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ABSTRACT: The purpose of the development of learning design characteristic with 

cooperative learning is: (1) the approach and the learning process systematically to change the 

way of thinking, attitudes, critical thinking and analytical skills of students based on 

accounting nature and (2) developing accounting active learning as a learning approach and 

process practice accounting - entrepreneurship. Specifications of the research product is a 

learning devices that consists of learning activities nuanced with cooperative learning, the 

interaction of learning, learning outcomes directly and reflecting on learning. This study used 

a qualitative approach with grounded theory method through the design of design-based 

research (DBR). Data were collected by document analysis, observations, interviews, surveys 

and focus group discussions (FGD) by 20 participants, and analyzed with content analysis, 

and comparative research. The result of the development of instructional design of accounting 

are: (1) The creation outcomes of learning situations nuanced with cooperative learning, (2) 

The creation of  learning outcomes which indicate a change attitudes, and critical-thinking 

skills. 

Keywords: Teaching - Learning Accounting, Cooperative Learning,  
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I. PENDAHULUAN 

Ekonomi ASEAN merupakan sebuah momentum perubahan bagi pendidikan  

Indonesia. Dobrakan  Ekonomi ASEAN menjadi sebuah tantangan dalam pendidikan di 

Indonesia. Pendidikan Indonesia harus mampu menciptakan kompetensi sumber daya 

manusia yang memiliki daya unggul dan berkualitas. Pembangunan manusia merupakan 

faktor kunci dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yang 

sangar krusial adalah pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan oleh Perguruan 

Tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing yang 

tinggi untuk dapat mengisi pasar kerja yang semakin terbuka di Negara ASEAN.Dalam hal 

ini dibutuhkan SDM – SDM yang tangguh baik dalam penguasaan teknologi dan ilmu 

pengetahuan ( IPTEK ). Di era globalisasi menuntut setiap negara untuk berbenah diri dalam 

menghadapi persaingan tersebut. Bangsa yang mampu membenahi dirinya dengan 

meningkatkan sumber daya manusianya, kemungkinan besar akan mampu bersaing dalam 
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kompetisi sehat tersebut. Disinilah pendidikan harus menunjukkan dirinya, apakah ia mampu 

mendidik dan menghasilkan para mahasiswa yang berdaya saing tinggi (qualified) atau justru 

mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika pergerakan tersebut.  

Pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan salah satu wadah utama dalam 

menciptakan lulusan mahasiswa yang memiliki kompetensi serta daya saing yang berkualitas 

dalam Ekonomi ASEAN. Perguruan Tinggi merupakan  proses interaksi antara dosen dan 

mahasiswa didukung unsur yang terkandung didalamnya. Tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, lingkungan belajar, metode belajar. Mata kuliah Akuntansi berperan penting 

dalam keberhasilan kompetensi mahasiswa dalam pemahaman akuntansi di dunia praktek 

khusunya dengan kebermaknaan ilmu akuntansi sebagai disiplin ilmu pelengkap 

(complementer science) dalam menunjang kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam 

Ekonomi ASEAN. Untuk mencapai keberhasilan kompetensi mahasiswa yang diharapkan, 

keberadaan desain pembelajaran akuntansi memegang peranan penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran akuntansi di Perguruan Tinggi. Desain pembelajaran yang tersedia sudah 

sangat banyak, namun demikian masih terbatas dalam mengimplementasikan pendekatan 

pembelajaran cooperative learning dalam praktek pembelajaran akuntansi. Sehingga 

mahasiswasa secara menyeluruh masih sangat kurang berkembang dalam praktek akuntansi 

secara riil. 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari aspek proses dan hasil. Proses belajar yang 

berhasil apabila selama kegiatan belajar mengajar siswa menunjukkan aktivitas belajar yang 

tinggi dan terlihat secara aktif baik fisik maupun mental. Keberhasilan mahasiswa dalam 

belajar tergantung pada aktivitas yang dilakukannya selama proses pembelajaran. Dosen 

dalam mata kuliah Akuntansi dituntut untuk mengembangkan desain pembelajaran yang 

dapat melatih siswa bekerja secara kooperatif dalam memecahkan praktik akuntansi secara 

riil, sehingga kompetensi mahasiswa dalam belajar akuntansi akan meningkat. Oleh sebab itu 
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pembelajaran akuntansi dalam pembelajaran yang diterapkan pada mahasiswa harus mampu 

meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami akuntansi dan menyelesaikan 

masalah akuntansi dalam praktek akuntansi secara riil. Pengembangan desain pembelajaran 

akuntansi bernuansa cooperative learning dengan penelitian berbasis desain (DBR) yang 

dilakukan sebagai pendekatan pembelajaran ekonomi mampu mengarahkan subyek 

pembelajaran (mahasiswa) dalam melaksanakan Tri Dharma mahasiswa yaitu belajar, 

meneliti, dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang diterima selama proses pembelajaran 

kepada lingkungan masyarakat. Maka dalam perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

mampu menciptakan ketercapaian (sintaks) desain pembelajaran bernuansa cooperative 

learning. Untuk menciptakan situasi belajar yang diharapkan desain pembelajaran dirancang 

dengan pendekatan kooperatif dalam proses pembelajaran akuntansi pada setiap mahasiswa. 

Pembelajaran ini dilaksanakan sebagai peristiwa usaha bersama mahasiswa dalam bentuk 

kegiatan diskusi terbuka untuk mendapatkan informasi seluas–luasnya dalam menciptakan 

solusi berpikir sebagai upaya pemecahan masalah. 

