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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Obyek Penelitian  

a. Sejarah Universitas Muhammadiyah Surakarta  

          Universitas Muhammadiya Surakarta atau yang lebih dikenal 

dengan UMS adalah salah satu perguruan tinggi swasta di bawah 

perserikatan Muhammadiyah. UMS berdiri pada 24 oktober 1981 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 0330/0/1981. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta adalah perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah 

Surakarta yang beralamatkan di Jalan A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan, 

Kartasura.  

          Sebelum menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta, secara 

kelembagaan Universitas Muhammadiyah Surakarta berasal dari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Jakarta cabang Surakarta yang didirikan pada tahun 

1957. Pada tahun 1957 FKIP Muhammadiyah cabang Surakarta 

mendapatkan ijin untuk berdiri sendiri menjadi dua lembaga 

Pendidikan Tinggi, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 

Muhammadiyah Surakarta, dibawah koordinasi Departemen Agama.  

            Pada tahun 1979, Drs. H. Mohammad Djazman, Rektor IKIP 

Muhammadiyah Surakarta saat itu, memprakarsai berdirinya 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggabungkan IKIP 

Muhammadiyah Surakarta dan IAIN Surakarta.   

1) Filosofi  

            “Wacana Keilmuan dan Keislaman” yang berarti 

menumbuhkan kepribadian yang menguasi ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni untuk mengabdi secara ikhlas kepada Allah 

SWT dan memberi manfaat kepada sesama umat.  
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2) Visi, Misi, dan Tujuan 

         Universitas Muhammadiyah Surakarta menyadari perlunya 

untuk terus menerus mempertinggi daya saing dan daya juang guna 

mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan berdasarkan 

landasan filosofi dan pemikiran, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta merumuskan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan 

pengembangan sebagai berikut:  

a) Visi  

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah bahwa pada 

tahun 2029, Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi 

Pusat Pendidikan dan Pengembangan IPTEKS yang Islami dan 

memberi perubahan.  

b) Misi  

 Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (integrated) yang 

memberi impak terwujudnya masyarakat utama.  

 Menegembangkan sumber daya manusia berdarakan nilai-

nilai keislaman dan memberi arah perubahan dalam rangka 

membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat 

utama.  

c) Tujuan  

 Menjadi Univeritas yang unggul di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni.  

 Menghasilkan lulusan berkualitas yang mengamalkan nilai-

nilai Islam. 

 Menjadi Universitas yang sustainable (berkelanjutan 

dengan tata kelola yang baik.  

b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

        Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupak embrio 

berdirinya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada mulanya, FKIP 

hanya memiliki tiga program studi, yaitu Pendidikan Umum, Ekonomi 

Umum, dan Pendidikan Agama Islam. Kini FKIP telah memiliki 11 

prodi yaitu Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Kewarganegaraan, 
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Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan 

Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan 

Guru SD, Pendidikan Geografi, Pendidikan Teknik Informatika, dan 

Pendidikan Olahraga.  

1) Visi  

Pada tahun 2029 menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) unggulan yang menghasilkan tenaga 

pendidik profesional dan berkepribadian Islami.  

2) Misi  

 Menyelenggarakan pembelajaran yang  mampu menghasilkan 

tenaga pendidik profesional dan berkepribadian Islami.  

 Menyelenggarakan penelitian dalam pendidikan yang unggul, 

profesional, islami, dan mampu memberi arah perubahan 

melalui IPTEKS untuk kebaikan bersama.  

 Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang pendidikan yang unggul, profesional, islami, dan 

mampu memeberi arah perubahan melalui IPTEKS untuk 

kebaikan bersama.  

3) Tujuan  

 Menghasilkan lulusan yang cerdas, amanah, kompeten, andal, 

dan pembaharu, serta berkepribadian Islami sesuai dengan 

kompetensi pendidik.  

 Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.  

 Melaksanakan pengabidan kepada masyarakat yang berkaitan 

dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pendidikan dan kewirausahaan. 

c. Pendidikan Akuntansi  

          Program Studi (Prodi) Pendidikan Akuntansi merupakan 

pengembangan dari Jurusan Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya berubah 

menjadi jurusan Pendidikan Dunia Usaha (PDU) dan berubah menjadi 

Program Studi Pendidikan Akuntansi di bawah jurusan PIPS berasama 

Program Studi PPKn, karena pertimbangan efisiensi dan otonomi 
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pengelolaan, maka jurusan PIPS akhirnya dihapus dan Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi berubah menjadi Program Studi 

Pendidikan Akuntansi mendapat nilai akreditasi B.  

Tahun 2008 Program Studi ini memperoleh akreditasi A yang 

tertuang dalam SK nomor: 022/BAN-PT/Ak-XI/SI/IX/2008, tertanggal 

12 September 2008 – 12 September 2013. Selanjutnya pada tahun 

2013-2018 terakreditasi A yang tertuang dalam SK nomor: 211/BAN-

PT/Ak-XVI/S/X/2013 tertanggal 19 Oktober 2013 – 19 Oktober 2018. 

Dan yang terbaru Pendidikan Akuntansi kembali memperoleh 

akreditasi A dengan nomor SK: 2608/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, 

tertanggal 18 September 2018 – 12 September 2022.  

1) Visi, Misi, dan Tujuan  

a) Visi 

Visi Program Studi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2029 

menjadi pusat pendidikan unggulan bidamg akuntansi yang 

profesional dengan mendasarkan pada nilai-nilai keislaman 

untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingan.  

b) Misi  

 Menyelenggarakan proses pendidikan bidang akuntansi 

untuk menghasilkan tenaga ahli yang profesional, trampil, 

dan Islami secara berkelanjutan.  

 Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang mendukung penyelenggaraan pendidikan Akuntansi. 

c) Tujuan  

 Menghasilakan lulusan yang mampu bersikap profesional 

berdasarkan nilai-nilai keislaman serta tanggap terhadap 

perubahan.  

 Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

mampu menerapkan dalam praktik di bidang akuntansi.  

 Menghsilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sebagai sumber informasi ilmiah.  
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2) Profil Kompetensi Lulusan  

          Pendidik bidang Pendidikan Ekonomi Akuntansi yang 

unggul, profesional, dan memiliki wawasan ke Indonesiaan 

untuk kebaikan bersama. Sementara untuk menunjang keahlian 

lulusan mahasiswa dapat menjadi instruktur Pendidikan 

Ekonomi Akuntansi pada lembaga pendidikan non formal yang 

unggul, profesional dan memiliki wawasan ke Indonesiaan 

untuk kebaikan bersama; tenaga administrasi kependidikan 

(Perguruan Tinggi dan Sekolah, serta Dinas Pendidikan) dan 

lembaga non kependidikan (Instansi pemerintah, BUMN, dan 

Perusahaan Swasta) yang terkait dengan bidang keilmuan yang 

unggul, dan profesional (tenaga akuntan, tenaga administrasi, 

tenaga pemasaran); Asisten peneliti Pendidikan Ekonomi 

Akuntasi yang unggul, dan profesional.  

