
ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 2 (dua) siklus 4 (empat) 
tahap dalam proses belajar dm mengajar (PBM) pada mata kuliah Auditing II. Pendekatan 
baru pada mat- kuliah Auditing II dirancang dengan pendekatan SCL, Kompetensi, dan 
Sop Skill (Problem Solving & Analyzing dan Communication) dengan Metode 
Pembelajaran Problem Based Leaming and Inquiry (PBWI) dan Collaborative Learning 
(CL) menyajikan materi kuliah konsep clan teknik-teknik audit dengan so3 skill. Dengan 
cara ini mahasiswa berdiskusi dan berkolaborasi sesamanya membentuk Focus Group dan 
Home Group dan presentasi. Masing-masing mahasiswa mengerjakan tugas materi yang 
hams dipelajari dan kasus-kasus topik tertentu dalam auditing I1 dengan sub topik yang 
berbeda. Pada saat berdiskusi dalam kelompok (FG & HG) mahasiswa harm 
mengkomunikasikan hasil belajar mereka satu dengan yang lain karena sub topWdata 
pemecahan kasus yang dihasikan mahasiswa satu dengan yang lain saling melengkapi. 
Mahasiswa diharuskan berdiskusi, berkolaborasi, agar dapat meningkatkan kemampuan soft 
skill mereka dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah dalam konsep dan kasus- 
kasus auditing 11. Sehingga mahasiswa memahami konsep dan teknik-teknik auditing dan 
memiliki kemampuan so$ skill yang dapat diterapkan dalam praktik. 

Hasil Penelitian menunjukkan meningkatnya kemampuan so$ skill mahasiswa. Dari 
133 mahasiswa yang diobservasi, sebanyak 93,23 % mampu memecahkan masalah.74,43% 
mampu berkomunikasi dengan baik. 60,15% memperoleh niiai A/B. Metode tersebut 
merupakan metode yang sangat disukai mahasiswa dalam mempermudah cara belajar dan 
memahami materi auditing 11, mempraktikkan kemampuan sop skill mereka dan merasa 
lebih nyaman dalam belajar. Hal ini ditunjukkan 72,19% dari jumlah yang diobservasi 
mahasiswa menyatakan menyukai metode pabelajaran ini dibanding metode yang 
lainnya. Jika dibandingkan dengan kelas lain (sebagai Control Group) yang menggunakan 
metode konvensional, pada kelas dengan metode tersebut di atas, maka mahasiswa dengan 
nilai di atas B jumlahnya lebih banyak 
Dengan pendekatan ini mahasiswa mampu meningkatkan soft skill dan hasil belajar mata 
kuliah auditing II-nya. 
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