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Abstrak: Kerjasama atau kolaborasi dalam suatu organisasi adalah suatu bentuk
interaksi sosial yang di dalamnya melibatkan sekelompok orang yang menyadari hak
dan kewajibannya serta memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan
yang telah disepakati bersama pula. Dalam ilmu administrasi kerjasama merupakan
salah satu unsur atau prinsip penting yang dapat diterapkan dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan suatu organisasi. Suatu aspek penting dari perencanaan
adalah pengambilan keputusan yaitu proses pengembangan dan pemilihan arah dan
tindakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam organisasi sekolah
kerjasama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan seyogyanya melibatkan
semua pihak yaitu Kepala sekolah, guru, tatausaha, komite sekolah, orang tua
murid/siswa bahkan perwakilan siswa dan tokoh masyarakat.
Kata-kata kunci: Kerjasama, perencanaan, pengambilan keputusan, organisasi
sekolah.
I. PENDAHULUAN
Dalam suatu lembaga pendidikan atau organisasi sekolah, Kepala sekolah
selaku pemimpin formal memikul tanggungjawab besar sebagai administrator di
sekolahnya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai administrator kepala
sekolah senantiasa diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup
kompleks sehingga memerlukan pemahaman dan keterampilan untuk menemukan
dan mempertimbangkan sejumlah alternatif pemecahannya. Upaya menemukan dan
mempertimbangkan sejumlah alternatif pemecahannya ini tentu tidak cukup hanya
dipikirkan sendiri oleh kepala sekolah tanpa melibatkan personal sekolah lainnya
seperti guru, staf tatausaha, komite sekolah sebagai representasi orang tua murid.
Proses pemikiran, pemilihan alternatif yang tepat dan penentuan tindakan yang akan
dilakukan dimasa yang akan datang merupakan proses perencanaan dan pengambilan
keputusan.
Pengambilan keputusan dikatakan efektif apabila perencanaan dilakukan
secara cermat dan menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan
organisasi. Dalam organisasi sekolah, untuk dapat menghasilkan perencanaan yang
matang dan keputusan yang tepat, kepala sekolah harus melibatkan semua komponen
sekolah melalui kerjasama dalam menyusun rencana kegiatan, melaksanakan rencana
dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tersebut.
II. PEMBAHASAN
HAKIKAT KERJASAMA
Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang timbul
apabila sekelompok orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang
sama, tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak
mungkin dicapai secara sendirian.

Pada jaman dahulu masyarakat Indonesia diberbagai daerah telah mengenal
kerjasama dengan berbagai istilah antara lain “gotong royong”, “mapalus” (suku
Minahasa), “huyula” (suku Gorontalo) dan masih banyak lagi istilah daerah yang
disamakan dengan kerjasama. Koentjaraningrat (dalam Taneko,1984) membagi dua
macam gotong royong yaitu gotong royong dalam arti tolong menolong dan gotong
royong dalam arti kerja bakti. Gotong royong dalam arti tolong menolong adalah
kegiatan membantu orang lain secara spontan dan biasanya tidak direncanakan
sebelumnya. Sedangkan gotong royong dalam arti kerja bakti adalah melakukan
kegiatan bersama untuk kepentingan umum tanpa imbalan finansial (uang). Dalam
tulisan ini kerjasama yang dimaksudkan berbeda dengan gotong royong seperti yang
diuraikan di atas, karena pengertian kerjasama menyatu dalam konteks administarasi
dari suatu organisasi sekolah.
Dalam konteks administrasi dan organisasi, kerjasama merupakan salah satu
prinsip administrasi. Suatu aktivitas dapat disebut kegiatan administrasi apabila
memenuhi persyaratan (a) adanya aktivitas kerjasama sekelompok orang, (b) adanya
penataan atau pengaturan dalam kerjasama itu; dan (c) adanya tujuan yang hendak
dicapai melalui kegiatan kerja sama tersebut.
Pendekatan kerjasama dalam organisasi tampaknya sudah ada sejak
organisasi itu lahir, namun semula belum banyak orang memanfaatkan kerjasama
tersebut secara efektif. Setelah munculnya beberapa teori melalui suatu penelitian
dan pengkajian mendalam tentang kerjasama atau kolaborasi, barulah orang-orang
dalam organisasi berupaya untuk mengefektifkan kerjasama itu secara manusiawi.