B. Profil Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini, subyek penelitian yang digunakan adalah dosen 

mata kuliah akuntansi dagang dan jasa yang memberikan informasi mengenai 

pembelajaran pada mata kuliah akuntansi dagang dan jasa serta mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi yang menempuh mata kuliah akuntansi dagang dan 

jasa. Peneliti mengambil narasumber yang terdiri dari 1 dosen dan 10 

mahasiswa pendidikan akuntansi. Peneliti pada penelitian ini memfokuskan 

pada dosen mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi. 

Dosen mata kuliah akuntansi dagang dan jasa tersebut adalah Bapak Drs. 

Sudarto, MM. 

Berikut adalah profil dari Bapak Drs. Sudarto, MM: 

Nama Lengkap : Drs. Sudarto, MM 

NIDN   : 0017045201 

Dosen Progdi  : Pendidikan Akuntansi  

 

Berikut adalah profil mahasiswa Pendidikan Akuntansi semester 2 dan 6: 

1. Nama  : Amatullah Assobriatunnuha  

NIM : A210180174 

2. Nama : Dewi Masitoh  

NIM : A210180208 
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3. Nama  : Nuffa Setyowati 

NIM : A210180178 

4. Nama  : Intan Fajar Rahmawati 

NIM : A210180198 

5. Nama  : Julliner Nabila  

NIM : A210160136 

6. Nama : Sofa Aji Fitriani 

NIM : A210160270 

7. Nama : Hikmah Defiani 

NIM : A210160182 

8. Nama : Maharsi Puri Huntari 

NIM : A210160309 

9. Nama : Yusmini 

NIM : A210160202 

10. Nama : Nabila Tunjung Biru  

NIM : A210160333 

C. Hasil Penelitian  

            Data yang dipaparkan di bawah ini merupakan data hasil observasi dan 

wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi dagang dan jasa 

Pendidikan Akuntansi UMS mengenai internalisasi nilai-nilai soft skills pada 

pembelajaran akuntansi dalam KD laporan keuangan. 

1. Penetapan jenis soft skills mahasiswa oleh dosen akuntansi dagang dan 

jasa dalam KD Laporan Keuangan. 

         Soft skills merupakan kemampuan dan keterampilan yang 

terdapat pada diri seseorang. Seorang dosen harus mampu memahami 

peserta didik dengan baik, dalam pemahaman soft skills mahasiswa, 

dosen dituntut untuk memahami  mahasiswa dengan memanfaatkan 

prinsip perkembangan keterampilan dan sikap. Selain itu dosen juga 

harus bisa memahami dan mengembangkan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki mahasiswa, menurut Bapak Sudarto selaku Dosen Mata 

Akuntansi Dagang dan Jasa Pendidikan Akuntansi UMS menyatakan: 

         Soft skills itu adalah kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh setiap individu, antara satu orang dengan yang 

lain pasti berbeda porsinya. Terdapat beberapa nilai soft skills 
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yang ditanamkan ke diri mahasiswa antara lain kejujuran, 

ketelitian, kedisiplinan, kerapian, percaya diri, dan kerja sama.  

        Dalam penyusunan laporan keuangan karakteristik aspek 

soft skills tersebut memang harus dimiliki oleh para penyusun 

laporan keuangan dan diantara banyaknya soft skills keenam 

aspek soft skills tersebut adalah yang paling dibutuhkan saat 

menyusun laporan keuangan.  

         Seperti yang pertama kejujuran, akuntansi dalam 

prosesnya harus didasarkan pada fakta tidak boleh mensiasati 

dan memanipulais data, dan apabila akuntansi tidak didasari 

dengan kejujuran nanti dapat menimbulkan tindakan korupsi.  

        Ketelitian itu harus ditanamkan karena apabila ada 

transaksi sebesar Rp 1000 tapi ditulis Rp 10.000 maka itu dapat 

dikatakan sebagai tindak korupsi dan apabila terjadi sebaliknya 

maka nanti penyusun laporan tersebut dapat mengalami 

kerugian, menyusun laporan keuangan itu berurusan dengan 

uang dan uang itu tentang angka jadi kalau tidak teliti nanti 

akan menimbulkan masalah.  

         Kedisiplinan, tertib waktu itu jelas sesuatu yang harus 

dimiliki mahasiswa apalagi untuk bekal bekerja apabila tidak 

disiplin maka bisa saja melakukan kesalahan yang fatal seperti 

transaksi kemarin ditunda-tunda sampai berhari-hari sehingga 

nanti saat deadline membuat laporan keuangan dia akan 

didesak waktu dan akan bertindak ceroboh dan apabila masalah 

tentang uang sudah tidak disiplin maka nanti dapat membuat 

seseorang tersebut menjadi hancur. Selain itu kedisiplinan juga 

dapat melatih tanggung jawab mereka terhadap tugas yang 

telah diberikan kepada mereka.  

        Kerapian, bahwa laporan keuangan dibuat bukan untuk 

dirinya sendiri tapi ada enam pihak lain yang juga 

membutuhkannya sehingga apabila dijasikan secra tidak rapi 

maka laporan keuangan tersebut tidak informatif dan 

komunikatif. Percaya diri, dalam hal ini mahasiswa sangat 

membutuhkan rasa percaya diri agar mereka mampu untuk  

berbicara dan menyampaikan pendapat mereka serta 

mempresentasikan hasil pekerjaan mereka didepan teman-

teman.  

          Kerja sama, seorang akuntan itu tidak bisa bekerja sendiri 

dan membutuhkan orang lain, semua departemen atau devisi 

dalam perusahaan itu harus bekerja sama dengan akuntan 

contohnya seperti saya dalam perusahaan menduduki suatu 

departemen kalau saya mengeluarkan uang sesuai dengan 

program kerja saya dan saya tidak bekerja sama dengan bagian 

akuntansi nanti saya semaunya dalam membuat laporan 

keuangan. 

 

          Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Amatullah 

Assobriatunnuha selaku mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi 

dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi UMS, menyatakan: 
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        Soft skills itu kemampuan yang ada di diri seseorang dan 

tergantung dengan kebutuhan dari orang tersebut, kalau dalam 

pembelajaran akuntansi dosen menyampaikan kalau dalam 

penyusulan laporan keuangan itu juga dituntut untuk jujur, rapi, 

lalu saat menyelesaikan suatu kasus harus urut sesuai dengan 

urutannya jadi menuntun untuk teliti agar hasil pekerjaanya 

juga dapat memberikan jawaban yang benar. 

        Selama proses pembelajaran dosen selalu menekankan 

kujujuran saat menyusun laporan keuangan dan kerapian entah 

itu kerapian saat menyusun laporan keuangan atau kerapian 

pakaian kita apakah pantas untuk seorang mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran atau tidak, saat menyusun laporan 

keuangan itu harus rapi karena itu dibuat untuk beberapa pihak. 

