
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Keberhasilan seseorang ditempat kerja tidak ditentukan dari IPK, IQ. Bahkan 

menurut hasil survei dari 457 pimpinan perusahaan yang diterbitkan oleh National 

Association of Colleges and Employers, USA, 2002, hanya menempati wutan ke 17 dari 20 

kualitas penting dari seorang juara (Ichsan S. Putra dan Ariyanti Pratiwi, 2005). 

Semakin tinggi dalam jenjang organisasi kebutuhan s@ skills meningkat sedangkan 

hard skills berkurang. Oleh karena itu hanya berbekal ilmu kognitif saja seseorang mash 

belum akan terbebas dari adanya faktor-faktor non-produktif yang menghambat 

perkembangan karakter mahasiwa dari pengejawantahan nilai-nilai luhur seperti yang di 

cantumkan dalam visi Universiatas Widyatama, misalnya masih akan adanya dominasi 

inferiority, pikiran-pikiran yang negatif, motivasi rendah, tidak memiliki ketrampilan 

komunikasi serta mengeluarkan pendapat, apalagi dalam argumentasi. Karenanya, tidak 

hanya aspek kognitif atau intelektual saja yang terpenting bagi lulusan Universiatas 

Widyatama, melainkan juga karakter emosional, sosial fisik clan spiritual sejalan dengan 

core kompetensi lulusan UTAMA . Pengembangan karakter individu tidak pernah masuk 

dalarn perhatian proses belajar akademik selama ini. Seperti diketahui, dalam psikologi 

dikenal tiga domain utama manusia, yaitu domain kognitif, affektif dan psikomotor. Selama 

ini kedua domain terakhir (affektif dan psikomotor) belurn banyak terjamah dalam sasaran 

kurikulum clan proses pembelajaran di lingkungan Universiatas Widyatama. 

Kualitas mahasiswa yang kompeten dan mampu merespon tantangan global akan 

dibentuk melalui metode pembelajaran yang akan menempa seluruh aspek human capital 

mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual melainkan juga aspek lainnya 

yaitu soj? skill. 

Penempaannya dirmjudkan dengan memasukkan aspek human c a m 1  ke dalam 

karakter mahasiswa melalui pendekatan Shrdent Centered Learning (SCL) dengan berbagai 

bentuk paparan yang bervariasi dan innovatif. Dalam pendekatan SCL, berbagai variasi 

metode belajar interaktif dikembangkan melalui kegiatan diskusi kelompok. 



Mata kuliah Auditing I1 merupakan mata Miah wajib ditempuh oleh mahasiswa di 

Prorgram Studi Akuntansi Fakultas Ekonorni Universitas Widyatama. Kompetensi yang 

diharapkan dari mata kuliah ini antara lain yaitu mahasiwa diharapkan memahami konsep 

clan praktik auditing. Nyatanya tingkat kelulusan mata kuliah ini masih rendah yaitu rata- 

rata 32,38% (Lampiran: 6. Rata-rata nilai mahasiswa tiga tahun terakhir). 

Rendahnya kelulusan mata kuliah ini didukung oleh berbagai masalah yang sering 

muncul anatara lain: Penyampaian yang monoton, kurang menarik, membosankan clan 

kurang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga tidak memberikan motivasi belajar. 

Mahasiswa kurang mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi real, sehingga 

manfaat materi kuliah h a n g  bisa dirasakan oleh siswa. Pemberian materi selalu 

memerlukan waktu yang panjang. Kemapuan sop skill khususnya komunikasi 

(Communication sRIlr) sangat kurang. Komunikasi yang terjadi adalah komunikasi searah 

sehingga mahasiswa cenderung pasif serta tidak kreatif dan mahasiswa sangat bergantung 

pada dosen. Kurangnya kemampuan memecahkan masalah (Problem Solving & Analyzing) 

yang ada dalam auditing. Sementara itu dalam dunia kerja seorang akuntan dituntut antara 

lain mempunyai kemampuan Problem Sobing & Analyzing dm Communication skill. 