Teori dan gerakan yang erat kaitannnya dengan kerjasama antara lain adalah:
(1) gerakan hubungan antar manusia (human relation movement) atau dikenal juga
dengan istilah hubungan manusiawi (human relations). Dan (2) management sumber
daya manusia (human resources management). Kedua teori atau gerakan ini
berasumsi bahwa organisasi hanya akan efektif apabila para administrator dapat
mengorganisasikan kekuatan (potensi) dan kreativitas yang dimiliki sumber daya
manusia yang ada dalam organisasi untuk ikut ambil bagian (bekerjasama) pada
semua tingkat pengambilan keputusan. (Sergiovanni dan Carter, 1980, Owens,
1981).
HAKIKAT PERENCANAAN
Sebelum manajer atau kepala sekolah melakukan kegiatan pengkoordinasian,
kepemimpinan, atau pengendalian, ia terlebih dahulu harus membuat rencana yang
menggariskan tujuan dan arah organisasi, menentukan apa yang akan dan kapan
dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.
Dalam teori manajemen para ahli sering menyebutnya 5 W + 1 H ( What, Why,
When, Where, Who dan How). Jadi hakikat dari perencanaan adalah merumuskan
dengan jelas sebagai jawaban atas keenam unsur perencanaan ini, artinya para
perencana (manajer dan staf) seyogyanya secara bersama-sama memikirkan dan
menentukan terlebih dahulu: Apa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh
organisasi tersebut (what). Mengapa tujuan, sasaran dan kegiatan itu yang dipilih
untuk dicapai dan dilaksanakan (Why). Kapan tujuan, sasaran dan kegiatn itu
dilaksanakan (When). Dimana kegiatan itu dilaksanakan (Where). Siapa-siapa
(personal) yang akan melaksanakan kegiatan itu (Who). dan Bagaimana kegiatan itu
dilaksanakan (How).

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir pada waktu rencana itu
telah disetujui; tetapi perencanaan harus dilaksanakan. Sepanjang proses pelaksanaan
dan pengendalian, sebuah rencana mungkin perlu dimodifikasi sehingga ia tidak
menjadi sia-sia atau bahkan merusak. Kadang-kala, diperlukan pula adanya
“perencanaan ulang” dalam rangka menjamin keberhasilan akhir yang lebih prima.
Suatu aspek penting dari perencanaan adalah pengambilan keputusan, yakni proses
pengembangan dan pemilihan arah dan tindakan untuk memecahkan suatu masalah
tertentu. Keputusan harus diambil pada berbagai titik dalam proses perencanaan.
URGENSI KERJASAMA DALAM PERENCANAAN DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ORGANISASI SEKOLAH.
Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai usaha menemukan dan
melakukan pilihan diantara berbagai kemungkinan penyelesaian masalah,
pertentangan dan keraguan yang timbul dalam proses penyelenggaraan suatu
kegiatan untuk mencapai tujuan. George P. Huber membedakan pengambilan
keputusan dari penentuan pilihan dan pemecahan masalah. Menurut dia, penentuan
pilihan mengacu satu pilihan dari serangkaian pilihan alternatif. Karenanya
penentuan pilihan merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Pemecahan
masalah mengacu pada rangkaian aktivitas yang sangat luas yang tercakup dalam
penentuan dan implementasi suatu cara bertindak guna memperbaiki suatu situasi
yang tidak memuaskan. Melihat dari pengertian ini, pengambilan keputusan
merupakan proses dalam manajemen pada kegiatan menentukan pilihan dari berbagai
alternatif untuk diputuskan dalam perencanan dan pelaksanaan upaya pencapaian
tujuan. Kegiatan dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri sangat panjang
sehingga masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Apabila dilakukan analisis
kegiatan yang panjang itu dapat disederhanakan sebagai berikut: (a) merumuskan
masalah, (b) mengidentifikasi alternatif pemecahan, (c) menetapkan kriteria
pemilihan, (d) menguji alternatif pemecahan, (e) memilih/menentukan alternatif
pemecahan yang terbaik, (f) melaksanakan hasil keputusan. (Luthans, 1981, Robbins,
(1982); Campbell dkk., 1983; Hoy dan Miskel, 1987). Untuk lebih jelasnya keenam
tahap kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1 Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan
Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan
merupakan proses yang panjang dan bukan hanya menyangkut hal pikir yang bersifat
ke dalam, melainkan juga hal bagaimana orang lain dapat dimotivasi dalam proses

kegiatan agar berkeinginan, bertujuan dan bergerak untuk melaksanakan kegiatan
dalam mencapai tujuan organisasi sekolah. Bagaimana menggerakkan orang lain, ini
menyangkut soal kerjasama yang memerlukan proses ke luar.