         Ada beberapa kemampuan yang harus terus di asah 

seperti kepercayaan diri untuk bisa berbicara di depan kelas 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaan maka dibutuhkan  

kepercayaan diri yang besar, selain itu kemampuan berbicara 

juga sangat dibutuhkan, apalagi untuk anak akuntansi maka 

harus pandai bernegosiasi, dan berbicara di depan orang 

banyak. Selama proses pembelajaran dosen juga sering 

memancing mahasiswa untuk berpendapat dengan pemberian 

kasus-kasus tentang laporan keuangan. 

        Saat di awal pembelajaran dosen telah memberi tahu 

tentang soft skills yang harus dimiliki mahasiswa saat 

menyusun laporan keuangan yaitu kejujuran, ketelitian, 

kedisiplinan, kerapian, kerja sama, serta kepercayaan diri. 

 

           Senada dengan pendapat Intan Fajar Rahmawati selaku mahasiswa 

yang menempuh mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan 

Akuntansi UMS, menyatakan: 

         Soft skills merupakan kemampuan yang ada dalam diri 

seseorang, dan memang yang paling dibutuhkan adalah 

kemampuan untuk berbicara karena sebagai mahasiwa maka 

perlu untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan 

hasil pekerjaan. Sebenarnya tanpa disadari selama proses 

pembelajaran dosen sering memberi pemahaman tentang soft 

skills yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 

         Seperti kejujuran yang selalu ditekankan, bahwa 

kejujuran sangat penting saat menyusun laporan keuangan agar 

tidak ada indikasi untuk berbuat curang atau korupsi. Saat 

menyusun laporan kauangan juga dituntut untuk teliti dan rapi 

karena ini berkaitan tentang uang maka ketelitian dan kerapian 

harus sangat diperhatikan, apabila salah dalam memasukkan 

angka maka atau memasukkan angaka secara asal-asalan dan 

tidak rapi ini juga dapat menjadi indikasi korupsi.  

          Dalam pembelajaran cara dosen melatih kedisiplinan dari 

mahasiswanya adalah dengan memberi peringatan apabila 

mahasiswa datang terlambat serta di saat memberikan tugas 

rumah selalu memberi batas waktu dalam pengumpulannya, 
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apabila ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat 

waktu yaitu sebelum atau tepat pada batas waktu yang telah 

ditentukan maka dosen tidak akan menerima serta mengoreksi 

tugas tersebut. 

          Selain itu dosen juga memberikan soal yang membuat 

mahasiswanya mampu untuk berdiskusi dan menyampaikan 

pendapat mereka selama proses diskusi sehingga mereka dapat 

menemukan jawaban yang tepat dan benar dari soal tersebut. 

Cara dosen melatih kepercayaan diri dalam menyampaikan 

pendapat yaitu dengan membuat soal dadakan lalu membuat 

mahasiswa tersebut mencoba untuk mencawab soal tersebut.  

 

         Dari pernyataan dosen dan mahasiswa di atas serta dari penelitian 

yang saya lakukan dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran akuntansi 

dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi UMS dosen pengampu mata kuliah 

akuntansi dagang dan jasa tersebut sudah menanamkan nilai-nilai soft 

skills dalam menyusun laporan keuangan seperti kejujuran, ketelitian, 

kedisiplinan, kerapian, percaya diri, kerja sama dan soft skills yang tidak 

dibidik untuk ditanamkan tapi mahasiswa menganggap itu sebagai salah 

satu untuk melatih soft skills mereka yaitu tentang tanggung jawab. 

        Berdasarkan hal tersebut langkah perencanaan internalisasi nilai-nilai 

soft-skills mahasiswa dalam pembelajaran akuntansi dagang dan jasa yang 

pertama oleh bapak Sudarto sudah mampu merumuskan kompetensi atau 

soft-skills  apa saja yang akan ditanamkan pada mahasiswa selama proses 

pembelajaran. 

2. Model pembelajaran akuntansi dalam upaya menanamkan soft skills  

        Perencanaa pembelajaran yang dianalisis penelitian ini meliputi jenis 

soft skills yang akan ditanamkan, kepada siapa itu akan ditanamkan, di 

mana, kapan, mengapa soft skills tersebut ditanamakan dan bagaimana cara 

menanamkannya serta model pembelajaran yang ditentukan berdasarkan 

karakteristik mahasiswa, menetapkan materi ajar dan menyusun langkah-

langkah pembelajaran berdasarkan perencaan yang telah dibuat. Menurut 

Bapak Sudarto selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi dagang dan 

jasa  Pendidikan Akuntansi UMS, menyatakan:  

          Soft skills yang coba ditanamkan kepada semua 

mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi dagang dan 

jasa yaitu saat mereka ada di semester 2 dan 3 adalah kejujuran, 

ketelitian, kedisiplinan, kerapian, percaya diri dan kerja sama.  
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        Ke enam soft skills dipilih karena dalam menyusun 

laporan keuangan memang ke enamnya itu penting seperti 

kejujuran, dalam menyusun laporan keuangan yang berkaitan 

dengan uang dan bukan uang milik pribadi maka kejujuran itu 

sangatlah diperlukan, antara uang yang dikeluarkan atau yang 

masuk dengan yang dicatat harus sama tidak boleh berbeda 

karenan nanti kalau berbeda dapat menimbulkan indikasi 

korupsi.  

        Ketelitian dalam menyusun laporan keuangan juga 

penting, karena kebanyakan mahasiswa saat mengerjakan kasus 

laporan keuangan tidak dapat menemukan jawaban secara tepat 

dan benar, hal ini dikarenakan dalam memasukkan angka atau 

menulis transaksinya tidak teliti.  

          Kedisiplinan, laporan keuangan pasti akan dilaporkan 

dan ada batas waktu dalam melaporkannya, sebagai seorang 

akuntan harus disiplin waktu, apabila pembukuan dilakukan 

sebulan sekali maka dalam setiap bulan harus sudah melakukan 

pembukuan dan tidak boleh ditunda-tunda karena itu akan 

berdampak pada pembukuan pada periode berikutnya.  

        Kerapian, laporan keuangan bukan hanya untuk kita saja 

tapi untuk beberapa pihak, jadi dalam penulisannya harus rapi 

agar mudah dipahami, apabila ada transaksi Rp 10 ditulis 

sejajar dengan yang Rp 100 maka hasil laporannya tidak akan 

rapi dan susah untuk dipahami oleh orang lain, apabila tidak 

teliti bisa saja saat penjumlah menjadi Rp 200 padahal 

seharusnya Rp 1001.000. 

          Percaya diri, dalam kegiatan pembelajaran maupun di 

luar pembelajaran sikap percaya diri sangat dibutuhkan oleh 

mahasiswa, dengan memiliki sikap ini maka saat proses 

pembelajaran mahasiswa dapat dengan mudah untuk 

melakukan kegiatan seperti presentasi, mengungkapkan 

pendapat, dan berdiskusi.  

           Kerja sama, sebagai mahasiswa akan ada kesulitan saat 

mengerjakan soal sendirian mereka butuh bekerja sama dengan 

teman yang lain untuk mencari jawaban yang benar dan tepat 

atau pembanding hasil pekerjaan sehingga mereka akan 

berdiskusi untuk mencari jawaban yang tepat dan benar.  

