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10.LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN ISLAM
Filsafat pendidikan Islam membincangkan filsafat tentang pendidikan
bercorak Islam yang berisi perenungan-perenungan mengenai apa sesungguhnya
pendidikan Islam itu dan bagaimana usaha-usaha pendidikan dilaksanakan agar
berhasil

sesuai

dengan

hukum-hukum

Islam.

Mohd.

Labib

Al-Najihi,

sebagaimana dikutip Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, memahami
filsafat pendidikan sebagai aktifitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat
itu sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses
pendidikan. Suatu filsafat pendidikan yang berdasar Islam tidak lain adalah
pandangan dasar tentang pendidikan yang bersumberkan ajaran Islam dan yang
orientasi pemikirannya berdasarkan ajaran tersebut. Dengan perkataan lain,
filsafat pendidikan Islam adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang
dilakukan secara kritis, radikal, sistematis dan metodologis untuk memperoleh
pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam.
Al-Syaibany menandaskan bahwa filsafat pendidikan Islam harus
mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat sebagai berikut:
(1) dalam segala prinsip, kepercayaan dan kandungannya sesuai dengan
ruh (spirit) Islam;
(2) berkaitan dengan realitas masyarakat dan kebudayaan serta sistem
sosial, ekonomi, dan politiknya;
(3) bersifat terbuka terhadap segala pengalaman yang baik (hikmah);
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(4) pembinaannya berdasarkan pengkajian yang mendalam dengan
memperhatikan aspek-aspek yang melingkungi;
(5) bersifat universal dengan standar keilmuan;
(6) selektif, dipilih yang penting dan sesuai dengan ruh agama Islam;
(7) bebas dari pertentangan dan persanggahan antara prinsip-prinsip dan
kepercayaan yang menjadi dasarnya; dan
(8) proses percobaan yang sungguh-sungguh terhadap pemikiran
pendidikan yang sehat, mendalam dan jelas.
Objek kajian filsafat pendidikan Islam, menurut Abdul Munir Mulkhan,
dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu obyek material dan obyek formal. Obyek
material filsafat pendidikan Islam adalah bahan dasar yang dikaji dan dianalisis,
sementara obyek formalnya adalah cara pendekatan atau sudut pandang terhadap
bahan dasar tersebut. Dengan demikian, obyek material filsafat pendidikan Islam
adalah segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia secara sadar untuk
menciptakan kondisi yang memberi peluang berkembangnya kecerdasan,
pengetahuan dan kepribadian atau akhlak peserta didik melalui pendidikan.
Sedangkan obyek formalnya adalah aspek khusus daripada usaha manusia secara
sadar yaitu penciptaan kondisi yang memberi peluang pengembangan kecerdasan,
pengetahuan dan kepribadian sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk
menjalani dan menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan menempatkan Islam
sebagai hudan dan furqan. Sebagaimana dinyatakan Arifin, bahwa filsafat
pendidikan Islam merupakan ilmu yang ekstensinya masih dalam kondisi
permulaan perkembangan sebagai disiplin keilmuan pendidikan. Demikian pula
sistematikanya, filsafat pendidikan Islam masih dalam proses penataan yang akan
menjadi kompas bagi teorisasi pendidikan Islam. Kalau demikian, apabila filsafat
pendidikan Muhammadiyah mengacu atau sama dengan filsafat pendidikan Islam
sebenarnya masih memunculkan masalah, sebab ia masih rentan dan belum kukuh
untuk disebut sebagai sebuah disiplin ilmu baru. Pada titik ini, orientasi filsafat
pendidikan Muhammadiyah itu dapat memperkaya dan memperkukuh kedudukan
filsafat pendidikan Islam.
Pendidikan Islam yang bercorak integralistik adalah suatu sistem
pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sebegitu rupa
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sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap
segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat
sadar akan nilai etis Islam. Meski ide ini telah klasik namun tetap menarik
perhatian, sebab merealisasikan ke tataran praksis selalu tidak mudah. Setelah
pembaharuan pendidikan berlangsung hampir satu abad dualitas pendidikan Islam
(juga Muhammadiyah) masih tampak menonjol. Suatu dualitas budaya muncul di
mana-mana di dunia Muslim, suatu dualitas dalam masyarakat yang berasal dari
sistem pendidikan ganda; sistem pendidikan Islam tradisional, dan sistem
pendidikan sekuler modern melahirkan tokoh-tokoh sekuler. Dengan demikian,
proses pencarian sistem pendidikan integralistik harus dilakukan secara terusmenerus sebangun dengan akselerasi perubahan sosial dan temuan-temuan
inovatif pendidikan. Di Muhammadiyah, langkah ke arah itu masih terus
berlangsung yaitu dengan membangun sekolah-sekolah alternatif atau kemudian
dikenal dengan sekolah unggulan.
Satu dekade terakhir ini virus sekolah unggul benar-benar menjangkiti
seluruh warga Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai
Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) berpacu dan berlombalomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk menuju pada kualifikasi
sekolah unggul. Sekarang ini hampir di semua daerah kabupaten atau kota
terdapat sekolah unggul Muhammadiyah, terutama untuk tingkat TK dan Sekolah
Dasar. Sekolah yang dianggap unggul oleh masyarakat sehingga mereka
menyekolahkan anak-anak di situ pada umumnya ada dua tipe; sekolah model
konvensional tetapi memiliki mutu akademik yang tinggi, atau sekolah model
baru dengan menawarkan metode pembelajaran mutakhir yang lebih interaktif
sehingga memiliki daya panggil luas.
Ada beberapa sisi menarik dari Sekolah Model Baru ini. Pada umumnya
dikelola oleh anak-anak muda, memakai sistem full day school (waktu
pembelajaran

