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Abstract
The purpose of this research was to examine the effect of students' emotional
intelligence and lecturer teaching methods on accounting understanding level. This
study used questionnaire techniques. The sample used was 69 respondents with a
purposive sampling method. The analytical technique used in this study is multiple
regression. The results shown are that emotional intelligence affects the level of
accounting understanding, while the teaching method of lecturers has no effect on the
level of accounting understanding. Through the results of this research, it is expected
that universities can strive to increase the students’ emotional intelligence as a
measure of accounting understanding level because it can improve the quality of
graduates. This research is important in education, especially universities which
certainly wants the highest quality graduates, and for students to improve material
understanding.
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PENDAHULUAN
Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal
(Intelligence Quotient/IQ) saja, padahal yang tak kalah penting sebenarnya adalah
bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme,
kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini banyak
orang berpendidikan namun karirnya terhambat akibat rendahnya kecerdasan
emosional (Emotional Quotient/EQ) yang dimiliki. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2017 memaparkan jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 249.705 orang dengan
pendidikan terakhir Akademi/Diploma dan sebanyak 606.939 orang dengan pendidikan
terakhir di Universitas yang mengalami pengangguran (Aji, 2017). Disebutkan pula
penyebab terjadinya hal tersebut merujuk pada sistem dan cara belajar yang kurang
tepat. Sistem dalam hal ini adalah sistem kuliah di perguruan tinggi, sedangkan cara
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belajar dalam hal ini adalah cara belajar mahasiswa selama proses perkuliahan. Jadi
jika ditilik lagi, maka yang berperan dalam hal ini yaitu dosen dan juga mahasiswa.
(Hidayat & Hati, 2017) menyatakan bahwa kecerdasan emosional yang ada
pada mahasiswa dapat melatih kemampuannya untuk mengelola perasaan, memotivasi
diri sendiri, tegar dalam menghadapi frustasi, sanggup mengendalikan dorongan dan
menunda kepuasan sesaat, dapat mengikuti suasana hati, mampu berempati dan
bekerjasama dengan orang lain. Kecerdasan emosional penting bagi lulusan pendidikan
tinggi akuntansi karena dapat memandu mahasiswa untuk mengakui dan menghargai
perasaan diri sendiri dan orang lain serta untuk menggapainya dengan tepat,
menerapkan dengan efektif informasi dan energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan
sehari-hari.
(Suprianto & Harryoga, 2015) membuktikan pengaruh positif signifikan
kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Artinya semakin tinggi
kecerdasan emosional mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula pemahaman yang ia
miliki. Dengan demikian kemampuan-kemampuan yang ada dapat menunjang
mahasiswa untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Berbeda dengan temuan (Asrawaty,
2017) bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman
akuntansi mahasiswa. Hasil yang tidak signifikan tersebut dikarenakan kecerdasan
emosional seseorang tidak selalu mendorong dan meningkatkan tingkat pemahaman
akuntansi karena adanya faktor-faktor lain.
Kualitas mengajar dosen diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam
memahami materi pembelajaran. Pada kenyataannya, tidak banyak dosen yang bisa
menjelaskan konsep dengan baik dan memberikan contoh praktis rill di lapangan.
Untuk bisa memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa, maka metode
mengajar yang diterapkan dosen sangatlah penting. Dikutip dari (Aji, 2017), metodemetode mengajar dosen yang digunakan tidak menunjang unsur praktis, sehingga
mahasiswa hanya akan mendapat konsep dan teori yang bersifat abstrak pada saat
mereka selesai menamatkan kuliah.
(Hidayat & Hati, 2017) menyatakan bahwa kualitas dosen dan metode mengajar
berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. Selain itu
kualitas dosen dan metode mengajar secara simultan berpengaruh positif signifikan
terhadap pemahaman akuntansi. Temuan ini menjelaskan bahwa metode mengajar
merupakan hal yang tidak kalah penting bagi mahasiswa sehingga tidak ada kejenuhan
bagi mahasiswa dalam belajar terutama belajar akuntansi. Berbeda dengan (Asrawaty,
2017) menemukan bahwa metode pembelajaran tidak berpengaruh terhadap tingkat
pemahaman akuntansi mahasiswa. Selain itu ditemukan hubungan yang negatif artinya
semakin baik metode pembelajaran maka tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa
semakin menurun.
Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda (kontradiksi), hal ini menjadi
motivasi untuk membuktikan adanya pengaruh kecerdasan emosional (EQ) mahasiswa
dan metode pengajaran dosen terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kecerdasan emosional dan metode
pengajaran dosen berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Bagi