Kerjasama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam suatu
organisasi sekolah memiliki nilai yang sangat penting karena cenderung akan
menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas daripada keputusan yang bersumber
dari seorang individu atau kepala sekolah saja. Ada beberapa keuntungan yang dapat
diperoleh melalui kerjasama ini, antara lain dapat dicapainya keputusan yang jauh
lebih baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anggota dalam
organisasi. Semula kebanyakan administrator dalam berbagai organisasi memang
masih meragukan perlunya partisipasi orang lain dalam pengambilan keputusan.
Namun kenyataan selanjutnya menunjukkan bahwa banyak organisasi berkembang
pesat dan berhasil karena menggunakan kekuatan kelompok. Meskipun demikian
pemanfaatan kelompok sebagai sarana kerjasama dalam organisasi tidak asal jadi,
karena itu teori kontingensi memainkan peranan dalam hal ini. Teori kontingensi
mengemukakan bahwa ada masalah yang apabila dilihat dari situainya justru lebih
baik dipecahkan secara individual (Owens, 1981). Untuk itu agar kualitas keputuan
dapat dicapai tanpa mengabaikan penerapan teori kemungkinan situasi, yang penting
adalah menganalisis situasi yang akan menentukan kebutuhan kerjasama dalam
pengambilan keputusan (Owens, 1981).
Dalam praktik pelaksanaannya, ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam
proses kerjasama dalam pengambilan keputusan, yaitu (a) kebutuhan adanya proses
pengambilan keputusan yang jelas, dan (b) adanya kriteria untuk memasukkan orangorang dalam proses tersebut. Dengan demikian keberadaan anggota dalam
pengambilan keputusan banyak ditentukan oleh administratornya. Dalam organisasi
sekolah, peranan pengambilan keputusan dipegang oleh kepala sekolah, sedangkan
yang dilibatkan dalam kerja sama pengambilan keputusan adalah guru. Untuk dapat
memanfaatkan kerjasama dengan guru, kepala sekolah harus berhati-hati dan selektif
dalam menempatkan guru-gurunya. Dari hasil penelitian dan pengkajian ilmiah telah
disarankan kepada kepala sekolah pada berbagai jenis dan jenjang sekolah untuk
mengembangkan struktur organisasinya secara lebih baik agar memungkinkan
lancarnya proses pengambilan keputusan (Baxter, 1986). Kemampuan kepala
sekolah mengembangkan struktur organisasinya ini dapat tercermin antara lain pada
kemampuannya dalam bekerjasama dengan para guru untuk memecahkan masalahmasalah sekolah.
Keterlibatan guru dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sebagai
wujud kerjasamanya dengan kepala sekolah memiliki arti yang sangat penting bagi
guru itu sendiri disamping dapat bermakna bagi peningkatan kualitas hasil
keputusan. Gambaran tentang kerjasama guru dalam pengambilan keputusan ini,
seperti diringkaskan oleh Hoy dan Miskel (1987) dari sejumlah hasil penelitian,
intinya adalah (1) adanya kesempatan untuk ikut merumuskan kebijaksanaan
merupakan faktor penting bagi peningkatan moral kerja guru dan menjadikan
mereka bersemangat dalam melaksanakan tugas sekolah. (2) keterlibatan dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan memiliki hubungan positif dengan
kepuasan diri guru dalam profesi mengajarnya. (3) guru lebih suka apabila kepala
sekolah melibatkan mereka dalam perencanan dan pengambilan keputusan. (4) guru,
baik yang hanya sekedar ingin diikutkan dalam sebagian dari proses perencanan dan
pengambilankeputusan maupun yang ingin dilibatkan dalam seluruh kegiatan

perencanaan dan pengambilan keputusan, dalam kenyataannya dapat memberi
sumbangan yang berarti terhadap kualitas hasil perencanaan dan hasil keputusan. (5)
kerjasama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan memiliki
konsekuensi tersendiri bagi guru yang berubah dari waktu ke waktu, (6) peranan dan
fungsi guru serta kedudukan administrator dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan dapat berubah menurut hakikat masalah yang dipecahkan.
