu untuk menyadarkan manusia atas kekuasaan-Nya. Lebih lanjut 

Bapak B juga memberikan penjelasan belajar di kelas akuntansi bukan 

semata-mata hanya untuk mencari nilai, karena nilai tidak akan menjamin 

mahasiswa untuk bermanfaat di masyarakat.  

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

  
Cara yang dilakukan Bapak B untuk memberikan pemahaman tentang 

pemberian manfaat kepada orang lain adalah dengan menyuntikkan nilai-

niali tertentu. Penjelasan beliau sebagai berikut. 

Kita yang muslim misalnya, tahu dan paham bahwa Nabi Muhammad itu 
diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan hanya untuk menjadi 
orang pintar. Apa artinya? Artinya ya…bahwa kepribadian, sesuai 
dengan nilai-nilai yang dianut maksud saya, merupakan hal yang 
penting dibanding hanya kepintaran saja. Buktinya orang yang berilmu 
itu belum tentu misalnya dia jujur, tutur katanya baik, ini belum tentu. 
Tetapi, ketika seseorang sudah jujur, sopan, dan lain-lain itu…apa maka  
ini mencerminkan tingkat keilmuannya yang tinggi. Saya itu kalo di 
kelas, sering memberikan pemahaman maksud saya…saya berusaha 
memberikan pemahaman ke mahasiswa bahwa seorang mahasiswa 
tidak hanya dituntut cerdas di kelas saja, artinya akademisnya, tapi 
dituntut juga bagaimana ia memberikan dampak atau manfaat bagi 
masyarakat. 
 

Berilmu belum tentu berakhlak, tetapi apabila seseorang berakhal maka 

sudah pasti berilmu. Seperti itu kira-kira kalimat yang tepat untuk 

menjabarkan pernyataan Bapak B. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang 

luhur akan mencerminkan keilmuan yang tinggi. Akuntan yang baik adalah 

yang menjunjung tinggi etika dan integritasnya. Cerdas dalam keilmuan 

tidak akan menjamin kemanfaatan untuk orang lain, tetapi akhlak yang 

mulia yang akan berperan penting dalam hidup. Maka sangatlah tepat jika 
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sebagai akuntan pendidik juga menempatkan akhlak di urutan teratas dari 

pada unsur yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini juga untuk 

menyempurnakan akhlak, seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori, “sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia”. Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab ayat 21 dengan jelas 

menegaskan bahwa sebaik-baik teladan adalah Nabi Muhammad SAW. 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-
Ahzab: 21) 

 
Sebagai umat muslim sudah seharusnya menjalankan perintah agama 

untuk meraih ridlo Illahi. Perbaikan, refleksi diri, dan muhasabah harus 

tetap dilakukan baik sebagai akuntan pendidik maupun mahasiswa. 

Meskipun akuntansi tidak identik dengan ilmu agama tetapi terdapat pesan 

yang dalam, bukan sekadar teori, bukan hanya debet dan kredit, laporan 

keuangan, atau ilmu hitung-hitungan. Tetapi akuntansi bisa juga digunakan 

sebagai sarana untuk berbuat baik kepada orang lain dan menjadikan diri 

bermanfaat (hikmah) kepada sesama manusia. 

 

4.3 “Pengalaman Menempuh Pendidikan” sebagai Fondasi Pemahaman Peran 

“Pengalaman merupakan guru yang paling berharga”. Kata bijak yang 

cocok untuk menggambarkan pemahaman Bapak B atas perannya dalam 

pembelajaran akuntansi. Memang pengalaman seseorang dapat dijadikan 

pijakan untuk pengambilan keputusan etis di masa depan. Orang tidak akan 

masuk ke dalam lubang sampai dua kali. Selama berdiskusi dengan Bapak 

B, banyak pelajaran berharga yang saya peroleh. Beliau menjadikan 

pengalaman menempuh pendidikan masa lalu sebagai perbaikan di masa 
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kini. Prinsip yang beliau pegang, penghargaan kepada sesama, dan metode 

mengajar yang digunakan mencerminkan keseriusan dalam mendidik. 

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.  
 
Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak B mencerminkan alasan 

beliau memberikan pemaknaan atas peran pendidik. Beliau merasa perlu 

untuk memperbaiki cara yang digunakan pendidik menyampaikan 

kewajibannya. Menjadi pendidik adalah amanah yang harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Bapak B merasa ketika dahulu menempuh 

pendidikan masih ada yang perlu diperbaiki dan seharusnya dilakukan oleh 

dosen. Pertimbangan yang dijadikan pijakan menjadi akuntan pendidik yang 

benar-benar bisa mendidik dengan menganalisis beberapa faktor seperti 

memahami karakter mahasiswa, meresapi konten akuntansi, manusia di 

dunia memiliki kedudukan yang sama serta kekuatan lain yang mendasari 

ilmu pengetahuan. Pengalaman masa lalu yang begitu berharga sangat 

sayang jika dibuang, setiap pengalaman memiliki nilai tersendiri. Mahasiswa 

akan bisa merasakan mana dosen yang sungguh-sungguh memilki niat, 

mana dosen yang hanya mengggurkan kewajiban. 