hingga

sore

hari),

memakai

metode-metode

baru

dalam

pembelajaran. Hampir semua SD model baru ini justru muncul atau gedungnya itu
berasal dari SD Muhammadiyah yang sudah mati, tapi dengan manajemen dan
sistem pendidikan baru dapat tumbuh menjadi sekolah unggul, misal; di Jakarta
ada SD Muhammadiyah 8 Plus yang berada di Duren Sawit, Sekolah Kreatif SD
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Muhammadiyah 16 Surabaya, SD Muhammadiyah Alternatif di Magelang, SD
Muhammadiyah Condong Catur di Yogyakarta, termasuk SD Muhammadiyah
Program Khusus Kottabarat Surakarta.
Berseberangan dengan pandangan hidup (paradigma pendidikan) kaum
sekuler yang menempatkan material-duniawiyah sebagai tujuan utama. Paradigma
pendidikan Islam justru mengaksentuasikan nilai-nilai tauhid sebagai tujuan yang
paling prinsipil dan substansial. SD Muhammadiyah Program Khusus menjadikan
tauhid sebagai landasan pokok kurikulum yang secara kongkrit terejawantahkan
dalam seluruh proses pembelajaran. Kurikulum yang ada dimodifikasi, dirancang,
dan didesain sedemikian rupa sehingga nilai-nilai tauhid menjiwai dan mempola
seluruh mata pelajaran; pembelajaran matematika, sains, bahasa dan materi lain
diorientasikan untuk mengungkit kembali potensi tauhid (baca fitrah),
menumbuhkembangkan, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Secara kasat mata adalah mudah untuk mengatakan bahwa seluruh
lembaga pendidikan Islam, apalagi sekolah Muhammadiyah, sudah otomotis
berdasarkan tauhid. Bukankah di sekolah tersebut diajarkan materi agama yang
relatif banyak? Kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ketiadaan
orientasi filsafat pendidikan pada urutannya membawa kebingungan pada diri
pendidik sehingga ketika mengajar peserta didik sangat mungkin tergelincir pada
filsafat pendidikan sekuler. Dengan demikian, tanpa disadari kita telah ikut
mengkampanyekan paham sekularisme. Bagaimana kedudukan Tauhid dalam
penyusunan kurikulum di SD Muhammadiyah Program Khusus, kita simak uraian
di bawah ini:
Sebuah ilustrasi berikut mungkin bisa membantu: puluhan truk (rit) pasir,
sejumlah sak semen dan beberapa kaleng cat tidak begitu bermakna apabila hanya
di pajang di toko atau disimpan di gudang. Material itu menjadi bermakna di
tangan tukang batu atau arsitek, beragam bentuk bangunan atau arsitektur akan
bisa diwujudkan…..Dalam konteks pendidikan ilustrasi tersebut menjadi jelas;
melimpahnya materi tentang aqidah, akhlak, al-Qur’an-Hadits, atau hafalan sekian
juz plus materi ilmu umum menjadi tidak bermakna manakala dijejalkan begitu
saja ke peserta didik dalam keadaan saling terpisah dan bersifat parsial.
Kita menyadari bahwa ikhtiar membangun kurikulum berbasis tauhid
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(KBT) tidak semudah membalikkan telapak tangan dan membutuhkan beberapa
generasi untuk merealisasikannya, tapi langkah itu setidaknya telah meletakkan
satu batu bata untuk pembangunan peradaban Islam yang kokoh dan anggun. Dan
kerja di pendidikan adalah kerja-kerja yang sangat stategis dalam rangka meretas
generasi masa depan yang berkualitas. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana
aktualisasi KBT di SD Muhammadiayah Program Khusus? Untuk sekarang ini
masih terlalu dini untuk melakukan penilaian, tapi paling tidak sebuah penilaian
awal yang bersifat umum perlu dikemukakan. Perlu ditekankan di sini, bahwa ini
adalah penglihatan awal dari sebuah proses yang masih sedang berlangsung
sehingga tidak menutup kemungkinan ada perubahan di kemudian hari.
Sumber: FILSAFAT PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH: Tinjauan Historis dan
Praksis Mohamad Ali dan Marpuji Ali Dosen Al Islam & Kemuhammadiyahan
UMS