          Cara untuk menanamkan soft skills tersebut adalah saat 

pembelajaran akuntansi berlangsung yaitu di dalam kelas, di 

saat awal pembelajaran terjadi penyampaikan materi di situlah 

aspek-aspek soft skills diberikan, jadi tidak terpisahkan antara 

penyampaian hard skills serta penanaman soft skills saat 

pembelajaran akuntansi berlangsung. 

           Dalam penerapannya menggunakan model pembelajaran 

campuran antara ceramah dan PBL ke dua metode ini dipilih 

karena model ini yang cocok untuk digunakan dalam 

penanaman soft skills mahasiswa saat pembelajaraan akuntansi 

dagang dan jasa. Saat proses pembelajaran dimulai terjadi 

kontrak belajar antara dosen dan serta pengarahan tentang 

materi yang akan disampaikan,  lalu masuk pada materi 
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pembelajaran yang telah disiapkan dan dengan metode ceramah 

dosen menyampaikan materi tentang akuntansi serta 

menyelipkan aspek soft skills yang berkaitan dengan 

pembelajaran akuntansi. Baru di akhir pembelajaran mahasiswa 

diberikan tugas untuk semakin mengasah hard skills dan soft 

skills mereka.  

          Upaya untuk menenamkan  soft skills para mahasiswa 

dalam pembelajarana akuntansi dilakukan pada semua 

kompetensi dasar yang ada didalam kurikulum, dan setiap 

terjadi perubahan kurikulum maka kompetensi dasar akan 

berubah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam 

pelaksanaannya tidak 100% sama dengan yang direncanakan 

karena terkadang satu kelas dengan kelas yang lain memiliki 

tipe mahasiswa yang berbeda, ada yang aktif dan ada yang 

pasif, sehingga upaya penanaman soft skills dalam 

pembelajaran akuntansi ini tergantung kepada mahasiswa yang 

akan menerima materi.  

         Hal lain yang merupakan upaya untuk menanaman soft 

skills saat pembelajaran akutansi apabila mahasiswa bergerak 

aktif maka pembelajaran dimulai dengan penjelasan mengenai 

materi dilanjutkan dengan pencarian kasus beserta contoh 

transaksi yang terjadi oleh mahasiswa  dilanjutkan dengan 

pemecahan masalah secara bersama-sama atau diskusi. Apabila 

mahasiswa bersifat pasif maka dosen akan memancing mereka 

dengan beberapa pertanyaan sehingga mereka dapat bergerak 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di akhir pembelajaran 

semua kelas selalu diberikan tugas dan batas waktu dalam 

pengumpulan tugas tersebut. 

         Hampir semua mahasiswa sudah mampu menerapkan soft 

skills yang ditanamkan dalam pembelajaran akuntansi,  hal ini 

dapat dilihat dari apa yang diucapkan dan dikerjakan itu sama 

atau tidak, kalau sama berarti dia jujur begitupun sebaliknya, 

dosen hanya dapat melihat tingkat kejujuran mahasiswa dengan 

hal tersebut karena memang sebuah kejujuran itu tidak dapat 

terlihat secara langsung.  

           Ketelitian dari mahasiswa dapat dilihat dari hasil tugas 

yang dikerjakan dan dikumpulkan apabila saat waktu ujian 

dapat dilihat dari hasil pekerjaan setelah dikoreksi. Ada 

beberapa mahasiswa dalam mengerjakan laporan keuangan 

terdapat kesalahan pada hasil akhir yang tidak balance hal ini 

menunjukkan bahwa mereka kurang teliti dalam menyusun 

laporan keuangan.   

        Kedisiplinan dari ketepatan waktu mahasiswa saat masuk 

kelas untuk mengikuti pembelajaran dan ketepatan waktu 

mahasiswa dalam mengumpulkan tugas merupakan wujud dari 

kedisiplinan. Kerapian dapat dilihat dari tugas yang mahasiswa 

kumpulkan serta tugas yang telah didokumentasikan oleh 

mahasiswa apakah hasil laporan yang mahasiswa kerjakan itu 

dapat dibaca serta dipahami oleh dosen atau tidak itu 

merupakan cara untuk mengetahui tingkat kerapian mahasiswa.  
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         Rasa kepercayaan diri mahasiswa dapat diketahui dari 

cara mereka dalam mempresentasikan hasil pekerjaan dan 

mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran. Kerja 

sama mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

dosen merupakan wujud nyata bahwa mahasiswa dapat 

berdiskusi untuk menemukan satu jawaban yang tepat dan 

benar. 

          Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Sofa Aji Fitriani selaku 

mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi dagang dan jasa 

Pendidikan Akuntansi UMS, menyatakan: 

          Saat di awal pembelajaran dosen terlebih dahulu 

menerangkan tentang contoh laporan keuangan yang telah ada 

di papan tulis dan menyampikan sedikit materi yang 

dilanjutkan dengan pemberian kasus laporan keuanagan yang 

harus diselesaikan oleh mahasiswa, hal ini membuat mahasiswa 

yang sebelumnya tidak mengetahui tentang akuntansi (biasanya 

dari lulusan IPA) menjadi lebih mudah dalam menangkap 

materi. Dengan pembelajaran yang nyaman membuat 

mahasiswa lebih mudah dalam menerima materi serta aspek 

soft skills yang akan ditanamakan kepada mahasiswa lebih 

cepat terealisasikan. Pada saat dosen memberikan tugas maka 

para mahasiswa akan bekerja sama untuk mencari jawaban 

yang tepat, proses diskusi merupakan wadah bagi mahasiswa 

untuk berpendapat dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

          Dalam proses pembejalaran dosen telah memberikan 

pengertikan kepada mahasiwa tentang soft skills yang harus 

dimiliki saat menyusun laporan keuangan serta memberikan 

tugas berupa kasus-kasus yang baru sehingga dapat melatih 

kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan serta 

melatih beberapa aspek soft skills yang akan ditanamkan dalam 

proses pembelajaran akuntansi. Seperti kejujuran, ketelitian, 

kedisiplinan, kerapian, percaya diri, serta kemampuan dalam 

bekerja sama untuk menyelesaikan tugas agar menemukan 

jawaban yang tepat dan benar. 

Senada dengan pendapat Hikmah Deviani selaku mahasiswa yang 

menempuh mata kuliah akunatnsi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi 

UMS, menyatakan: 

          Pada awal pembelajaran dosen selalu memberi 

pengertian kepada mahasiwa tentang pentingnya soft skills 

dalam menyusun laporan keuangan seperti kujujuran, ketelitian, 

kedisiplinan, kerapian, percaya diri serta kerja sama. Upaya 

yang dilakukan dosen untuk menanamkan soft skills selama 

proses pembelajaran akuntansi berlangsung adalah dengan 

memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pentingnya 
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soft skills dalam menyusun laporan keuangan serta memberikan 

tugas-tugas yang dapat mengasah soft skills seperti ketelitian 

dan kerapian dalam penulisan laporan keuangan agar dapat 

dipahami oleh pihak lain, serta kedisiplinan dengan 

mengumpulkan tugas tepat waktu, hal ini juga membuat 

mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas sebelum batas waktu pengumpulan.  