Situasi pembelajaran yang diciptakan untuk mencapai kebutuhan pembelajaran 

akuntansi antara lain; pelaksanaan teknik brainstorming (curah gagasan) dalam kegiatan 

pembelajaran terkait dengan persepsi akuntansi dalam diri mahasiswa. Pembelajaran harus 

memecahkan masalah secara riil dalam praktikum akuntansi. Untuk menciptakan harapan 

pembelajaran akuntansi yang benuansa cooperative learning dibutuhkan penyusunan ulang 

mekanisme proses pembelajaran ekonomi. Dengan demikian dikembangkan desain 

pembelajaran bernuansa cooperative learning adalah untuk membangun perombakan re-

desain pembelajaran akuntansi pada mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Ciputra 

Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Re-desain pembelajaran dikembangkan dengan 

metode penelitian berbasis desain (design based research). Desain pembelajaran 

dikembangkan melalui penelitian berbasis desain dikarenakan intervensi dari penelitian 
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desaian (DBR) menciptakan orientasi proses desain yang konsisten dan iteratif dalam 

mewujudkan hasil yang diharapkan. Keunggulan pengembangan desain pembelajaran dengan 

penelitian berbasis desain (DBR) adalah proses desain secara sistematis (kegiatan analisis, 

desain, evaluasi dan revisi yang iterasi) mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan dari 

penelitian dan realisasi hasil yang telah dicapai. Adapun intervensi dari penelitian berbasis 

desain mudah digunakan dan dikembangkan oleh pengguna akhir penelitian (mahasiswa) 

serta secara efektif mampu menghasilkan hasil yang diinginkan yaitu terciptanya situasi 

pembelajaran bernuansa cooperative learning serta perubahan cara berpikir mahasiswa, sikap 

serta keterampilan kritis-analistis mahaiswa dalam memahami makna akuntansi dan 

memecahkan masalah – masalah akuntansi secara riil. 

 Penelitian Ini dirancang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

akuntansi yang berkaitan dengan tuntutan mutu luaran perguruan tinggi universitas ciputra 

yaitu kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap penguasaan kompetensi 

serta implementasi kompetensi akuntansi sebagai dasar dalam mengembangkan bisnis 

mahasiswa (entrepreneurship). Sejalan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) yaitu lulusan S1 Akuntansi bukan lagi hanya sebagai teknisi dan analisis tetapi juga 

sebagai ahli akuntansi. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Hakekat Belajar 

 Dalam proses pengajaran unsur belajar memegang peranan yang penting/ vital. 

Mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar, dan kegiatan mengajar hanya 

bermakna bila terjadi kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu, adalah penting sekali bagi 

setiap guru memahami sebaik – baiknya tentang proses belajar siswa, agar ia dapat 

memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi 
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siswa. Belajar sebagai kekuatan suatu proses. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengelaman. (learning is defined as the modification or streng – thening of 

behaviour thruogh experiencing). Menurut pengertian ini, belajar adalah merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya meningat, 

akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan 

hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Pengertian ini sangat berbeda dengan yang lain 

tentang belajar, yang menyatakan bahwa memperoleh pengetahuan; belajar adalah latihan – 

latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis, dan seterusnya. 

 Dari pengertian – pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : a) situasi 

belajar harus bertujuan dan tujuan – tujuan itu diterima baik oleh masyarakat. Tujuan 

merupakan salah satu aspek dari situasi belajar. b) tujuan dan maksud belajar timbul dari 

kehidupan anak sendiri. c) di dalam mencapai tujuan itu, siswa senantiasa akan menemui 

kesulitan, rintangan – rintangan dan situasi yang tidak menyenangkan. d) Hasil belajar yang 

utama adalah pola tingkah laku yang bulat. e) Proses belajar terutama mengerjakan hal – hal 

yang sebenarnya. Belajar apa yang diperbuat dan mengerjakan apa yang dipelajari. f) 

Kegiatan – kegiatan dan hasil – hasil belajar dipersatukan dan dihubungkan dengan tujuan 

dan situasi belajar. g) Siswa memberikan reaksi secara keseluruhan. h) Siswa mereaksi 

sesuatu aspek dari lingkungan yang bermakna baginya.( Hamalik, 1994: 37). 

2.2 Teori Belajar Sebagai Landasan dalam Proses Pembelajaran Akuntansi 

2.2.1 Teori belajar behaviouristik 

 Menurut teori behaviouristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat 

dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk 

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara 

yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Sesorang yang dianggap telah 

belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. (Budiningsih, 2005: 
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20). Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat, 

dan gurunyapun sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat 

mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dapat dianggap belajar. Karena ia 

belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. 

 Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behaviouristik adalah faktor 

penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila 

penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu juga 

bila penguatan dikurangi (negative reinforcement) responpun akan tetap dikuatkan. Misalnya, 

ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan maka ia akan 

semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif 

(positive reinforcement) dalam belajar. Bila tugas – tugas dikurangi dan pengurangan ini 

justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan 

negatif (negative reinforcement) dalam belajar. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk 

stimulus yang penting diberikan (ditambahkan) atau dihilangkan (dikurangi) untuk 

memungkinkan terjadinya respon. (Budiningsih, 2005 : 21). 

 Teori behaviouristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah 

terstruktur rapi dan teratur., maka siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada 

aturan – aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin 

menjadi sangat essensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan 

dengan penegakan disiplin.  

2.2.2 Teori Belajar Kognitif 

Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman, 

yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori 

ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata 

dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik 
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jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah 

dimiliki seseorang.  

 Diantara para pakar teori kognitif, paling tidak ada tiga yang terkenal yaitu Piaget, 

Bruner, dan Ausubel. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap – 

tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, 

dan equilibrasi. Sedangkan Bruner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh 

cara seseorang mengatur pesan atau informasi, dan bukan ditentukan oleh umur. Proses 

belajar akan terjadi melalui tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Sementara itu Ausebel 

mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan 

pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadi 

melalui tahap – tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan 

menggunakan informasi yang sudah dipahami.  

 Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. 

Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengetahuan baru 

dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Materi pelajaran disusun dengan 

menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual 

pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan 

siswa.  

2.2.3 Teori Belajar Konstruktivis 

Upaya mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki kepakaan, mandiri, 

bertanggung jawab, dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat, serta mampu 

berkolaborasi dalam memecahkan masslah, diperlukan layanan pendidikan yang mampu 

melihat kaitan antara ciri – ciri manusia tersebut, dengan praktek – praktek pendidikan dan 

pembelajaran untuk mewujudkannya. Pandangan konstruktivistik yang mengemukakan 

bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui 
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asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Teori belajar 

konstruktivistik mengakui bahwa siswa akan dapat menginterprestasikan informasi ke dalam 

pikirannya, hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada 

kebutuhan, latar belakang dan minatnya. Guru dapat membantu siswa mengkontruksi 

pemahaman representasi fungsi konseptual dunia eksternal.  

 Proses belajar sebagai suatu usaha pemberian makna oleh siswa kepada 

pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi akan membentuk suatu konstruksi 

pengetahuan yang menuju pada kemutakhiran struktur kognitifnya. Guru – guru 

konstruktivistik yang mengakui dan menghargai dorongan diri manusia / siswa untuk 

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, kegiatan pembelajaran yang dilakukannya akan 

diarahkan agar terjadi aktivitas konstruksi pengetahuan oleh siswa secara optimal. 