(7) faktor di dalam dan faktor di luar organisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat
kerjasama guru dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. (8) ketidak
efektifan guru dapat terjadi karena mereka tidak diterima secara penuh dalam sistem
sekolah dan karena rendahnya kualitas kerjasama dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan, dan (9) untuk memaksimalkan sumbangan yang positif dan
meminimalkan konsekuensi yang negatif, administrator atau kepala sekolah
dianjurkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: pada kondisi apakah guru
dilibatkan?, pada tingkat apakah guru dilibatkan?, dan bagaimanakah guru
dilibatkan?, dan peranan apakah yang lebih efektif bagi kepala sekolah sendiri?.
BENTUK – BENTUK KERJASAMA
Kerjasama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi
sekolah secara garis besar dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu kerjasama secara
individual dan kerjasama secara kelompok. Kerjasama secara individual dapat terjadi
apabila kepala sekolah mengambil keputusan sendiri tentang masalah tertentu sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki, sedangkan pada masalah lain kepala sekolah
menyerahkan pengambilan keputusannya kepada para guru. Bentuk kerjasama yang
individual ini tampaknya tidak banyak menguntungkan. Shafritz dan Ott (1987)
menegaskan bahwa apabila pengambilan keputusan dilakuakan secara individual,
keputusan itu dikatakan lemah (powerless). Cara individual ini hanya perlu dilakukan
untuk memecahkan masalah yang bersifat sangat khusus, sedangkan masalah yang
dihadapi oleh kepala sekolah lebih banyak bersifat umum yang dirasa penting bagi
organisasi sekolahnya. Namun menurut Johnson dan Johnson (1975), masih
diperlukan untuk dipilih apabila (1) keputusan itu pada dasarnya tidak membutuhkan
tindakan kelompok, (2) keputusan itu sangat sederhana dan terlalu mudah untuk
didiskusiakan secara kelompok, dan (3) keputusan itu harus diambil dengan cepat
pada saat itu juga.
Bentuk kerjasama yang lain dan masih termasuk pada cara individual adalah
penyerahan wewenang dari kepala sekolah kepada guru untuk mengambil keputusan
sendiri mengenai masalah sekolah. Guru sebagai komponen penting dalam organisasi
sekolah perlu memahami bahwa dirinya perlu ikut ambil bagian (berpartisipasi)
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki sistem
organisasi sekolah. Dalam hubungan ini guru yang militan akan lebih aktif
membantu kepala sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah. Penelitian Crover
(dalam Cohen, 1976) menunjukkan bahwa kepala sekolah lebih banyak mengambil
keputusan dari pada guru, padahal sebenarnya keputusan itu hendaknya dibuat oleh
guru sendiri. Kualitas guru dalam mengambil keputusan ditentukan oleh bagaimana
kepala sekolah memberi kesempatan bagi terlaksananya peranan mereka. Diakui
bahwa guru memiliki kekuatan (power) dalam pengambilan keputusan. Pertama,
guru memiliki otoritas di dalam kelas (technical level), dan kedua, guru dapat
mempengaruhi kepala sekolah untuk memperbaiki program sekolahnya
(management level) (Saxe, 1980).

Kekuatan guru dalam berpartisipasi penuh dalam proses perencanaan dan
mengambil keputusan tentang masalah-masalah dalam lingkup kelas telah diteliti
oleh Alutto dan Belasso (1973). Hasil penelitian mereka berhasil mengidentifikasi
dua belas bidang keputusan, dan ternyata lima diantaranyadilakukan oleh guru, yakni
menyeleksi buku pelajaran, memecahkan masalah belajar siswa, menentukan metode
dan teknik mengajar, menetpkan kebijaksanaan pengajaran, dan menetapkan
kebijaksanaan disiplin di kelas. Sedangkan Mohrman dan kawan-kawan dalam
penelitiannya menemukan bahwa ternyata guru tidak hanya mengambil keputusan di
tingkat kelas atu pengajaran (instructional process level) melainkan juga pada tingkat
managerial (management level). Namun diakui bahwa pengambilan keputusan oleh
guru pada lingkup pengajaran sangat efektif dan sangat dikehendaki oleh guru.