        Selama mengerjakan kasus saat di dalam kelas dosen 

selalu mengingatkan mahasiswa untuk lebih teliti dalam 

menyusun laporan keuangan serta rapi agar mudah dibaca serta 

dipahami oleh banyak orang. Apabila ada mahasiswa yang 

belum paham tentang materi yang disampaikan maka dosen 

akan menjelaskan kembali dan memberi contoh soal ringan 

kepada mahasiswa yang belum paham untuk menjawab, hal ini 

dapat melatih kepercayaan diri mahasiswa untuk 

mengemukakan pendapat serta mempresentasikan hasil 

pekerjaannya.   

           Dari  pernyataan di atas dan hasil penelitian yang saya lakukan 

bahwa dosen sebelum melaksanakan pembelajaran akuntansi dagang dan 

jasa terlebih dahulu merencanakan materi apa yang akan diajarkan, 

bagaimana cara menyampaikan materi tersebut dan aspek soft skills apa 

yang akan ditanamakan dalam proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran mahasiswa aktif dalam proses tanya jawab, presentasi, serta 

mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya mereka juga disiplin dalam mengumpulkan tugas sesuai deadline 

yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi dagang 

dan jasa dan ditulis secara rapi sehingga mudah untuk dibaca dan 

dipahami.  

         Proses presentasi juga berjalan dengan lancar dan aktif dalam 

bertanya jawab dan saling mengungkapkan pendapatnya dengan percaya 

diri, serta menerima saran-saran yang diberikan oleh teman-temannya di 

kelas mereka juga sering berdiskusi tentang hasil pekerjaan yang berbeda 

agar menemukan jawaban yang tepat dan benar dan mengerjakannya 

secara teliti. Sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan 

kondusif di dalam kelas. Berdasarkan hal tersebut langkah internalisasi 

nilai-nilai soft skills mahasiswa dalam pembelajaran akuntansi yang kedua 

oleh dosen, sudah mampu membuat perencanaan model operasional 
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pembelajaran pada masing-masing sesi pembelajaran untuk bisa 

menyebimbangkan antara soft skills dan hard skills mahasiswa. 

3. Kendala dan evaluasinya dalam upaya penanaman soft skills mahasiswa  

         Terdapat faktor yang mempengarui dalam penanaman soft skills 

dalam dunia pendidikan, kendala yang dihadapi dalam upaya 

menanamkan soft skills adalah alokasi waktu yang tidak sesuai dengan 

banyaknya materi dan fasilitas yang ada di dalam kelas ataupun 

universitas, karena fasilitas yang ada dapat mempengaruhi tingkat 

kenyamanan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, apabila 

mahasiswa nyaman dalam proses pembelajaran maka upaya dosen 

untuk menanamkan soft skills akan lebih mudah. 

         Terdapat kendala dalam menanamkan soft skills mahasiswa 

selama proses pembelajaran, Bapak Sudarto selaku dosen pengampu 

mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi UMS, 

menyatakan: 

        Di dalam proses pembelajaran yang menjadi kendala 

adalah keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi, 

karena dengan materi yang banyak serta beberapa mahasiswa 

yang masih awam dengan akuntansi maka waktu 3 jam itu 

masih kurang apalagi kalau ada rapat mendadak sehingga 

kelas yang seharusnya menerima materi menjadi kosong, 

selama proses pembelajaran sering mahasiswa mengeluh 

tentang kurangnya pendingin ruangan (AC) sehingga 

mahasiswa sering mengeluh kepanasan selama proses 

pembelajaran berlangsung, tentu ini mengganggu proses 

pembelajaran karena mahasiswa menjadi tidak fokus kepada 

materi dan buku yang seharusnya untuk menulis malah 

dijadikan mahasiswa sebagai alat untuk membuat badannya 

menjadi lebih dingin. 

          Pencahayaan kelas juga sering kali dikeluhkan oleh 

mahasiswa karena masih terdapat kelas yang digunakan untuk 

belajar kekurangan pencahayaan atau masih gelap sehingga 

mahasiswa kesulitan untuk membaca tulisan yang ada di 

papan tulis, hal ini tentu berpengaruh pada tulisan dari 

mahasiswa yang sering acak-acakan dan tidak jelas. 

        Sebagai dosen papan tulis menjadi alat yang sangat 

diperlukan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa, 

kotor dan sudah usangnya papan tulis menjadikan tulisan yang 

ada di papan tulis menjadi tidak dapat terbaca dengan baik 

oleh mahasiswa sehingga nilai-nilai soft skills seperti 

ketelitian dan kerapian itu tidak tersampaikan baik kepada 

mahasiswa, jadi dosen harus menghampiri satu persatu 
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mahasiswa untuk menyampaikan terkait ketelitian dan 

kerapian. 

         Selain papan tulis, alat lain yang diperlukan oleh dosen 

adalah penghampus dan spidol, seringkali di dalam kelas tidak 

ada penghampus dan spidol kalaupun ada itu sudah seperti 

tidak terurus, hal ini juga dapat menghambat proses 

pembelajaran dan penanaman soft skills selama proses 

pembelajaran. Banyaknya mahasiswa dalam satu kelas tetapi 

tidak diimbangi dengan kapasitas kursi dan ruang kelas yang 

setara dengan banyaknya mahasiswa mengakibatkan penuhnya 

kelas dan membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif 

ditambah lagi suasana di luar kelas yang sering berisik oleh 

mahasiwa lain.  

Pernyataan ini diperkuat oleh Yusmini selaku mahasiswa yang 

menempuh mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi 

UMS, yang menyatakan: 

       Karena dari awal tidak paham dengan akuntansi dengan 

waktu 3 jam dan sering kosong karena dosen ada rapat dadakan 

maka dirasa kurang apalagi ditambah banyak dan sulitnya 

materi yang diajarkan. Selama proses pembelajaran di dalam 

kelas sering kali AC yang ada itu mati dan mengakibatkan 

suasana di dalam kelas menjadi panas, kalau sudah panas maka 

mahasiswa menjadi sulit fokus untuk mengikuti proses 

pembelaran, gelapnya ruang kelas juga membuat mahasiswa 

mengalami kesulitan untuk membaca tulisan yang ada di papan 

tulis dan kurangnya fasilitas alat tulis seperti spidol, penghapus, 

dan penggaris membuat mahasiswa menjadi kesulitan dalam 

memahami materi dan untuk mengingatkan tentang ketelitian 

serta kerapian maka dosen harus berkeliling dan memberi tahu 

tentang ketelitian serta kerapian sembari melihat catatan dari 

mahasiwa. Banyaknya mahasiswa dalam satu kelas dan 

berisiknya suasana di luar kelas juga sering kali membuat 

mahasiswa kurang dapat mendengar dengan jelas perkataan 

yang disampikan oleh dosen.  