International Education Standars (IES) for Profeszonal Accountans (IFAC Education 

Committee, 2003) menyatakan bahwa akuntan hams memiliki professional skills termasuk 

presenting, discussing, and defending views efectively through fonnal, informal, written , 

and spoken communication. 

Dampak dari sikap pasif mahasiswa sangat buruk. Dampak tersebut antara lain 

mahasiswa yang pasif cenderung untuk menjadi tidak percaya diri, sebagian melakukan 

kecurangan, atau menunggu soal dibahas oleh pengajar. 

Kurangnya partisipasi mahasiswa di dalam kelas merupakan latar belakang perlu 

admya perbaikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Mahasiswa pasif bisa disebabkan 

karena metode belajar yang kurang tepat sehingga mahasiswa hanya menggantungkan diri 

pada dosen, tanpa diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat .baik secara lisan 

maupun tertulis. Akibat yang ditimbulkan adalah kurangnya kemampuan mahasiswa dalam 

mengutarakan pendapat mengenai suatu topik bahasan. Sehingga ketika dilakukan tanya 

jawab atau diskusi berlangsung, timbul kesan secara konseptual mahasiswa menguasai 

materi, tetapi mahasiswa sepertinya tidak mempunyai karakter yang h a t  untuk 



menyampaikan alur pikiran mereka dan terkesan tidak merniliki rasa percaya diri untuk 

menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang di'berikan. 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

1) Apakah metode pembelajaran Problem Based Learning and Inquiry (PBLn) clan 

CoUaborative Learning (CL) dapat meningkatkan kemampuan Sop &ll mahasiswa 

dalam ha1 pemecahkan masalah (Problem Solving & Analyzing) dau berkomunikasi 

(Communication) dengan baik. 

2) Apakah metode pembelajaran Problem Based Learning and Inquiry (PBUI) dan 

CoUaborative Learning (CL) dapat meningkatkan hasil belajar ranah kognitif dan 

afektif mahasiswa semester VI Program Studi Akuntansi untuk konsep dan teori materi 

Auditing II. 

3) Bagaimanakah minat belajar mahasiswa terhadap penggunaan Metode Pembelajaran 

Problem Based Learning and Inquiry (PBWI) dm' Collaborative Learning (CL), clan 

Soft Skill dalam ha1 pemecahkan masalah (Problem Solving & Analyzing) clan 

berkomunikasi (Communication). 

13. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

1) Mengetahui penerapan metode Pembelajaran Problem Based Learning and Inquily 

(PBWr) dan Collaborative Learning (CL) dalam peningalcatan kemampuan So$ Skill 

mahasiswa. 

2) Mengetahui peningkatkan hasil belajar ranah kognitif clan afektif mahasiswa semester 

VI Program Studi Akuntansi untuk konsep dan teori materi Auditing IT. 

3) Mengetahui minat belajar mahasiswa terhadap Metode Pembelajaran Problem Based 

Learning and Inquiry ( P B W  dan Collaborafive Learning (CL), dan Soft Skill dalam 

ha1 pemecahkan masalah (Problem Solving & Analyzing) dan berkomunikasi 

(Communication). 



1.4. KEGUNAAN PENELITIAN 

1) Merangsang sikap kritis mahasiswa, menumbuhkau karakter yang kuat dm rasa percaya 

diri yang tinggi untuk mengungkapkan ide atau gagasan melalui proses belajar mengajar 

dan partisipasi mahasiswa ddam belajar. 

2) Untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan merangsang kemampuan so.$ skill 

mahasiswa dalam ha1 pemecabkan masalah (Problem SoMng & Analyzing) dan 

berkomunikasi (Communication ) dengan baik. 

3) Memberi bekal yang cukup bagi mahasiswa dalam mengikuti ujian dan dunia kerja. 

4) Mendorong proses pmbelajaran bagi dosen dalam memberikan perkuliahan berfokus 

pada mahasiswa (Student-Centered Learning-SCL), clan menggunakan Problem Based 

Laming and Inquiry ( P B W  dan Collabor&e Learning (CL) termasuk didalamnya 

evaluasi keberhasilan proses pengajaran. 

5) Perbaikan PBM dan pendekatan belajar-mengajar inovatif. 