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. 
 
Melaksanakan kewajiban, merubah pola pikir, dan membentuk 

kepribadian merupakan 3 unsur yang menjadi tujuan Bapak B dalam 

pembelajaran akuntansi. Bapak B menyadari sebagai pendidik mengemban 

amanah untuk melaksanakan tanggungjawab dan memberikan hak 
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mahasiswa. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak B bahwa 

semua manusia memiliki kedudukan yang sama, perbedaan mahasiswa 

terletak pada pengalaman yang lebih dahulu dalam belajar. 

Berdasarkan penjelasan dan pernyataan-pernyataan Bapak B, maka yang 

mendasari pemahaman Bapak B atas perannya dalam pembelajaran 

akuntansi adalah pengalaman beliau menempuh pendidikan di masa lalu. 

Bapak B memahami bahwa sebagai akuntan pendidik berperan untuk 

menemani mahasiswa dalam pembelajaran, menggunakan metode yang 

tepat sesuai dengan karakter mahasiswa agar tujuan menjadi pendidik bisa 

terlaksana sesuai amanah yang diberikan. Merubah pola pikir melalui 

pembelajaran, menyuntikkan nilai-nilai, serta mendorong mahasiswa untuk 

menyadari bahwa akuntansi bukan hanya sekadar teori, belajar akuntansi 

bukan hanya untuk mencari nilai yang bagus tetapi menyiapkan diri dengan 

akhlak yang mulia agar bermanfaat untuk orang lain. 

 

4.4 Kesadaran “Humanis” Sebagai Kesadaran Bapak B 

“Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya”, masing-masing 

orang mempunyai tabiat yang berbeda. Karakter yang dimiliki Bapak B 

tentunya juga berbeda dengan Bapak A, C atau D. Berdasarkan diskusi yang 

saya lakukan dengan Bapak B, meminta pendapat mahasiswa yang diajar, 

dan gaya bertutur kata beliau adalah orang yang rendah hati, sopan, dan 

memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pendapat beliau tentang peran akuntan 

pendidik juga mencerminkan karakter dan kepribadian yang sebenarnya.  

Secara keseluruhan Bapak B adalah orang yang mempunyai 

penghargaan terhadap sesama. Prinsip inilah yang paling ditonjolkan oleh 

Bapak B, prinsip ini juga yang menggiring Bapak B mendeskripsikan dan 

menilai pertanyaan saya selama diskusi yang telah kami lakukan. Tentunya 
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kesadaran tertentu akan memiliki relfkesivitas tersendiri, terdapat 5 

refleksivitas yang telah saya rangkum dari hasil diskusi dengan Bapak B. 

Pertama, menghargai yang lebih muda. Bapak B memiliki pernghargaan 

tersendiri kepada mahasiswa seperti meminta maaf apabila melakukan 

kesalahan serta mendengarkan pendapat mahasiswa untuk mengetahui pola 

pikir. Penggunaan kata “maaf” mengindikasikan bahwa beliau adalah orang 

yang rendah hati, menghargai orang lain meskipun orang itu lebih muda. 

Kemudian sifat beliau yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk 

berpendapat menunjukkan keluwesan beliau bahwa meskipun mengantongi 

lebih banyak pengalaman, tidak ada salahnya jika mendengarkan pendapat 

orang lain. 

Maaf ya, saya baru membalas e-mail kemarin. Karena saya sedang di 
luar kota, dan baru mengetahui kalau ada e-mail dari kamu. 
  
Menurut saya dengan mendengarkan pendapat mereka tentang 
sebuah topik, ini merupakan langkah awal mendeteksi pola pikir 
mereka… 
 
Kedua, menyamakan kedudukan manusia. Penggunaan kata “tidak ada 

bedanya, semua sama, sama-sama” memiliki arti persamaan, tidak lebih 

tinggi atau lebih rendah, sejajar, dan sebanding. Pengakuan Bapak B masuk 

kriteria orang yang santai, tetapi bukan berarti tidak mempunyai ketegasan.  

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

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak B adalah orang yang 

santai, dengan pembawaan yang melekat pada dirinya tersebut 

menyebabkan munculnya karakter untuk menghargai orang lain. Kedudukan 
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manusia sebagai makhluk adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi atau 

rendah. Pembedanya hanya pengalaman belajar yang lebih dahulu. 

Ketiga, tidak menjaga jarak dengan mahasiswa dan menjalin silaturrahim. 

Menjaga hubungan baik antara sesama muslim hukumnya wajib „ain. 

Silaturrahim adalah salah satu perkara yang akan memberikan manfaat, baik 

di dunia maupun di akhirat. Menambah pahala, memanjangkan umur, dan 

menambah saudara kiranya menjadi tabungan tiap muslim untuk kemudian 

kembali kepada-Nya. Bapak B pun demikian, berusaha menjalin silaturrahim 

dengan mahasiswa dengan harapan beliau langkah yang diambil akan 

memudahkan mahasiswa mengkonsumsi materi-materi akuntansi yang ada. 