mahasiswa akuntansi, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan
tentang kecerdasan emosional sehingga secara tidak langsung mahasiswa akan
memiliki kemampuan dalam mengelola kecerdasan emosional mereka yang baik
sehingga berdampak pada pemahaman akuntansinya. Manfaat lainnya yaitu
memberikan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan sistem yang diterapkan
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pada Program Studi dalam rangka menciptakan seorang akuntan yang berkualitas,
khususnya bagi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Kecerdasan Emosional
(Goleman, 2001) mendefinisikan kecerdasan emosional adalah kemampuan
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri
sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam
hubungan orang lain. Kemampuan ini saling berbeda dan melengkapi dengan
kemampuan akademik murni, yaitu kognitif murni yang diukur dengan IQ.
Kecerdasan emosional sangatlah penting bagi setiap individu khususnya bagi
mahasiswa. (Goleman, 2002) membagi kecerdasan emosional menjadi lima bagian
yaitu tiga komponen berupa kompetensi emosional (pengenalan diri, pengendalian diri
dan motivasi) dan dua komponen berupa kompetensi sosial (empati dan keterampilan
sosial).
Metode Pengajaran
Mengajar adalah proses seorang guru dalam mengembangkan kegiatan belajar
siswa. Metode pembelajaran adalah seperangkat komponen yang telah dikombinasikan
secara optimal untuk kualitas pembelajaran.
Keefektifan proses belajar mengajar dapat tercapai apabila dosen bisa
menentukan dan mengimplementasikan metode pengajaran yang tepat dalam
menyampaikan materi tertentu. (Thut & Gerberich, 1993) menyatakan bahwa metode
belajar-mengajar tunggal yang diterapkan pengajar tidak bisa menjamin
terpecahkannya berbagai masalah belajar mengajar. Hal ini karena tidak ada satusatunya metode/pendekatan pembelajaran paling baik yang sesuai dengan semua aspek
pembelajaran, setiap waktu, dan untuk setiap kondisi mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengajaran dosen yaitu pendekatan
belajar mengajar yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning/SCL) dan
pengajaran yang berpusat pada dosen (Teacher Centered Learning/TCL).
(Rahayuningsih, 2015) menyatakan bahwa metode pembelajaran terpusat mahasiswa
memerlukan keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran.
Sedangkan pembelajaran berpusat pada dosen menitikberatkan peran atau fungsi dosen
sebagai pemberi informasi utama dan evaluator (Sailah, 2014).
Tingkat Pemahaman Akuntansi
Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pandai atau mengerti benar.
Pemahaman yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Berarti
pemahaman akuntansi yaitu orang yang pandai dan mengerti benar akuntansi.
(Budhiyanto & Paskah, 2004) menyebutkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi
mahasiswa dinyatakan dengan seberapa mengerti seorang mahasiswa terhadap apa
yang sudah dipelajari yang dalam konteks ini mengacu pada mata kuliah-mata kuliah
akuntansi.
Pengembangan Hipotesis
Kecerdasan emosional yang baik dapat dilihat dari kemampuan mengenal diri
sendiri, mengendalikan diri, memotivasi diri, berempati, dan kemampuan sosial.
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Kecerdasan emosional terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
pemahaman mahasiswa akuntansi (Suprianto & Harryoga, 2015). Sejalan dengan
(Nasution, 2009) yang membuktikan bahwa kecerdasan emosional juga berpengaruh
signifikan terhadap pemahaman akuntansi.
H1: Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman
akuntansi
Metode mengajar dapat dikatakan sebagai alat untuk menciptakan proses
mengajar dan belajar. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengajaran dosen
yaitu pendekatan belajar mengajar yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered
Learning/SCL) dan pengajaran yang berpusat pada dosen (Lectuer Centered
Learning/TCL). Pengajaran yang berpusat pada mahasiswa sangat diperlukan untuk
mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran (Leh, 2013).
Metode mengajar yang berpusat pada mahasiswa (SCL) telah dibuktikan oleh
(Muhammad, 2007) sangat berpengaruh positif terhadap pemahaman mahasiswa
tentang materi pengajaran. (Hidayat & Hati, 2017) membuktikan bahwa kualitas dosen
dan metode mengajar berpengaruh positif yang signifikan terhadap pemahaman
akuntansi pada mahasiswa akuntansi. Sejalan dengan (Surya, 2016) bahwa metode
pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman akuntansi
mahasiswa. Dapat dikatakan bahwa semakin baik metode pembelajaran yang diberikan
oleh dosen akuntansi maka tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa mengalami
kenaikan.
H2: Metode pengajaran berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman
akuntansi
Penelitian ini secara keseluruhan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh kecerdasan emosional mahasiswa dan metode pengajaran dosen terhadap
tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. Berikut ini menunjukkan kerangka
pemikiran untuk melihat interaksi variabel dependen dan variabel independen.