Karakteristik pembelajaran yang dilakukan adalah : (1) Membebaskan siswa dari belenggu 

kurikulum yang berisi fakta – fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide – idenya secara lebih luas. (2) 

Menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest, untuk membuat hubungan di antara  

ide – ide atau gagasannya, kemudian memformulasikan kembali ide – ide tersebut, serta 

membuat kesimpulan. (3) Guru bersama – sama siswa mengkaji pesan – pesan penting bahwa 

dunia adalah kompleks, di mana terdapat bermacam – macam pandangan tentang kebenaran 

yang datangnya dari berbagai interprestasi. (5) Guru mengakui bahwa proses belajar serta 

penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak 

mudah dikelola.   

2.2.4 Teori Belajar Humanistik 

Menurut teori humanistik tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses 

belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. 

Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Tokoh 
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penganut aliran humanistik diantaranya adalah Kolb, Honey, Hubermas, Bloom dan 

Krathwohl, Ausubel (Budiningsih, 2005: 78). 

 Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa 

utntuk berfikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan 

keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar (Budiningsih, 2005: 79).  Teori humanistik akan 

sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, 

sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan 

dilakukan untuk mencapai tujuannya. 

2.3. Hakekat Ilmu Akuntansi  

  Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan  informasi keuangan  kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Oleh sebab 

itu sistem informasi tersebut sangat mempengaruhi pihak  perusahaan dalam menjalankan 

rantai bisnisnya untuk memberikan kesimpulan dalam pergerakan bisnis. Pihak – pihak yang 

berkepentingan dalam  informasi akuntansi melibatkan stakeholder yang terkait. Stakeholder 

yang  berkepentingan terhadap imformasi akuntansi perusahaan antara lain; Pihak Internal, 

yaitu manajemen  (stewardship): Memiliki kendali secara langsung terhadap sistem akuntansi 

dan dapat menentukan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu 

dilaporkan. Pihak Internal antara lain manajer produksi, manajer keuangan, manajer 

personalia, karyawan, dan direktur. Pihak Eksternal perusahaan meliputi, pemerintah, 

pemegang saham, calon  investor,  Supplier dan Kreditor.  

  Perusahaan sebagai suatu organisasi pencari laba memiliki keharusan untuk 

berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Hubungan 

tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap 

pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan suatu bahasa 
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bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Dan bahasa bisnis 

tersebut disebut akuntansi. 

2.4 Kompetensi (Capaian) Pendidikan Akuntansi Universitas Ciputra 

  Capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diharapkan dari setiap lulusan yang 

dibagi menurut pengetahuan, keterampilan dan sikap antara lain adalah sebagai berikut. (a) 

Knowledge (Pengetahuan). Pemahaman yang mendalam akan konsep akuntansi yang 

diintegrasikan dengan entrepreneurship, pemahaman mengenai akuntansi  yang mengacu 

pada standar akuntansi internasional, dan pemahaman mengenai akuntansi yang berbasis 

teknologi informasi. (b) Skill, dimana Mahasiswa mampu berpikir kreatif dan inovatif, 

Mahasiswa mampu menerapkan metode – metode yang sudah dipelajari, dan mahasiswa 

mampu berpikir kritis dan inovatif dalam pengambilan keputusan. (c) Attitude (Sikap). 

Mahasiswa memliki semangat dan sifat entrepreneur, mahasiswa memiliki standar etika 

bisnis yang tinggi serta mahasiswa memiliki softskill yang bagus diantaranya kemampuan 

untuk bernegosiasi. Maka berdasar pada capaian kompetensi yang diharapkan dari setiap 

mahasiswa dapat diimplementasikan dalam berbagai profesi yang diharapkan. Sasaran 

Profesi yang dapat diimplementasikan dari learning outcomes yang dihasilkan dari Program 

Studi Akuntansi adalah ; (1) Akuntan Publik. Lulusan program studi dapat membuka kantor 

akuntan publik sendiri bagi mahasiswa yang mengambil Pendidikan Profesi Akuntansu (Ak), 

lulusan  juga dapat menjadi intrapreneur di kanton Akuntan Publik. (2) Konsultan Pajak. 

Lulusan Program Studi Akuntansi yang mengambil sertifikasi professional brevet pajak dapat 

membuka kantor konsultan pajak maupun bekerja di kantor konsultan pajak. (3) 

Intrapreneurial Accountant (bekerja di perusahaan). Lulusan program studi Akuntansi dapat 

menjadi akuntan, bagian pajak,bussines development, internal auditor, CSR. (4) Owner 

lembaga pendidikan. (5) Lecturer baik di perguruan tinggi, maupun pada tingkat pendidikan 

dibawahnya. 
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  Sesuai dengan kelima komponen kompetensi yang diwajibkan dalam Kepmendiknas     

No. 045/U/2002, maka kelima elemen komponen kompetensi yang diimplementasikan pada 

Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra antara lain; 

(a) Landasan kepribadian, (b) Penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) Kemampuan berkarya, 

(d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai dan (e) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasayarakat sesuai 

dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Setiap kompetensi lulusan mahasiswa dianalisis 

terkait dengan kelima elemen komponen tersebut. Muatan kompetnsi tersebut diterapkan 

dalam setiap strategi pembelajaran yang dilakukan didalam kelas. Strategi pembelajaran 

akuntansi diharapkan mengandung elemen (1) landasan pribadi yang bersifat softskils, (2) 

penguasaan ilmu dan keterampilan yang diajarkan dalam bentuk mata kuliah akuntansi, (3) 

kemampuan berkarya, kompetensi tersebut diterapkan melalui praktek kerja dan (4) sikap dan 

perilaku berkarya, kompetensi tersebut dapat dtempuh melalui proses pembelajaran. 

Kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran akuntansi tersebut diharapkan dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan bermasayarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat kompetensi 

tersebut dapat diwujudkan dengan kompetensi utama yaitu penerapan ilmu akuntansi 

kedalam bisnis pribadi maupun keluarga mahasiswa, penerapan ilmu akuntansi untuk 

meningkatkan kepercayaan stakeholder. 