Keluhan, kesan, luapan emosi, dan hambatan akan tersampaikan melalui 

sesi curhat yang tercermin dari pembelajaran sharing. 

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. 
 

Keempat, bertangungjawab terhadap profesi yang dimiliki. Santai bukan 

berarti tidak bertanggungjawab. Profesi akuntan pendidik pun mempunyai 

tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Bapak B menjelaskan bahwa 

secara umum pendidik mempunyai peran untuk melaksanakan 

tanggungjawab. Beberapa kata dan kalimat berulangkali dituturkan yang 

menggambarkan beliau adalah orang yang bertanggungjawab seperti 

“memenuhi kewajiban, melaksanakan tanggungjawab, saya tanamkan, 

sebagai akademisi”.  

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

 
Terakhir, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Akuntansi bukan hanya sekadar 

teori, belajar akuntansi bukan hanya untuk mencari nilai yang bagus, tetapi 

ada makna lain yang maha penting. Bapak B menjabarkan bahwa 

kemanfaatan bagi orang lain menjadi unsur yang wajib dipertimbangkan oleh 

semua mahasiswa. Ungkapan di bawah ini mengindikasikan bahwa Bapak B 

tidak hanya sibuk dengan tujuan hidupnya tetapi juga memikirkan orang 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. 
 

Berdasarkan refleksivitas yang telah saya rangkum maka tergambar ciri/ 

karakter Bapak B, beliau orang yang humble, ramah, visioner, 

bertanggungjawab, dan jiwa sosial tinggi. Karkater ini juga tercermin melalui 

ungkapan, nada bicara, gesture tubuh, dan pemikiran serta penilaian beliau 

atas sesuatu. Dari intuisi saya memahami Bapak B adalah sosok yang 

memiliki penghargaan terhadap sesama serta mempunyai sisi religius 

meskipun tidak begitu ditonjolkan.  

Melalui analisis (refleksivitas, karakter, dan intuisi), menurut saya Bapak 

B mempunyai kesadaran humanis. Pemahaman dan penilaian terhadap 

sesuatu beliau dasarkan pada rasa penghargaan atas sesama. Kesadaran 

ini saya definisikan sebagai sifat pemahaman terhadap sekitar yang didasari 

oleh rasa penghargaan kepada orang lain. Kesadaran ini dicirikan dengan 5 

kriteria yaitu: (a) menghargai yang lebih muda; (b) menyamakan kedudukan 

manusia; (c) tidak menjaga jarak dengan sesama; (d) bertanggungjawab 

atas profesi yang disandang; dan (e) mempunyai jiwa sosial yang tinggi. 

Karakter yang melekat pada orang yang mempunyai kesadaran humanis 
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antara lain humble, ramah, bertanggungjawab dan jiwa sosial tinggi. Orang 

yang memiliki kesadaran humanis lebih banyak menggunakan kata “maaf 

ya, sama-sama, walaupun, lebih santai, sama seperti saya, yang 

membedakan hanyalah, baik saya atau yang lain” dsb. Kesadaran humanis 

ini juga berpengaruh terhadap penilaian dan pemahaman Bapak B atas 

peran akuntan pendidik dalam pembelajaran akuntansi. Menerapkan metode 

sharing sebagai cara yang jitu menyampaikan materi akuntansi kepada 

mahasiswa. Ilustrasi kesadaran humanis Bapak B adalah sebagai berikut.                

Gambar 4.1 Kesadaran Humanis Bapak B 

 

 

 

 

 

4.5 Simpulan 

 Bapak B memiliki kesadaran humanis, yang tercermin dari penilaian, sifat 

sikap, dan tindakan selama saya berdiskusi dengan beliau. Peran akuntan 

pendidik beliau pahami sebagai teman belajar mahasiswa (rafiqu ta‟lim). 

Bapak B berusaha selalu ada untuk mengatasi masalah mahasiswa, 

menyamakan kedudukan antara mahasiswa dan dosen, serta menggunakan 

metode yang dirasa paling tepat untuk meminimalisir gap antara keduanya. 

Kesadaran humanis Bapak B merefleksikan peran rafiqu ta‟lim yaitu 

menemani mahasiswa dalam pembelajaran akuntansi. 

Humanis 
Memiliki jiwa sosial 
yang tinggi 

Maaf ya, walaupun, 

lebih santai, sama 

seperti saya, yang 

membedakan hanyalah, 

baik saya atau yang lain 

Menghargai yang 
lebih muda 

(mahasiswa) 

Menyamakan 
kedudukan manusia 

(dosen atau 
mahasiswa) 

Bertanggungjawab 
atas profesi yang 

dimiliki 

Tidak menjaga jarak 
(hubungan antar 

dosen dan mahasiswa 