Kecerdasan
Emosional (EQ)
Tingkat Pemahaman
Akuntansi
Metode
Pengajaran
Gambar 1.
Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kausalitas
(sebab-akibat) untuk menguji pengaruh variabel bebas (kecerdasan emosional
mahasiswa dan metode pengajaran dosen) terhadap variabel terikat (tingkat
pemahaman akuntansi mahasiswa). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa
Perguruan Tinggi dengan program pendidikan Strata satu Program Studi Akuntansi
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angkatan 2013 dan 2014 yang telah mengambil lebih dari 110 sks. Sampel diperoleh
menggunakan pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling method) dengan cara
membagikan kuesioner baik secara langsung maupun daring (online) kepada
responden. Berikut rincian asal Universitas responden pada Tabel 1:
Tabel 1
Asal Universitas Responden
Universitas

Jumlah Responden
47
11
9
7
6
4
4
3
2
93

Universitas Trisakti
Universitas Prof. Dr. Moestopo
Universitas Negeri Surabaya
Tanri Abeng University
Trisakti School of Management
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Universitas Riau
STIE Bhakti Pembangunan
Universitas Pamulang
Total
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Sampai dengan waktu yang telah ditentukan, didapat sebanyak 93 kuesioner
yang dikembalikan. Setelah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kejelasan isi
kuesioner, didapatkan sebanyak 24 kuesioner tidak dapat dianalisis (outlier). Sehingga
didapatkan sebanyak 69 kuesioner untuk dianalisis dalam penelitian ini. Berikut rincian
pada Tabel 2.
Tabel 2
Tingkat Respon Pengembalian Kuesioner
Keterangan
Jumlah kuesioner yang dikembalikan
Jumlah kuesioner yang tidak dapat dianalisis
Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Jumlah
93
24
69

Persentase (%)
100
26
74

Variabel dalam penelitian ini diukur melalui instrumen-instrumen yang telah
dikembangkan dan digunakan oleh peneliti terdahulu. Instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket terstruktur yang diberikan
kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala interval 4 poin,
dimana skala 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya setuju, dan 4
artinya sangat setuju. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman
akuntansi adalah yang dikembangkan oleh (RM et al., 2007). Instrumen yang
digunakan untuk mengukur variabel kecerdasan emosional adalah yang dikembangkan
oleh (Goleman, 2003), sedangkan variabel metode pengajaran dosen menggunakan
instrumen yang dikembangkan oleh (Ampadu, 2012).
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (multiple
regressions) untuk membuktikan pengaruh kecerdasan emosional mahasiswa dan
metode pengajaran dosen terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Berikut persamaan
regresi yang digunakan:
γ= α+ β1X1+ β2X2+e (1)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu kecerdasan emosional
mahasiswa (X1) dan metode pengajaran dosen (X2), serta satu variabel terikat yaitu
tingkat pemahaman akuntansi (Y). Hasil yang diperoleh dari statistik deskriptif untuk
ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3
Statistik Deskriptif
N

Min

Max

Mean

Std.
Deviation

Kecerdasan Emosional

69

2,72

4,00

3,3727

0,31922

Metode Pengajaran Dosen

69

2,40

4,00

3,2710

0,40948

Tingkat Pemahaman Akuntansi

69

1,44

4,00

3,3317

0,42927

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

Kecerdasan emosional dalam menilai tingkat pemahaman akuntansi dapat
dilihat
dari
beberapa
indikator
yaitu
pengenalan/kesadaran
diri,
pengaturan/pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Berdasarkan
tabel 3 diketahui bahwa rata-rata variabel Kecerdasan Emosional sebesar 3,37 yang
berarti bahwa mayoritas responden memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dimana
nilai 3,37 hampir mendekati nilai maksimal 4.
Dalam penelitian ini, metode pengajaran dosen merupakan pernyataan individu
atas proses pembelajaran yang telah dilalui selama perkuliahan akuntansi. Berdasarkan
tabel 3 diketahui bahwa rata-rata variabel Metode Pengajaran Dosen sebesar 3,27 yang
berarti bahwa mayoritas responden mempersepsikan metode pengajaran dosen (metode
SCL dan LCL) yang tinggi. Rata-rata responden mendapatkan pengalaman
pembelajaran dari dosen dengan metode SCL dan LTL yang baik.
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa rata-rata variabel Tingkat Pemahaman
Akuntansi sebesar 3,33 yang berarti bahwa tingkat pemahaman akuntansi tergolong
tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa responden memiliki tingkat
pemahaman akuntansi yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas responden
dalam mengambil jurusan akuntansi mengaku merupakan jurusan pilihan diri sendiri,
dalam arti tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun sehingga tingkat pemahaman
akuntansi akan menunjukkan hasil yang lebih tinggi.
Tabel 4
Hasil Uji Regresi
Variabel
Kecerdasan Emosional
Metode Pengajaran Dosen
Adjusted R² 0,082
F = 4,053 dengan p value 0,022
Sumber: Output SPSS (data diolah 2020)