11.REALITAS MORAL KAUM TERDIDIK
Beberapa informasi dari berbagai media massa tercetak maupun elektronik,
yang sifatnya kasuistik tetapi menarik untuk dikritisi, antara lain:
Kasus pertama adalah kaum politisi. “money politics” dan “money game”
merupakan istilah yang sudah sangat populer pada tataran masyarakat lapisan
bawah (grass-root). Istilah tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia umum,
bahkan cenderung menjadi semacam sinisme yang ditujukan terhadap kaum
politisi. Demikian pula di lembaga legislatif (DPR/DPRD) budaya “datang,
duduk, diam-diam dapat “traveller”s cheque” (Kompas, 23 September 2001
halaman 23) diduga hanya merupakan salah satu temuan yang terjadi secara
kebetulan. Haryatmoko mengutip pendapat Yves Michaud (1976) dalam
tulisannya berjudul “Terorisme, Politik-Porno, dan Etika Keyakinan” (Kompas
29 September 2001, hal. 4) mengemukakan bahwa, semua bentuk kekerasan
politik untuk tujuan tertentu disebut sebagai “politik porno”. Bentuk politik porno
antara

lain:

demonstrasi

dengan

kekerasan,

penculikan,

penyanderaan,

perampokan untuk biaya perjuangan politik, intimidasi, adu domba, pengeboman,
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menciptakan ketegangan atau kerusuhan untuk destabilisasi situasi, eksekusi
peradilan jalanan oleh kelompok tertentu, dan sebagainya. Apakah para politisi
kita juga terlibat “Politik-Porno”? Apa bedanya mereka dengan pelacur?
“Manakah yang lebih bermoral, pelacur yang baik atau oknum politikus yang
melakukan politik porno yang jahat”? Apa bedanya seorang pelacur dengan
seorang politikus? Apa jawabannya jika ada orang yang mengajukan pertanyaan
demikian? Dalam masyarakat yang sudah terlanjur menistakan pelacur,
sementara para politisi

bisa beretorika mengenai kebaikkan, keadilan,

kesejahteraan dan lain-lain sebagainya sambil menginjak-injak apa yang mereka
sebut rakyat itu, pasti sulit untuk mendapatkan jawaban bahwa, pelacur yang
baiklah yang bermoral. Atau jawaban lain adalah baik pelacur maupun oknum
politikus sama-sama tidak bermoral, mereka sama-sama melacur. Hanya saja
yang satu melacur dengan menggunakan (maaf) “anu”-nya, sedangkan yang satu
lagi melacur dengan inteleknya (Gunawan, 1997).
Bermoralkah para politisi