           Hal lain disampaikan oleh Nabila Tunjung Biru selaku mahasiswa yang 

menempuh mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi 

UMS, yang menyatakan: 

          Sering kali di dalam pembelajaran mahasiwa mengeluh 

kurangnya pendingin ruangan (AC) yang mengakibatkan kelas 

menjadi panas dan membuat mahasiswa tidak nyaman dalam 

mengikuti pembelajaran di tambah dalam satu kelas berisi 

banyak sekali mahasiswa sehingga suasana kelas menjadi 

pengap, sinyal wifi yang lemot dan terkadang mati membuat 

mahasiswa kesulitan untuk mencari informasi dari internet, 
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jauhnya ruang TU dan ruang kelas membuat mahasiswa harus 

berjalan naik turun tangga untuk mengambil kunci kelas. 

Karena papan tulis yang sudah rusak, alat tulis yang tidak 

lengkap dan pencahayaan kelas yang kurang optimal membuat 

mahasiswa menjadi kesulitan untuk memahami tulisan yang 

ada di papan tulis, apalagi kalau dosen menjelaskan dan ada 

suara berisik dari luar kelas menjadikan suara dosen tidak 

terdengar sampai bangku belakang.  

         Hal ini tentu membuat mahasiswa menjadi tidak paham 

dengan apa yang disampaikan dosen, sampai-sampai di saat 

dosen membuat kelompok untuk berdiskusi ada beberapa 

kelompok yang sampai kebingungan dengan tujuan dosen 

membuat kelompok tersebut karena apa yang disampaikan 

dosen tidak terdengar oleh beberapa mahasiswa.  

           Berdasarkan pernyataan di atas dan hasil observasi yang saya lakukan 

maka  kendala untuk menanamkan dan mengembangkan soft skills mahasiswa 

itu adalah alokasi waktu yang kurang karena banyaknya materi yang harus 

diajarkan dan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus seperti 

AC, lampu di dalam kelas, kurangnya perawatan papan tulis dan alat tulisnya, 

tidak tepatnya pembagian jumlah mahasiswa dalam satu kelas yang sesuai 

dengan kapasitas kelas tersebut, dan kelas yang merupakan ruangan yang tidak 

kedap suara sehingga menjadikan banyak suara yang berasal dari luar kelas 

dapat terdengar dan mengganggu proses pembelajaran. 

          Selain kendala upaya menanaman soft skills dalam proses pembelajaran 

akuntansi pada mahasiswa, ada pula evaluasi yang telah disiapkan oleh dosen 

untuk mengatasi kendala tersebut. Bapak Sudarto selaku dosen pengampu 

mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi UMS, 

menyatakan: 

Saat alat pendingin ruangan di dalam kelas mati maka 

dosen akan membuka pintu agar angin bisa masuk sehingga 

mahasiswa dapat sedikit lebih fokus pada materi yang akan 

disampaikan dosen, kurangnya alat tulis juga membuat dosen 

untuk membawa sendiri alat tulis atau menyuruh mahasiwa 

untuk membawanya sehingga proses pembelajaran tidak 

terhambat karena hal sepele seperti itu.  

Apabila ada suara yang berasal dari luar kelas dan 

mengganggu konsentrasi dari mahasiswa maka dosen selalu 

mengingatkan dosen untuk berkonsentrasi dan hanya fokus 

pada materi, karena mendapat perhatian dari mahasiswa dalam 

proses pembelajaran itu sangat penting karena dengan 

perhatian mahasiswa maka soft skills apa yang kita sampaikan 
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dan mengapa soft skills itu harus dimiliki akan dengan mudah 

diterima oleh mahasiswa. 

Dosen juga sering memberikan tugas baik individu atau 

kelompok untuk semakin mengasah kemampuan mahasiwa 

serta melihat apakah mahasiswa sudah dapat menerapkan soft 

skills yang telah ditanamkan atau belum. Selain itu Dosen juga 

menyuruh mahasiswa untuk mendokumentasikan hasil 

pekerjaannya agar dapat dipelajari di luar proses pembelajaran 

di dalam kelas.  

 

Senada dengan pendapat Julliner Nabilla selaku mahasiwa yang 

menempuh mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan 

Akuntansi UMS, menyatakan: 

          Mahasiswa ada yang ditugaskan oleh dosen untuk 

membawa spidol karena alat tulis yag ada di kelas sering habis 

bahkan hilang. Apabila mahasiswa sudah mulai gerah dan AC 

tidak berfungsi dengan baik pasti dosen selalu membuka pintu 

supaya ada udara yang masuk ke dalam kelas, beberapa 

mahasiswa tidak dapat berkonsentrasi penuh dengan penjelasan 

dosen karena susana di dalam kelas yang terlalu banyak diisi 

mahasiswa dan suasana di luar kelas yang berisik maka dosen 

kerap membuat kelompok dan memberikan soal untuk 

dikerjakan secara kelompok, hal ini cukup efektif karena dapat 

membuat mahasiswa menjadi lebih paham. 

 

         Pernyataan di atas diperkuat pendapat oleh Maharsi Puri Huntari 

selaku mahasiswa mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan 

Akuntansi UMS, yang menyatakan: 

         Kurangnya kelengkapan alat tulis membuat mahasiswa 

atau harus meyediakan alat tulis sendiri agar proses 

pembelajaran dapat terus berlanjut, selain itu karena banyaknya 

junlah mahasiswa di dalam satu kelas maka dosen selalu 

membuat kelompok kecil lalu memberikan soal agar mahasiwa 

dapat berdiskusi untuk dapat menyelesaikan soal tersebut 

bahkan seringkali dosen memberikan tugas rumah agar semakin 

terasah kemampuan soft skills nya yang selalu dosen tekankan 

adalah apabila mendapat tugas maka harus didokumentasikan 

agar dosen bisa tahu tentang perkembangan mahasiswanya dan 

untuk belajar di luar proses pembelajaran. Apabila mahasiswa 

tidak fokus karena terganggu suara dari luar kelas maka dosen 

akan memberikan teguran halus agar mahasiswa dapat kembali 

fokus pada proses pembelajaran. 

 

         Berdasarkan pernyataan di atas dan hasil penelitian yang saya 

lakukan dapat disimpulkan evaluasi yang telah disiapkan untuk bisa 

menunjang penanaman soft skills mahasiswa adalah dengan 
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memberikan tugas berupa kasus-kasus baru untuk mereka sehingga 

semakin terasah kemampuan soft skills dalam menyusun laporan 

keuangan, mendokumentasi tugas-tugas yang telah diberikan, 

membawa alat tulis sendiri, dosen berupaya untuk menciptakan 

kenyamanan dalam proses pembelajaran, serta memberi teguran halus 

dan pertanyaan-pertanyaan dadakan kepada mahasiswa agar mereka 

hanya terfokus pada proses pembelajaran.  

D. Pembahasan  

1. Soft skills yang ditanamkan dalam KD Laporan Keuangan pendidikan 

akuntansi UMS  

         Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada mata kuliah 

akuntansi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi UMS kemampuan soft 

skills yang dibentuk seperti kejujuran yang meliputi mahasiswa mampu 

menyajikan data sesuai dengan fakta yang ada, menyajikan data secara rill, 

saat mereka diberi tugas serta ulangan mereka berusaha untuk 

mengerjakan sendiri.  