Bentuk kerjasama lainnya yang banyak mendapat perhatian para ahli dalam
hubungannya dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan adalah bentuk
kerjasama secara kelompok. Dalam hal ini kepala sekolah melakukan pemecahan
masalah bersama guru. Disini guru terlibat langsung dalam seluruh proses
perencanaan dan pengambilan keputusan dan dalam seluruh masalah yang
dipecahkan. Banyak ahli yang mengakui keefektifan bentuk pengambilan keputusan
dengan cara ini, antara lain Piper (1974), Johnson dan Johnson (1975) Duncan
(1976), Sergiovanni dan Carver (1980), Yulk (1981) dan Hoy dan Miskel (1987).
Piper (1974) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengambilan keputusan
dengan cara kelompok lebih memungkinkan dihasilkannya keputusan yang lebih
baik dan korektif daripada keputusan yang dihasilkan oleh individu seorang diri.
Lebih-lebih jika di dalamnya digunakan cara diskusi dan kesepakatan bersama.
Johnson dan Johnson (1975) menemukan kelebihan pada asepek lain dari bentuk
kelompok ini. Dikatakan bahwa tindakan seseorang dalam kelompok akan berbeda
dengan tindakan secara individual meskipun dalam tugas yang sama. Sedangkan
Duncan (1976) meneliti karakteristik para manager yang sukses. Ada tiga
kesimpulan pokok berkaitan dengan kerjasama pegawai dalam pengambilan
keputusan, yaitu (1) manager yang sukses memotivasi atasannya dan mempercayai
para anggotanya serta mendengarkan apa yang mereka katakan. (2) manager yang
sukses membangun kelompok kerja yang efektif dengan mengajak orang-orangnya
bekerjasama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada masalah
yang menyangkut mereka, (3) manager yang sukses merencanakan dan
mengorganisasikan pekerjaan sehingga anggota kelompok memahami apa yang
harus dilakukan. Disamping itu Duncan juga menyarankan digunakannya cara
kelompok terutama melalui panitia-panitia kecil (komite) atau pertemuan kelompok
(meeting).
Lain halnya dengan Yulk (1981) mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti
perbedaan status, karakteristik diri dan lingkungan fisik berpengaruh dalam
pengambilan keputusan secara kelompok. Sebagai contoh dikemukakan bahwa
komunikasi menjadi sukar apabila jumlah anggota kelompok bertambah dan waktu
yang tersedia tidak memadai. Demikian pula apabila terjadi dominasi pembicaraan
oleh orang tertentu dalam pertemuan kelompok. Pada faktor lainnya, rendahnya
status anggota biasanya membuat mereka enggan mengemukakan kritik atau ketidak
setujuan mereka terhadap orang yang statusnya lebih tinggi. Sebaliknya gagasan dan
pendapat dari orang yang statusnya lebih tinggi cenderung berpengaruh besar
terhadap hasil keputusan. Oleh karena itu yang lebih penting adalah menentukan

siapa yang representatif dan relevan untuk mengambil bagian dalam proses
pengambilan keputusan.
Sergiovanni dan Carver (1980) dan Hoy dan Miskel (1987) secara lebih
khusus melihat keungggulan bentuk kerjasama pengambilan keputusan secara
kelompok langsung pada konteks sekolah. Menurut Sergiovanni dan Carver, guru
dipandang sebagai kekuatan kelompok yang saling melengkapi. Apabila kekuatan
kelompok itu dimanfaatkan dengan baik, proses kerjasamanya dikatakan sangat
manusiawi sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Sebaliknya apabila sekolah hanya
mengandalkan kekuatan perorangan, dari sudut pandang pendidikan hal itu dikatakan
tidak manusiawi. Karena itulah Sergiovanni dan Carver menyarankan agar potensi
guru dimanfaatkan untuk bekerjasama dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan. Kerjasama yang disarankan tidak lain adalah secara kelompok, yaitu
kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan untuk memecahkan masalah
sebaiknya bersama para guru.