2.5 Pembelajaran Kooperatif sebagai Pendekatan Pembelajaran dalam Mata Kuliah 

Akuntansi  

 Pembelajaran kooperatif adalah sebuah pendekatan yang menciptakan situasi belajar 

yang menyenangkan dan memaksimalkan kepuasan dalam pembelajaran yang dihasilkan dari 

proses pembelajaran bersama dalam sebuah tim. Dibandingkan dengan pendekatan tradisonal 

(ceramah) dan berpusat pada tugas individu pembelajaran kooperatif lebih efektik diterapkan 

dalam pembelajaran akuntansi. Hal ini dikarenakan pendekatan kooperatif menciptakan 
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penalaran serta kemampuan dan keterampilan berpikir kritis siswa dalam memahami materi 

yang telah diajarkan. Pendekatan kooperatif merupakan teknik dalam pembelajaran dalam 

menstimulus motivasi instrinsik peserta didik (mahasiswa) dalam meningkatkan minat belajar 

mahasiswa serta mencapai kemampuan yang lebih besar untuk melihat situasi dari perspektif 

orang lain, terlebih membangun hubungan yang positif dan mendukung dengan teman 

sebaya, sikap positif terhadap materi yang diterima, dan membangun kepercayaan diri 

mahasiswa dalam berpendapat. 

 Ada beberapa alasan mengapa pembelajaran kooperatif bekerja dengan baik antara 

lain; (1) Gagasan bahwa siswa mempelajari lebih lanjut dengan melakukan sesuatu yang aktif 

daripada hanya menonton dan mendengarkan. (2) Membangun kemampuan kognitif 

mahasiswa dimana pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang bersifat 

aktif. (3) Selain itu, kerja sama meningkatkan keterampilan psikomotorik setiap mahasiswa. 

Siswa yang lemah bekerja secara individual cenderung menyerah ketika mereka susah 

memahami konteks materi namun bekerja secara kooperatif, setiap mahasiswa yang memiliki 

kemampuan akademis yang cukup kuat dapat saling menjelaskan dan mengklarifikasi materi 

kepada mahasiswa yang lebih lemah. Beberapa definisi pembelajaran kooperatif telah 

dirumuskan dan paling banyak digunakan pada Pendidikan Tinggi mengacu pada teori Daud 

dan Roger Johnson dari University of Minnesota. Pembelajaran kooperatif adalah instruksi 

yang melibatkan siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, dalam kondisi 

yang mencakup lima unsur-unsur berikut. (a) Membangun hubungan ketergantungan yang 

postif. Anggota dalam sebuah tim diwajibkan untuk saling membangun kerjasama dalam 

mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran akuntansi hubungan positif 

ini dimaknai dalam hubungan kerjasama dalam penyelesaian aplikatif materi akuntansi 

informasi sistem dalam penyelesaian praktikum terstruktur. Dimana setiap mahasiswa 

mampu membangun persepsi, keterampilan berpikir kritis secara bersama dalam memahami 
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dan mengimplementasikan kedalam siklus akuntansi secara riil. (b) Menciptakan 

Akuntabilitas Individu. Dalam pembelajaran akuntansi, Semua siswa dalam kelompok yang 

bertanggung jawab melakukan setiap bagian pekerjaan dan penguasaan semua materi yang 

akan dipelajari. (c) Membangun interaksi promotif. Meskipun beberapa pekerjaan dalam 

kelompok dapat dibagi dan dikerjakan secara individual, namun dalam pembelajaran 

akuntansi dikelas beberapa materi yang diajarkan dibutuhkan interaksi dengan anggota 

kelompok satu sama lain dalam penyediaan umpan balik, penalaran dan penciptaan 

kesimpulan secara bersama yang dapat mendorong kemampuan diri satu sama lain. (d) 

Keterampilan kolaboratif,  Siswa didorong dan dibantu untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dan membangun kepercayaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, 

komunikasi, dan keterampilan dalam manajemen konflik. (e) Pengolahan group  (Kelompok), 

Anggota tim menetapkan tujuan kelompok , menilai secara berkala apa yang mereka lakukan 

dengan baik sebagai sebuah tim. 

 Dalam proses pembelajaran akuntansi, pembelajaran kooperatif tidak hanya diartikan 

sebagai proses bekerja siswa dalam kelompok namun pembelajaran kooperatif dimaknai 

sebagai proses untuk melatih kemampuan mahasiswa sesuai dengan kelima unsur tersebut. 

Dalam proses pembelajaran akuntansi pada Perguruan Tinggi, pembelajaran kooperatif dapat 

menghasilkan perubahan pada kemampuan kognitif dan afektif pada pembelajaran akuntansi 

pada setiap mahasiwa. Perubahan kognitif dan afektif yang terjadi adalah : (1) Perubahan 

kinerja mahasiswa (secara individu) lebih unggul, yang diukur meliputi akuisisi pengetahuan, 

retensi, akurasi, kreativitas dalam pemecahan masalah, dan tingkat penalaran yang lebih 

tinggi. (2) Dampak positif yang terjadi dari proses interaksi. Dalam pembelajaran akuntansi, 

interaksi kooperatif memacu keterampilan berpikir secara akurat, menciptakan ketelitian 

dalam pengembangan latian aplikatif serta meningkatkan kesiapan dan kesigapan dalam 

pemecahan masalah (aplikatif bisnis mahasiswa). (3) Perubahan afektif dalam lingkungan 
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belajar. Pembelajaran kooperatif mampu menciptakan keterampilan sosial, membangun 

kekuatan positif secara bersama dalam proses pembelajaran. 

III. Metode Penelitian dan Pengembangan 

3.1 Model Pengembangan 

Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

sedangkan metode dalam penelitian ini adalah grounded theory. Pengembangan desain 

pembelajaran akuntansi dalam penelitian ini menggunakan rancangan pembelajaran model 

Design Based Research. Pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis dokumen, 

pengamatan, wawancara, survei dan eksplorasi serta focus group discussion. Penelitian 

terdahulu (preliminary survey) dilakukan untuk mengidentifikasi pandangan praktisi serta 

keunggulan mahasiswa (kemampuan mahasiwa dalam bentuk persepsi, aktivitas serta respon 

mahasiswa dalam menjabarkan hakekat ilmu akuntansi.  