         Ketelitiann seperti saat menyusun laporan keuangan mahasiswa 

dapat menyelesaikan kasus yang diberikan dosen dengan benar, dan 

apabila tidak balance maka mereka akan mencari titik permasalahannya. 

Kedisiplinan mahasiswa datang on time saat kegiatan pembelajaran akan 

dilakukan, dalam mengumpulkan tugas yang diberikan dosen mereka 

mampu menyelesaikan tepat waktu sebelum batas akhir waktu 

pengumpulan tugas. Kerapian yang meliputi cara berpakaian mahasiswa 

saat mengikuti kegiatan pembelajaran serta penulisan laporan keuangan 

mereka sehingga pekerjaan mereka mudah dibaca oleh orang lain.  

Kerjasama tim yang meliputi mahasiswa dapat berbagi dan 

memahami tujuan bersama sebagai anggota tim, mahasiswa mengetahui 

peranan masing-masing sebagai anggota tim sehingga dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan baik serta bersifat terbuka yang meliputi 

menerima saran dari teman-teman ketika presentasi, saling mengingatkan 

apabila ada yang berbuat salah, mampu bekerjasama dengan orang lain 

secara terbuka, saling berdiskusi mengenai hasil perhitungan laporan 

keuangan yang tidak sama.  
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         Kepercayaan diri yang meliputi berani untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas dan bertanya apabila ada yang belum paham serta 

saat dosen memberikan pertanyaan para mahasiswa secara aktif dapat 

menjawab pertanyaan dari dosen, berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika presentasi, tidak merasa takut atau malu jika pendapatnya salah, 

berbicara tegas dalam mengungkapkan pendapatnya sehingga membuat 

orang lain percanya dengan informasi yang disampaikan.  

        Tanggung jawab seperti saat mengumpulkan tugas mereka dapat 

bertanggung jawab dengan hasil pekerjaan mereka dan mereka mampu 

mempertanggung jawabkan perbuatannya saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

Karena di awal pembelajaran akuntansi dagang dan jasa 

kemampuan mahasiswa dalam aspek soft skills ada beberapa yang belum 

terbentuk. Terlihat pada awal proses pembelajaran mahasiswa masih asal-

asalan dalam mengerjakan soal dalam artian apabila ada yang tidak 

balance maka mereka asal mengganti angka tanpa menelitinya, banyak 

yang terlambat masuk kelas. 

         Masih ada juga mahasiswa yang menulis laporan keuangan acak-

acakan dan tidak rapi, masih belum bisa bertanya kepada teman apabila 

ada yang belum paham, apabila ditanya dosen mereka cenderung diam dan 

tidak interaktif dengan teman yang lain maupun dosen, masih takut untuk 

bertanya apabila ada yang tidak paham. 

Oleh karena itu penting bagi mahasiswa untuk memiliki 

kemampuan soft skills tersebut, mengacu pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Wagiran (2013) dengan judul “ 

Model Penguatan Soft skills dalam Mewujudkan Calon Guru Kejuruan 

Profesional Berkarakter” dengan kesimpulan bahwa penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan kajian literatur, peraturan, standar 

kompetensi guru, maupun data-data yang diperoleh dari guru/pengelola 

PPL dan hasil pengamatan di lapangan telah teridentifikasi 68 dimensi soft 

skills yang diperlukan bagi upaya mewujudkan calon guru kejuruan yang 

profesional berkarakter. Dari enam puluh delapan dimensi tersebut 

berdasarkan urgensinya menurut guru/pengelola PPL di SMK maupun 

dosen dalam lingkup Fakultas Teknik, terdapat lima dimensi utama 
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meliputi:  jujur dan dapat dipercaya, tanggung jawab, disiplin, keteladanan, 

dan ketaatan terhadap etika; (2) Keunggulan calon guru tampak dalam 

berbagai aspek diantaranya: kepercayaan diri, materi pembelajaran yang 

up to date, pemanfaatan IT, dan ketrampilan mengajar. Sedangkan 

beberapa aspek kelemahan tampak dalam hal komunikasi interaktif dengan 

siswa, kurangnya disiplin, tanggung jawab, komunikasi dan inovasi; (3) 

Pola penanaman soft skills dalam upaya menghasilkan calon guru kejuruan 

yang profesional berkarakter dapat dilakukan paling tidak melalui enam 

cara yaitu: (a) kurikulum, (b) pembelajaran, (c) iklim akademik, (d) 

kegiatan kemahasiswaan, (e) kepemimpinan dan manajemen, dan (f) 

hubungan sinergis dengan stakeholders maupun dunia usaha/industri 

         Berdasarkan hasil penelitian Wagiran apabila dibandingkan dengan 

penelitian ini terdapat persamaan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Wagiran adalah penelitian ini sama-sama menanamkan nilai soft 

skills kejujuran, kedisplinan, tanggung jawab, dan percaya diri. Peneliti 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wagiran tentang “Model 

Penguatan Soft skills dalam Mewujudkan Calon Guru Kejuruan 

Profesional Berkarakter” karena dalam penelitian yang dilakukan Wagiran 

untuk mewujudkan calon guru yang berkarakter juga melakukan 

penguatan soft skills tentang kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. dan 

percaya diri dimana keempat soft skills tersebut juga merupakan bagian 

dari aspek soft skills yang dibutuhkan saat menyusun laporan keuangan. 

Hal ini juga membuat soft skills yang ditanamkan oleh dosen akuntansi 

dagang dan jasa tidak hanya untuk menjadi seorang akuntan tetapi juga 

untuk menjadi seorang guru yang baik. 

2. Model pembelajaran akuntansi dalam upaya untuk menanamkan soft skills  

         Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah perencanaan 

pengembangan soft skills mahasiswa dalam pembelajaran akuntansi 

dagang dan jasa yang telah disiapkan oleh dosen yaitu merumusukan 

kompetensi atau soft skills apa saja yang akan dicapai mahasiswa dan yang 

kedua yaitu dosen sudah merencanakan bagaimana metode operasional 

pelaksanaan pembelajarannya.  

         Berdasarkan perencanaan tersebut model pembelajaran yang 

digunakan oleh dosen adalah metode campuran yang meliputi 
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pembelajaran ceramab, PBL dan metode pembelajaran dengan membentuk 

kelompok diskusi serta memberikan beberapa contoh kasus-kasus tentang 

transaksi keuangan.  

            Melalui proses pembelajaran tersebut mahasiswa dilatih untuk 

membentuk kemampuan soft skills nya, dan dari hasil penelitian sebagian 

besar mahasiswa mengalami perubahan dalam kemampuan soft skills nya 

yang meliputi kejujuran, ketelitian, kedisiplinan, kerapian, keterampilan, 

dan kerja sama. Oleh karena itu penting bagi dosen untuk merencanakan 

pembelajaran terlebih dahulu dengan menentukan model pembelajaran apa 

yang akan digunakan agar proses pembelajaran yang dilalui dapat berjalan 

lancar dan seperti yang diharapkan. 

