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Problem-problem selalu ada dan dicoba diatasi~ Dalam 
Konggres Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, bertemakan 
Itperan serta ISPSI dalam mensukseskan wajib bela jar dan 
pelaksanaan PELl'!'A IVU rnemutuskan dua hal panting I 
yakni: pertama, kita perlu membicarakan Ilmu Pendidikan 
di Indonesia, dengan pertimbangan bahwa praktek pendi
dikan seyogyanya dijabarkan dari Il~u pendidikan yang 
mengalami perubahan teari dan konsep, baik teari maupun 
praktek pendidikan itu harus mempunyai dasar keilmuan 
yang kOKOh agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedua apa 
yang diinginkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Pancasila, DUD 1945 dengan GBHN, agar perwujudan prak
teknya merupakan usaha yang relevan, konstan, efektif, 
dan memerlukan latar belakang rlmu Pendidikan Nasional 
yang mapan (Julianto, 1989:89). 

Konggres ISPSI tersebut, telah mencoba memperbaiki 
keadaan sekarang ,kita sering mengalami tuntunan dari 
atas, atau tuntas menurut istilah Prof. Sumadi Suryabra
ta dalam ceramah umum di Unair tahuri 1991. Banyak kebi
jakan bukan dibuat atas pertimbangan data dari keadaan 
yang sebenarnya J atas dasar penelitian lebih mengarah 
pada komunikasi desentralisasi (bentU)( bintang), kemu
dian dibuat kebijakan; tetapi lebih didasarkan keputu
san-keputusan hasil diskusi sekelompok ahli yang kurang 
mengambil data yang hasll nya dibuat sebagai aturan atau 
undang-undang --ada unsur komunikasi pola sentralisasi 
(bentuk rocta). Sehubungan dengan hal ini, kita mengambil 
contoh terjadi pada aturan minimal masuk 75% bagi maha
siswa Pascasarjana (dalam PetunjuK PelaKsanaan Akade~ik 
1991-1993). Setelah diuji ternyata tidak siqniilkan 
antara hubungan Absensi dengan Prestasi Belajar (Cho
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lichul Hadi, 1989); penelitian in1 dilakukan di Program 
studi Psikologi-UNAIR untuk mata kuliah Psikologi Bela
jar dalam waktu satu semester. 

Pola komunikasi dari stas (bentuk roda) yang 
bersifat sentralistik kurang mempertimbangkan situasi 
dan kondisi nyata masyarakat kita yang beraga:m.. Bentuk 
roda yang banyak dijadikan standar kita dalam berkomuni
kasj termasuk care pengajaran pemberian kuliah di tinq
kat Sarjana dan Pascasarjana, lebih terpusat pacta penqa
jar. Padahal f komunikasi di antara kita~ misalnya di 
bidang pendidikan t industri atau yang lain yang dila
kukan dengan pola desentralisasl atau bentuk bintang 
akan mendorong subyek lebih aktlf untuk berkomunikasi 
(Cooper,19S3:499; Rakhmat,1989:1S4). Pemaksaan secara 
tidak langsung berkaitan dengan tekanan angqota kelompok 
dengan yang lain. Pengaruh anggota kelompok dan karak
terlstik kelompok ini pada prestasi berkaitan erat 
dengan interaksi kelompok~ Interaksi kelompok tersebut 
diprediksikan melalui komposisl pola komunikasi anggota 
kelompok f yang menurut Kurt Lewln kelompok minimal 
terdiri 3 anggota dan makslmal 7 anggota (Nozeen Weff I. 

1982:475-484). Pola komunikasi akan berpengaruh sangat 
basal." pada komposisi kelompok, pola komunikasl untuk 
pemecahan masalah balk verbal/teks dan non verbal 
(Barrie E. Blunt, 1984: 11)~ Pemecahan masalah yang dl
lakukan dengan pola komunikasi (roda maupun bintang) 
berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula (Wulf
Uwe Meyer, 1982:8B8-897). 

Dari hasil anal isis data-data penelitian diperolah 
hasil bahwa hipotesis kerja yang menyatakan: 

a) Ada perbedaan yang signifikan antara komunikasi 
roda {Bl} dan blntang (82). Pola kamunikasi bintang (82) 
lebih efisien untuk masalah yang komplek darl pada pola 
roda (81) terhadap efisiensi; 

b) Ada perbedaan yang signifikan antara bentuk 
pemecahan masalah non verbal (A2) dan verbal (Al) terha~ 
dap efisiensi pemecahan rnasalah. Bentuk pemecahan masa
lah verbal (Al) lebih efisien daripada non verbal (A2), 

c) Ada perbedaan yang signifikan antara jenis 
kelamin laki-laki (el) dan wanita (C2) terhadap efisien. 
Jenis kelamin wanita (C2) lebih efisien dari pada laki
laki dapat diterirna. Dengan diterimanya hipotesis kerja 
tersebut, maka hipotesis nol (He) dari penelitian inipun 
ditolak. Sehingga dengan penelltian in1 dapat disimpul
kan bahwa ada pengaruh yang signifikan dart pemecahan 
masalah, pola komunikasi E jenis kelamin terhadap efi
siensi pemecahan~ 
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Dari perhitungan analisis regresi diketahui bahwa 
sumbangan efektif ubahan gayut pemecahan masalah (A) 
sebesar 5.571 %/ komunikasi (B) sebesar O~013 %r janis 
kelamin (C) sebesar 2.817 t dapat diartikan bahwa hanya 
8.391 % {kalau dlbulat-kan 8%) ubanan-ubahan qayut dapat 
mempredlksikan adanya kecenderungan untuk efisiensi set 

dangkan sisanya dlpengaruhi oleh ubahan-ubahan yang la
in yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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