Sintaks dan skenario desain pembelajaran akuntansi bernuansa cooperative memuat 

lima nuansaistik dasar dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Karakteristik Dasar Design Based Research 
No Karakteristik  Penjelasan 

1 Pragmatic - Sebagai riset pengembangan berbasis desain yang 

memperhalus teori dan praktik 

- Nilai teorinya terungkap dari sejauh mana prinsip – prinsip 

yang terkandung didalamnya dapat dipetik dan sejauh 

mana dapat memperbaiki praktik 

2 Grounded - Desain yang dikembangkan dipicu oleh teori (Theory 

driven) dan di – grounded – kan dalam riset yang relevan 

serta teori dan praktik. 

- Desain disusun dalam dunia nyata dan prosesnya terlekat 

dalam dan dikaji melalui riset berbasis desain. 

3 Interactive, Iterative, 

and Flexible 

- Para perancang dilibatkan di dalam proses perancangan 

dan bekerja sama dengan para pengguna (participator) 

- Prosesnya berlangsung dalam analisis siklus iterative, 

desain, implementasi dan redesain. 

- Perencanaan awal biasanya belum memliki rincian yang 

cukup sehingga desainer dapat melakukan perubahan jika 

diperlukan. 

4 Integartive - Bauran metode riset diterapkan untuk memaksimalkan 

kredibilitas riset yang sedang berlangsung. 

- Metode bervariasi selama fase – fase berbeda sesuai 

dengan kebutuhan dan isu yang muncul serta focus riset 

yang bergulir. 

- Kelugasan selalu dijaga dan disiplin yang diterapkan 
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cocok untuk fase pengembangannya. 

5 Contextual - Proses riset, temuan riset, dan perubahan yang terjadi 

sejak perencanaan awal terdokumentasi 

- Hasil riset dikaitkan dengan proses desain dan settingnya. 

- Isi dan kedalaman desain yang tergenerasi beragam. 

- Diperlukan panduan (guidance) untuk menerapkan prinsip 

– prinsip yang sudah digerasikan 

 

3.2. Prosedur Pengembangan 

Penelitian berbasis desain menggunakan metode yang sistematis namun fleksibel 

yang bertujuan untuk meningkatkan praktik – praktik pembelajaran melalui analisis iterative, 

desain, pengembangan dan implementasi, berdasarkan kolaborasi antara peneliti dan praktisi 

secara nyata. Dalam tahap penyusunan draft sintaks dan  skenario pelaksanaan model 

pembelajaran serta uji kelayakan prototype juga melibatkan tim kolaborasi. Berikut adalah 

alur proses penelitian dan pengembangan yang dilakasanakan pada penelitian ini: 

3.2 Alur Pengembangan 

Prosedur Penyusunan Langkah – Langkah Kegiatan Desain Pembelajaran 
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Berdasarkan skema di atas dijelaskan bahwa pengembangan desain pembelajaran dilakukan 

dengan enam tahap : (1) identifikasi masalah, (2) Perumusan produk pengembangan, (3) 

Penyusunan desain dan pengembangan protipe sintaks, skenario produk. (4) Uji coba 

prototipe sintaks dan skenario produk, (5) Evaluasi kelayakan prototipe sintaks, Skenario 

produk, dan (6) penyempurnaan dan komunikasi hasil. Pengembangan desain pembelajaran 

dilakukan dengan proses iterasi antara peneliti, kolaborator serta pengguna penelitian 

(mahasiswa).  

Data yang diperoleh dari pengembangan desain pembelajaran dipetakan kedalam 

skema respon – konseptual mahasiswa, dan implementasi pemahaman akuntansi dalam 

membuat skema dokumen informasi sistem, Serta pemetaan situasi kegiatan tindak lanjut. 

Data dianalisis dengan menggunakan teknik (a) analisis isi, digunakan untuk mengolah hasil 

studi pustaka yang didapatkan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Analisis isi bertujuan 

untuk mengetahui validitas konteks yaitu relevansi konsep (b) analisis komparatif. Analisis 

ini untuk mengetahui tingkat validitas prototype/ fase pengembangan yang dikaji dari hasil 

pre-eliminary survey. Analisis riset komparatif digunakan untuk menjelaskan perubahan dari 

tindakan simulasi dari tujuan pengembangan. Indikator dalam pencapaian hasil pembelajaran 

adalah  

3.3 Indikator Ketercapaian Pembelajaran 
Kajian Eksplorasi & Kegiatan Indikator Ketercapaian 

Mendeskripsikan kecenderungan respon 

mahasiswa terkait hakikat ilmu akuntansi  

1. Munculnya pemahaman sebagai sistem informasi. 

2. Munculnya pemahaman akuntansi yang mengacu pada 

standar akuntansi (IFRS) 

3. Munculnya pemahaman relevansi akuntansi yang 

diimplikasikan kedalam entreprenurship 

Menumbuhkan kesadaran  budaya 

kooperatif  pada mahasiswa dalam  

memecahkan masalah praktik akuntansi 

1. Munculnya kesepahaman, kesepakatan dalam kegiatan 

musyawarah. 

2. Munculnya inisiatif untuk bekerja secara kekeluargaan 

(bersama) dalam menyelesaikan kasus secara rill dalam praktik 

akuntansi. 
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IV. Hasil Penelitian Dan Pengembangan 

4.1 Paparan Pengembangan  

4.1.1. Identifikasi Masalah 

  Pada fase 1 pengembangan atau tahapan identifikasi masalah dan analisis situasi yang 

dikaji berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi dan mahasiswa pada tahap preliminary 

survey, maka yang dibutuhkan dalam tahap perumusan pengembangan perangkat 

pembelajaran berdasarkan pada masalah berikut. 

     4.1.1 Tabel Identifikasi Masalah 
Identifikasi & Analisis 

Situasi 

Komponen yang dibutuhkan 

Konsep Pembelajaran Situasi Pembelajaran 

Kecenderungan Respon 

Mahasiswa terkait definisi 

akuntansi 

1. Penguatan akuntansi sebagai 

sistem informasi kedalam 

pembelajaran akuntansi. 

2. Terintergrasinya hakekat akuntansi 

ke dalam kurikulum inti dan 

kurikulum dasar 

 

1. Teknik Brainstorming 

sebagai bentuk teknik 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Pembelajaran harus 

mengkaji fenomena riil 

yang ada dalam praktek 

bisnis  

Kesadaran akan 

pentingnya kooperatif 

dalam memecahkan 

masalah praktik akuntansi 

1. Perwujudan interaksi kooperatif 

dalam pembelajaran 

1. Pembentukan kegiatan 

musrenka (musyawarah 

rencana kerja) dalam 

pembelajaran mahasiswa 

2. Mewujudkan kegiatan 

dalam Accounting Active 

Learning sebagai bentuk 

simulasi pembelajaran.  