        Senada dengan penelitian yang dilakukan Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Cartono, Ida Yayu N. Hizqiyah, dan Fitri Aryanti (2018) 

dengan judul “Pengembangan Soft skills Mahasiswa Calon Guru Melalui 

Pemberdayaan Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Pasundan”  

penelitian ini menyimpulkan bahwa Keaktifan mahasiswa dalam 

perkuliahan dan Unit kegiatan Mahasiswa (UKM)  sangat penting, karena 

dapat meningkatkan hard skills dan mengasah soft skills  mahasiswa. 

Keaktifan mahasiswa tersebut merupakan rekam jejak mahasiswa calon 

guru selama mengikuti perkuliahan. Pengembangan soft skills pada 

mahasiswa dapat memaksimalkan kinerja selama mengikuti perkuliahan 

dan juga membantu dalam mencapai jenjang karir karena mempunyai 

keahlian khusus yang dimiliki sehingga lulusan perguruan tinggi 

mempunyai kompetensi dalam penguasaan dan penggunaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta mampu untuk berkomunikasi, bekerja 

dalam tim, mandiri dan berpikir analitis. 

        Berdasarkan hasil penelitian, upaya dosen untuk menanamkan soft 

skills dalam pembelajaran akuntansi mahasiswa telah memilih model 

pembelajaran yang tepat sehingga mampu membuat mahasiswa menjadi 

lebih aktif yaitu melalui model pembelajaran campuran yang meliputi 

ceramah, PBL, dan pemberian tugas pada mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, sebagian besar mahasiswa yang menempuh mata kuliah 

akuntansi dagang dan jasa mengalami perubahan dalam kemampuan soft 

skills yang terlihat dari mahasiswa yang sebelumnya pasif menjadi aktif. 
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        Beberapa mahasiwa yang dulu masih acak-acakan saat menyusun 

laporan keuangan sekarang sudah mampu menyusun secara urut dan rapi 

sehingga dapat dibaca oleh orang lain, yang sebelumnya belum berani 

untuk menemukakan pendapat sekarang sudah lebih berani untuk 

mengemukakan pendapat, bertanya apabila belum paham dan 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. 

        Mahasiswa yang sebelumnya tidak bisa menyelesaikan tugas secara 

on time sekarang bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu bahkan ada 

yang sebelum waktunya sudah mengumpulkan, yang sebelumnya belum 

bisa berkerjasama tim dengan baik sekarang mampu bekerjasama dengan 

baik, dilihat dari pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah mulai baik, yang 

sebelumnya belum disiplin sekarang sudah mulai disiplin dengan masuk 

kelas tepat waktu dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. 

         Peneliti sangat setuju dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cartono, Ida Yayu N. Hizqiyah, dan Fitri Aryanti karena keaktifan 

mahasiswa dalam pembelajaran mampu memudahkan dosen dalam upaya 

menanamkan soft skills untuk mahasiswa dan dalam penelitian ini dosen 

mampu membuat mahasiswa lebih aktif dengan pemilihan model 

pembelajaran yang tepat. 

3. Kendala dan evaluasinya dalam upaya menanamkan soft skills mahasiswa  

          Terdapat kendala dalam upaya dosen untuk menanamkan soft skills 

mahasiswa. Dari hasil penelitian terdapat kendala dalam upaya 

menanamkan soft skills mahasiswa dalam pembelajaran akuntansi dagang 

dan jasa yaitu alokasi waktu yang tidak sesuai dengan banyaknya materi 

yang akan diajarkan dan kurangnya fasilitas dari pihak universitas.  

         Evaluasi yang dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut 

sehingga mahasiswa tetap fokus pada proses pembelajaran adalah dengan 

(1) teguran untuk mahasiswa yang masih terganggu dengan suasana di luar 

kelas; (2) mengulang-ulang tugas; (3) tugas harus didokumentasikan. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutrisno 

dan Adjib Karjanto (2014) yang melakukan penetian dengan judul 

“Peningkatan Soft skills dan Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah 

Metodologi Penelitian Melalui Pembelajaran Model Learning omunity”.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan penelitian ini dapat 
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disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan 

sebagai berikut. Pertama, penerapan pembelajaran model learning 

community pada mata kuliah Metodologi Penelitian adalah dengan pola 

penyajianmateri oleh dosen, penyelesaian tugas disertai konsultasi kepada 

senior, pengumpulan tugas yang telah mendapat pembenaran dari senior, 

dan diakhiri dengan penilaian dan saran oleh dosen. Kedua, penggunaan 

pembelajaran model learning community dapat meningkatkan keaktifan 

dan prestasi belajar mahasiswa pada Matakuliah Metodologi Penelitian. 

Ketiga, penggunaan pembelajaran model learning community pada 

matakuliah metodologi penelitian dapat menjadikan soft skills mahasiswa 

baik. Keempat, kendala penerapan pembelajaran model learning 

community adalah mendapatkan senior yang kompeten, kesepakatan 

jadwal berkonsultasi dengan senior, dan kesulitan dalam memahami 

penjelasan senior. 

         Berdasarkan hasil penelitian Sutrisno dan Adjib Karjanto (2014)  

apabila dibandingkan dengan penelitian ini terdapat kesamaan yaitu 

adanya kendala dalam menerapkan jenis metode pembelajaran, dalam 

penelitian ini dengan model ceramah dan PBL terdapat kendala dari pihak 

universitas terkait dengan fasilitas dan alokasi waktu yang kurang. 

sedangkan dalam penelitian  Sutrisno dan Adjib Karjanto dalam 

menggunakan model pembelajaran learning comunity juga masih    

mengalami kendala yaitu mendapatkan senior yang kurang kompeten. 

         Peneliti setuju dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan 

Adjib Karjanto karena ke dua penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 

model pembelajaran yang digunakan pasti memiliki kendala dalam 

penerapannya. kelebihan dari penelitian ini dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Adjib Karjanto, dalam 

penelitian ini selain meneliti tentang kendala yang dialami dosen juga 

meneliti tentang evaluasi yang dilakukan oleh dosen untuk menunjang 

upaya menanamkan soft skills dalam diri mahasiswa. 

E. Keterbatasan Penelitian 

    Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sudah berusaha dengan baik 

dalam melakukan penelitian sesuai dengan pedoman dan prosedur penelitian, 
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namun masih terdapat keterbatasan terkait dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Keterbatasan tersebut meliputi: 

1. Peneliti tidak mengambil subyek penelitian dengan jumlah yang besar, 

peneliti hanya melakukan wawancara kepada satu informan dosen 

pengampu mata kuliah akuntansi dagang dan jasa Pendidikan Akuntansi 

UMS dan membagi subyek penelitian kepada informan mahasiswa yang 

diambil secara acak.  

2. Peneliti hanya memfokuskan pada internalisasi nilai-nilai soft skills 

mahasiswa dalam pembelajaran akuntansi dagang dan jasa, sehingga 

peneliti tidak mengambil objek dalam lingkup yang luas.  

 