Menurut Hoy dan Miskel (1987), ada empat kriteria yang harus diperhatikan
sebelum melibatkan guru dalam proses perencanaan maupun pengambilan
keputusan, yaitu relevansi, keahlian, yurisdiksi, dan kesediaan. Kriteria relevansi
diwujudkan dalam pertanyaan apakah ada relevansi antara masalah yang dipecahkan
dengan kepentingan guru?. Jika keputusan yang diambil banyak menyangkut
kepentingan guru maka partisipasi penuh dari guru sangat diperlukan. Kriteria
keahlian diwujudkan dalam pertanyaan: apakah guru memiliki keahlian dalam
masalah yang hendak dipecahkan?. Kriteria yurisdiksi mempersoalkan ada tidaknya
hak secara legal dari guru untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sedangkan
pada kriteria kesediaan dilihat bagaimana tingkat kesediaan guru; mau atau tidak.
Telah diuraikan di atas bahwa kerjasama secara kelompok antara kepala
sekolah dan para guru dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan banyak
diakui keberhasilannya dibanding pengambilan keputusan oleh kepala sekolah
sendiri. Cara kelompok itu diterapkan apabila persyaratannya tepat dan masalahnya
relevan. Bagaimanapun, dalam proses organisasi sekolah, pengambilan keputusan
diupayakan agar terjadi interaksi yang aktif antara kepala sekolah dan para guru.
Kepala sekolah mendorong para guru untuk mengembangkan dan mewujudkan
aktualisasi dirinya. Guru dapat ditingkatkan peranannya bukan hanya sebagai
pelaksana program sekolah, melainkan secara langsung juga ikut menyusun
perencanaan dan menemukan alternatif pemecahan dari program itu (Owens, 1981;
Luthans, 1981). Keuntungan yang dapat diambil selain akan menghasilkan keputusan
dan pemecahan yang lebih baik juga akan mengubah persepsi guru tentang
sekolahnya. Guru yang semula pesimistis, apatis, dan secara mental merasa tersisih
dari sekolahnya, akan tumbuh menjadi dinamis dan kreatif apabila merasa menjadi
salah satu mata rantai atau komponen yang mutlak diperlukan dalam sistem
sekolahnya.
Semangat partisipatif para guru dalam pengambilan keputusan ini dapat
terwujud dalam tindakan-tindakan seperti yang dilukiskan pada gambar berikut ini:
(KS adalah Kepala Sekolah; PK adalah Pengambilan Keputusan; GR adalah Guru)
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Gambar 2 Kerjasama Kepala Sekolah dan Guru dalam Proses
Pengambilan Keputusan (adaptasi dari Owens, 1981)

III. PENUTUP
Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi dan interelasi sosial yang
terjadi dalam sekelompok orang dan masing-masing mereka menyadari hak dan
kewajibannya serta memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama untuk
memenuhi kebutuhannya yang tidak mungkin dipenuhinya tanpa bantuan orang lain.
Dalam suatu organisasi apapun termasuk organisasi sekolah, kerjasama
merupakan salah satu prinsip administrasi yang dapat diterapkan dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan yang merupakan rangkaian kegiatan yang
meliputi; merumuskan masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah,
menetapkan kriteria, menguji alternatif pemecahan, menentukan/menetapkan
alternatif pemecahan yang terbaik, dan melaksanaan hasil keputusan.
Dalam proses perencanan dan pengambilan keputusan khususnya pada
organisasi sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara individual dan
secara kelompok. Cara individual dapat terjadi apabila kepala sekolah merencanakan
dan mengambik keputusan sendiri tentang suatu masalah tertentu sesuai dengan
wewenang yang dimilikinya, sedangkan pada masalah lain kepala sekolah
menyerahkan pengambilan keputusannya secara penuh kepada para guru. Bentuk
kerjasama lain yang banyak mendapat perhatian para ahli ialah bentuk kerjasama
secara kelompok. Dalam hal ini kepala sekolah melakukan pemecahan masalah
bersama para guru. Guru senantiasa dilibatkan dalam seluruh kegiatan sekolah mulai
dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan
pengawasan dan evaluasi program yang dilaksanakan. Jika hal ini dapat diwujudkan
dalam organisasi sekolah, maka dapat dipastikan apapun program sekolah yang telah
direncanakan dan diputuskan untuk dilaksanakan akan terlaksana dengan baik,
karena dalam diri setiap guru telah tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.
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