4.1.2. Perumusan Produk Pengembangan 

 Berdasar pada proses pengidentifikasian masalah serta komponen yang dibutuhkan 

dalam pengembangan produk pembelajaran, pengembangan desain pembelajaran bernuansa 

adalah bentuk re-orientasi pembelajaran akuntansi yang menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang digunakan untuk: (a) pendekatan dan proses pembelajaran secara 

sistematik untuk mengubah cara berpikir mahasiswa baik secara personal maupun kelompok, 

(b) pendekatan dan proses pembelajaran secara sistematik untuk menerapkan akuntansi 

kedalam praktik akuntansi. Model skenario kegiatan berupa pembelajaran kooperatif untuk 

(1) mencapai kesepahaman dan kesepakatan serta (2) belajar mempraktekkan akuntansi 

sebagai sistem informasi kedalam skenario kegiatan pembelajaran dirumuskan dalam dua tipe 
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yaitu skenario pembelajaran kooperatif. Dalam skenario awal (eksplorasi awal) peneliti 

menganalisis respon mahasiswa terkait pemahaman Akuntansi. Respon mahasiswa dipetakan 

kedalam alur pemikiran mahasiswa yang akan dipetakan dalam pemetaan sementara.  

  Selanjutnya skenario lanjutan, peneliti bertindak sebagai moderator dalam memimpin 

diskusi. Pada skenario lanjutan (eksplorasi lanjut), kegiatan yang berlangsung adalah simulasi 

musyawarah dalam memecahkan masalah yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan nyata 

dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan accounting active learning yang dijelaskan melalui 

skenario pembelajaran untuk mewujudkan interaksi kooperatif dalam mengaplikasikan 

hakekat akuntansi dalam kegiatan praktik. Skenario pembelajaran dilaksanakan di kelas 

dalam satu minggu dilakukan sebanyak satu kali pertemuan dengan tiap pertemuan lima 

puluh menit (2x50 menit). 

4.1.3.Penyusunan Desain, Pengembangan Prototipe Sintaks dan Skenario Produk 

  Pengembangan perangkat yang dihasilkan berdasarkan proses iterasi hasil 

kesepakatan oleh peneliti bersama kolaborator didasarkan pada sintaks ketercapaian desain 

yang memuat indikator ketercapaian sebagai berikut: (1) Tercipta kesepakatan dan 

kesepahaman dari proses menghimpun logika berpikir secara personal dan kelompok yang 

dijiwai oleh semangat entrepreneurship yang didasarkan pada moralistik mahasiswa 

dilandasi oleh etika bisnis yang tinggi. (2) Tercipta interaksi kooperatif yang berorientasi 

pada humanistik (kemanusiaan) pada perwujudan entrepreneur dan intrepeneur. Dalam 

mewujudkan kooperatif tersebut maka peneliti tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi 

menata, mendesain dan mere-struktur, untuk mewujudkan kooperatif tersebut kedalam 

tindakan pembelajaran akuntansi aktif (Accounting Active Learning).  

   Ketercapaian tujuan dari perangkat pembelajaran di atas diimplementasikan kedalam 

skenario pembelajaran. Kegiatan pada skenario pembelajaran (eksplorasi awal) sebagai 

pendekatan dan proses belajar dalam mengubah cara berpikir mahasiswa dalam memahami 
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hakekat ilmu akuntansi. Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati kecenderungan respon 

mahasiswa terkait pemahaman akuntansi. Dalam skenario satu terdapat dua tahapan yaitu 

tingkatan satu kegiatan eksplorasi awal dan tingkatan dua berupa eksplorasi lanjut. Pada 

eksplorasi awal kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran adalah peneliti (juga sebagai 

pendamping pengguna) mengamati respon mahasiswa yang merekam kegiatan diskusi terkait 

pertanyaan umum mengenai definisi “Akuntansi”, hasil dari respon mahasiswa akan 

dijabarkan dalam bentuk Pemetaan persepsi sementara. Hasil dari pemetaan sementara 

digunakan sebagai dasar dalam eksplorasi lanjut dalam tingkatan dua (eksplorasi lanjut). Pada 

kegiatan ini, pembelajaran diarahkan pada mahasiswa untuk menerapkan kesepakatan 

persepsi akuntansi yang dihasilkan kedalam bentuk praktik akuntansi bisnis (Accounting 

Active Learning).  

4.1.4 Pemetaan Skema Konseptual Definisi Akuntansi 

 Dalam kegiatan ini mahasiswa mendefiniskan kata akuntansi secara tertulis dan lisan. 

Intervensi peneliti adalah mengatur kegiatan pembelajaran yaitu menentukan topik materi dan 

menganalisis respon pemikiran mahasiswa terkait pendefinisian akuntansi. Berdasarkan hasil 

survei dan eksplorasi awal, terdapat tujuh konseptual mahasiswa secara personal 

pendefinisian ilmu akuntansi. Akuntansi dimaknai sebagai (1) arus uang dalam kehidupan 

sehari – hari yang didasarkan pada jenis arus uang (pengeluran dan pemasukan) . Maka 

dilihat berdasar persepsi yang melekat dalam pemikiran mahasiswa tersebut dapat dikaji 

bahwa pemikiran mahasiswa mendefinisikan ilmu akuntansi masih terbatas pada rutinitas 

yang dilakukan kesehariannya dimana ilmu akuntansi diibaratkan sebagai arus uang yang 

terdiri dari arus pemasukan dan arus pengeluaran. (2) Pembelajaran diri. Ilmu akuntansi 

dipandang sebagai bentuk pembelajaran pada diri sendiri dalam bisnis yang berguna dalam 

mengatur keuangan dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan 

bisnis. Pendefinsian ini erat kaitannya dengan aktivitas bisnis yang mahasiswa lakukan 
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dimana mahasiswa berupaya untuk dapat mengatur keuangan dalam bisnis yang dijalankan 

agar memperoleh keuntungan. (3) Proses yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan laporan 

keuangan. Berdasar persepsi tersebut, dapat dilihat bahwa pemikiran mahasiswa mengenai 

ilmu akuntansi sangat ditentukan oleh pengalaman belajar baik yang didapatkan dalam 

pembelajaran kelas, maupun secara praktik bisnis. Pemikiran mahasiswa masih terbatas 

kemampuan mahasiswa pada makna akuntansi secara tertulis / tersurat namun untuk 

memahami secara tersirat tentang hakekat ilmu akuntansi mahasiswa masih belum mampu. 