Koefisien
0,127
-0,185

P value
0,011
0,056
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Berdasarkan perhitungan regresi yang ditunjukkan pada tabel 4, diperoleh hasil
dengan nilai signifikansi variabel kecerdasan emosional sebesar 0,011. Hal ini berarti
nilai tersebut signifikan karena 0,011 bernilai kurang dari 0,05. Dengan demikian H1
diterima, sehingga terbukti bahwa kecerdasan emosional mahasiswa memiliki pengaruh
yang positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dilihat dari nilai koefisien
regresinya sebesar 0,127 (positif) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional
memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Artinya
apabila variabel kecerdasan emosional mengalami kenaikan 1%, maka tingkat
pemahaman akuntansi akan mengalami kenaikan sebesar +0,127 atau 12,7% dengan
asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
Hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi variabel metode pengajaran
dosen 0,056 yang bernilai lebih dari 0,05, sehingga keputusan yang diambil yaitu
Terima H0. Hal ini berarti metode pengajaran dosen tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Koefisien variabel metode
pengajaran dosen yaitu sebesar -0,185 (negatif). Korelasi negatif tersebut artinya
metode pengajaran dosen mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat pemahaman
akuntansi. Apabila variabel metode pengajaran dosen mengalami kenaikan 1%, maka
tingkat pemahaman akuntansi akan mengalami penurunan sebesar -0,185 atau 18,5%
dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kecerdasan emosional mahasiswa
memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dengan
demikian mahasiswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola emosi
maka akan berhasil di dalam usahanya untuk terus belajar sehingga dapat
meningkatkan pemahamannya dalam mempelajari akuntansi. Penelitian ini mendukung
(Suprianto & Harryoga, 2015) yang membuktikan kecerdasan emosional berpengaruh
positif signifikan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. Begitu pula
dengan (Sari & Sartika, 2018). membuktikan kecerdasan emosional berpengaruh
terhadap tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengajaran dosen tidak
memengaruhi tingkat pemahaman akuntansi. Hal ini disebabkan karena adanya
perbedaan karakteristik dosen dalam mengimplementasikan metode pengajaran dan
juga praktek riil metode pengajaran dosen yang diterapkan untuk berbagai kondisi pada
lingkungan yang berbeda. Selain itu, keefektifan implementasi metode pengajaran
dosen mungkin juga sangat dipengaruhi oleh keseriusan dan motivasi mahasiswa dalam
mencapai tingkat pemahaman akuntansi yang diinginkan. Mahasiswa memerlukan
motivasi belajar yaitu dorongan yang muncul pada diri sendiri baik sadar maupun tidak
sadar untuk bertindak dengan tujuan tertentu. Artinya pemahaman akuntansi pada
mahasiswa tidak dipengaruhi secara individu oleh metode pengajaran dosen, tetapi juga
perlu didukung oleh diri mahasiswa itu sendiri. Penelitian ini sejalan dengan (Indriaty,
2013) bahwa tidak terdapat pengaruh antara metode mengajar terhadap hasil belajar
mahasiswa.
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan
Kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
pemahaman akuntansi mahasiswa. Sejalan dengan (Suprianto & Harryoga, 2015),
kecerdasan emosional terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
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pemahaman mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris
pengaruh langsung bahwa kecerdasan emosional mahasiswa dapat memprediksi dan
berpengaruh secara positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Metode pengajaran
dosen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi
mahasiswa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi mahasiswa tidak
dipengaruhi secara individu oleh metode pengajaran dosen, tetapi perlu didukung oleh
diri mahasiswa itu sendiri.
Keterbatasan
Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan dua variabel bebas,
penggunaan nilai mata kuliah sebagai alat ukur tingkat pemahaman akuntansi, dan
hanya menerapkan metode survei melalui kuesioner serta instrumen yang digunakan
bersifat penilaian sendiri (self rating). Penggunaan pengukuran yang bersifat self rating
menyebabkan penilaian menjadi sangat subjektif sehingga dimungkinkan akan terjadi
bias.
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain
seperti gaya belajar mahasiswa, motivasi mahasiswa, atau kualitas dosen,
menggunakan indikator penilaian yang berbeda misalnya dengan memberikan tes
tertulis kepada responden mengenai materi-materi akuntansi, dan melakukan
pengumpulan data tidak hanya melalui kuesioner melainkan juga observasi dan
wawancara dengan responden.
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