(4) Alat (media) dalam bisnis yang mempunyai tujuan untuk pemenuhan kesejahteraan, 

penentuan harga produksi penjualan serta pengambilan keputusan dalam bisnis. Pendefinisian 

tersebut sangat erat kaitannya dengan motivasi mahasiswa secara umum dalam tujuan bisnis 

yang mahasiswa miliki. Maka cara pandang mahasiswa dalam mendefiniskan makna ilmu 

akuntansi masih terjebak dalam pemenuhan kualitas hidup dan tujuan bisnis.  

 Disamping pendefinisian di atas, ilmu akuntansi juga dimaknai sebagai (5) 

mekanisme pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk alur kerja. Kecenderungan definisi 

tersebut didasarkan pada pola pikir konservatif (aturan) yang selalu diaplikasikan kedalam 

tahapan – tahapan kerja. Oleh sebab itu makna ilmu akuntansi seringkali diaplikasikan 

kedalam kerangka kerja bisnis baku (sesuai hierarki kinerja secara urut). Terkait dengan 

makna ilmu akuntansi sebagai cara untuk mengatur alur kerja maka akuntansi juga erat 

kaitannya dengan bentuk (6) Siklus yang disusun sesuai hierarki yaitu antara lain siklus 

perhitungan, pencatatan dan pelaporan. Siklus tersebut dikembangkan kedalam suatu sistem. 

Akuntansi merupakan (7) sistem yang mempunyai manfaat untuk menghindari kecurangan.  

 Berdasarkan penjelasan definsi ilmu akuntansi di atas, dengan hasil pemetaan definisi 

ilmu akuntansi maka dapat dilihat bahwa pemikiran mahasiswa mengenai makna ilmu 

akuntansi masih didominasi oleh sebuah kebiasaan, pengalaman belajar, serta tujuan diri 

(ekspetasi diri). Dikaji berdasarkan pandangan peneliti, ilmu akuntansi adalah sebuah sistem 
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informasi yang didasarkan pada sebuah standar (aturan baku) yang berguna bagi para users. 

Hal ini sejalan dengan pandangan hakekat akuntansi dalam IFRS yang menyatakan bahwa 

akuntansi adalah sebuah tataran sistem informasi yang mencatat seluruh informasi (data) 

yang menyangkut aktivitas perusahaan atau bisnis. Setelah transaksi (informasi) dicatat, 

diikhtisiarkan, laporan dapat disiapkan untuk kepentingan users maka alat dalam 

mengungkapkan informasi tersebut berupa laporan keuangan (financial statement). Maka 

integrasi definsi ilmu akuntansi yang dibangun secara bersama berdasarkan pandangan 

peneliti dan mahaiswa adalah akuntansi merupakan sebuah sistem (diwujudkan dalam siklus 

perhitungan, pencatatan dan pelaporan) informasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan 

keuangan sebagai kepentingan users untuk membuat keputusan usaha atau pemenuhan 

kualitas hidup.  

4.1.5 Implementasi Pemahaman Akuntansi Dikaitkan dengan Masalah Bisnis 

 Pada kegiatan ini peneliti bersama mahasiswa (kegiatan Eksplorasi Lanjut) secara 

bersama mengkaji masalah – masalah bisnis yang dihadapi oleh mahasiswa secara personal 

maupun kelompok.  Adapun impelementasi akuntansi diterapkan dalam pemecahan masalah 

bisnis yang kerap kali dihadapi oleh mahasiswa yaitu menurunnya keuntungan bisnis, 

tingginya kemerosotan aset lancar (Kas), meningkatnya beban kredit macet atas piutang – 

piutang yang tidak tertagih. Masalah bisnis tersebut berdasarkan indikasi menurunnya 

pengendalian internal dalam bisnis mahasiswa yang disebabkan oleh lemahnya sistem 

informasi. Lemahnya sistem informasi merupakan lemahnya aplikasi dari laporan.  

 Maka oleh sebab itu dibutuhkan pengkajian ulang yang didasarkan pada data (sebagai 

input informasi) yang terkait dengan operasional bisnis. Data operasional bisnis sangat 

ditentukan dari peristiwa atau transaksi – transaksi aktivitas bisnis dan relevansi pihak – 

pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis. Dimana para stakeholders nantinya juga sebagai 

pihak pemakai laporan keuangan. Keabsahan data (input and ouput information) dalam 
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aktivitas bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan karena data tersebut akan diorientasikan 

pada aktivitas penyusunan Sistem Informasi Dokumen yang akan dioalah dan dimanfaatkan 

oleh users berdasarkan pada sistem akuntansi. 

4.1.6. Pemetaan Situasi Kegiatan Praktik Accounting Active Learning Dalam Membuat 

Sistem Informasi Dokumen 

 Pemetaan situasi kegiatan adalah hasil dari tindakan awal dalam kegiatan 

menyadarkan mahasiswa akan pentingnya pembelajaran kooperatif dalam menyusun 

informasi dokumen bisnis yang dilakukan melalui penyusunan rencana kerja yang akan 

digunakan dalam mengejawantahkan akuntansi sebagai sistem informasi bisnis. Intervensi 

peneliti dalam hal ini adalah mengatur tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh komunitas 

mahasiswa, adapaun tahapan yang harus disusun oleh mahasiswa digambarkan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.1.6 Tabel Kegiatan Accounting Active Learning 
No Kegiatan Pokok Keterlibatan Pemeranserta Bisnis Target Hasil 

1. Penyusunan 

Rancangan Proses 

Bisnis 

Kelompok Mahasiswa Rancangan Proses 

Sirkulasi Keuangan 

Bisnis 

2. Penyusunan bidang  Pihak yang terlibat dalam siklus 

bisnis 

Terbentuknya Sasaran 

pemetaan dokumen 

infromasi sistem 

3. Penyusunan Alur 

Sistem 

 Kelompok Mahasiswa (Pemilik 

Bisnis) 

Muataan Kooperatif 

dalam alur sistem   

  Peneliti sebagai pendamping pengguna mengarahkan mahasiswa dalam menyusun 

ketercapaian kegiatan yang didasarkan pada muatan kooperative yang akan digunakan dalam 

mendesaian alur kegiatan wahana accounting active learning. Adapun muatan kooperative 

yang diciptakan: (1) Pengendalian kegiatan oleh anggota secara demokratis, para anggota 

secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan sistem informasi dokumen. 

Pengendalian anggota dilakukan melalui musyawarah kegiatan pengelolaan modal (semua 

modal yang ada baik berupa materi, aset fisik/penunjang maupun kemampuan anggota 

dimiliki dan dikelola bersama oleh anggota kelompok), perumusan kegiatan (kerjasama 
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dalam pra dan pasca perancangan alur sistem), dan perumusan pemeranserta kegiatan bisnis. 

(2) Partisipasi anggota, semua anggota mempunyai peranan (partisipasi) dalam kegaiatan 

menyusun alur sistem. Muatan intgrasi kegiatan adalah cerminan asas kekeluargaan (co-

operativsm).  

V. Kajian dan Saran 

5.1 Kajian terhadap Skenario Kegiatan  

 Berdasarkan refleksi dan hasil yang dicapai pada fase pengembangan, kesimpulan dari 

tujuan pengembangan terjawab sebagai berikut: (1) Secara sistematik, kegiatan operasional 

penelitian pengembangan skenario kegiatan dalam fase pengembangan desain pembelajaran 

telah memberikan hasil bagi perubahan cara berpikir, sikap dan keterampilan kritis analistis 

komunitas mahasiswa dengan semakin meningkatnya wawasan, pengetahuan mahasiswa 

mengenai definisi akuntansi. (2) Kegiatan Accounting Active Learning potensial 

dikembangkan sebagai wahana praktik dalam simulasi pembelajaran kooperatif. Kekuatan 

keberhasilan simulasi desain pembelajaran ditentukan oleh beberapa hal antara lain: (a) 

Perumusan prinsip desain (sintaks desain), (b) Pemahaman intervensi (orientasi proses 

pengembangan) praktisi dan peneliti serta (c) teori yang dibangun oleh peneliti. Temuan dari 

pengembangan ini sejalan dengan Ploomp bahwa karakteristik dari penelitian berbasis desain 

adalah contextual, dimana proses riset, temuan riset, dan perubahan terjadi sejak awal 

terdokumentasi. Pengembangan desain pembelajaran sebagai pendekatan pembelajaran dan 

proses pembelajaran serta kegiatan dalam mempraktekkan akuntansi dalam accounting active 

learning telah mampu membangun kepekaan, serta tanggung jawab pada mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah. Maka keberhasilan skenario pembelajaran ini telah merefleksikan 

teori belajara konstruktivis dimana belajar merupakan proses melalui asimilasi dan 

akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif mahasiswa.  Mahasiswa 
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memiliki kepakaan, mandiri, bertanggung jawab, dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang 

hayat, serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah 

5.2 Kajian terhadap Interaksi Pembelajaran 

 Kekutan dalam interaksi pembelajaran yang diciptakan adalah sudah sesuai dengan 

langkah–langkah yang disarankan oleh ahli dan praktisi yaitu perwujudan interaksi 

kekeluargaan dengan pendekatan cooperative learning yaitu dalam bentuk musyawarah 

sebagai interaksi proses pembelajaran. Ketercapaian unsur interaksi pembelajaran dalam 

pendekatan cooperative learning yaitu: (1) mahasiswa dalam berkelompok memiliki rasa 

”sepenanggungan”, (2) mahasiswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam 

kelompoknya seperti mereka sendiri, (3) Mahasiswa membagi tugas dan tanggungjawab 

diantara para anggota kelompok, (5) Mahasiswa secara personal maupun dalam kelompok 

dikenakan evaluasi secara adil oleh peneliti. Kekuatan interaksi pembelajaran ini mendukung 

teori behaviouristik dan humanistik dalam belajar. Dimana interaksi pembelajaran ini telah 

mampu menimbulkan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon ke arah yang lebih baik sebagai harapan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

5.3 Kajian terhadap Hasil Produk Pembelajaran 

 Kekuatan hasil produk pembelajaran baik produk langsung meliputi pemetaan skema 

definisi akuntansi, skema implementasi pemahaman akuntansi, alur dokumen informasi 

sistem serta produk akhir pembelajaran (refleksi pembelajaran) telah mampu menciptakan 

ketercapaian sintaks skenario kegiatan pembelajaran yaitu: (1) Tercipta kesepakatan dan 

kesepahaman dari proses menghimpun logika berpikir secara personal dan kelompok, (2) 

Tercipta kebersamaan dan komitmen dalam pemilikan faktor produksi anggota yang 

diwujudkan dalam bentuk interaksi kooperatif.  
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VI. SARAN PEMANFAATAN 

6.1 Saran Pendekatan fase Pemantapan dan Pemanfaatan  

        Pada bagian tindak lanjut, informal-kolegial yaitu komunikasi dan interaksi langsun 

dengan mahasiswa (yang sudah terjalin pada kegaiatan pembelajaran) perlu ditingkatkan 

untuk memantapkan posisi pengembangan. Hasil pengembangan diharapkan dapat digunakan 

oleh para pengguna penelitian dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis-analistis 

belajar akuntansi berbasis cooperative learning. Hasil pengembangan dapat diadopsi 

pengguna penelitian (mahasiswa) sebagai rujukan belajar akuntansi. Penerapan desain 

pembelajaran oleh pendamping pengguna perlu dimodifikasi terutama dalam 

mengembangkan kompetensi dasar terkait upaya dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis – analistis dalam mengungkap paparan masalah bisnis.  

Diseminasi dan Pengembangan Produk Lanjut  

 Penelitian akan diseminasikan pada para mahasiswa karena mahasiwa adalah 

pengguna yang terlibat dalam penelitian, mulai dari kegaiatan survei dan eksplorasi, rencana 

tindak lanjut. Oleh sebab itu pengembangan prototipe perlu disiapkan kajian awal/pra kondisi 

yang disesuaikan dengan muatan pembelajaran bernuansa cooperative learning khusunya 

dalam memunculkan situasi pembelajaran bernuansa kooperatif yang disesuaikan dengan 

kompetensi pembelajaran Akuntansi Universitas Ciputra. 
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