kita di DPR/DPRD yang mendapatkan

berbagai fasilitas dan kesejahteraan yang semuanya dibayar dari uang hasil
keringat rakyat (mungkin juga uang pinjaman luar negeri yang dalam hal ini akan
menjadi beban rakyat juga sampai beranak-pinak), tetapi kurang atau bahkan
sama sekali tidak peduli dengan penderitaan dan perjuangan para pengungsi,
petani, buruh tani, nelayan kaum cilik yang miskin yang dalam hal ini adalah
orang-orang yang telah berjasa membuat mereka menjadi besar dan terhormat?
Bukankah mereka itu seyogianya berpihak, membela dan memperjuangkan
mayoritas masyarakat miskin agar bisa hidup selayaknya seperti orang-orang
yang telah diangkatnya?
Kasus kedua adalah kaum teknokrat/akademisi. Pertama, beberapa waktu
lalu muncul berita heboh dari Kampus Universitas Gajah Mada (UGM) tentang
penjiplakan tesis oleh seorang dosen (mahasiswa program magister) dari
Universitas Swasta yang bernaung di bawah Departemen Agama dan seorang
pejabat tinggi (kandidat doktor). Menurut Rusli Karim (Ansori, 2000), fenomena
jiblak-menjiblak karya ilmiah secara statistik berkisar antara 40 sampai 85
persen. Apakah perilaku plagiator karya ilmiah tersebut bermoral? Kedua,
fenomena mulai melunturnya sikap kritis kaum akademisi (Sobary, Kompas

6

tanggal 2 September 2001). Ketiga, oknum dosen/guru

yang jarang

mengajar/membimbing mahasiswa/siswa; dosen biasa diluar (kebalikan dari
dosen luar biasa); pemimpin dosen/guru yang kurang memperhatikan atau
berempati dengan nasib dosen/guru dan sivitas akademikanya. Keempat,
mahasiswa/dosen yang memanipulasi data atau menyimpan hasil penelitian;
dapat disebut sebagai dosen/guru atau seorang pemimpin dosen/guru yang
bermoral?
Kasus ketiga adalah kasus kaum birokrat/eksekutif. Menurut Lembaga
Transparancy International, Indonesia termasuk dalam kategori negara terkorup
nomor tiga (1999), nomor empat (2000) di dunia, dan nomor dua di dunia
(Metro TV) pada tahun 2001. Disamping itu, ternyata praktek korupsi juga turut
melanda institusi pendidikan (18,1%), kesehatan (21,2%) bahkan lembaga
keagamaan tidak luput dari korupsi (27,7%), (Kompas, hal 8, tanggal 17
September 2001). Pertanyaannya, siapakah yang melakukan tindakan korupsi
tersebut? Bukankah mereka itu merupakan kaum terdidi, dan terlebih lagi
merupakan orang-orang yang telah mengaku beragama, mengaku berjanji bahkan
bersumpah kepada Tuhan-nya sebelum menjalankan tugas? Bermoralkah mereka
?.
Kasus keempat adalah kasus kaum

yudikatif. Menurut hasil

pengumpulan (pooling) pendapat diketahui bahwa, perlakuan yang diterima
warna negara selama ini 72,7 persen belum adil. Menurut responden tidak ada
satu institusi keadilan di negeri ini yang sudah mempraktekan keadilan bagi
masyarakat. Institusi

kehakiman, kejaksaan dan kepolisian pun belum

mencerminkan keadilan (71 persen). Lebih parah lagi MA yang dipandang
sebagai benteng akhir untuk mencari keadilan ternyata hanya 2/3 persen.
Ketidakadilan ini tercermin dalam penuntasan berbagai kasus yang menyangkut
politik, ekonomi, KKN, pelanggaran HAM, dan pelanggaran militer. Hilangnya
kewibawaan kaum penegak hukum dalam menerapkan rasa keadilan masyarakat
tampaknya menjadi batu sandungan kian terpuruknya lembaga peradilan di mata
publik. Akhirnya masyarakat (responden) menyakini bahwa hanya 15 persen
kebenaran hukum yang masih dipegang oleh penegak hukum (Kompas tanggal 8
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Oktober 2001, halaman 8). Kasus pembebasan Tommy Soeharto merupakan
fakta sejarah yang sulit untuk dibantah. Apakah perilaku tersebut bermoral?
Walaupun

wajah

moralitas

kaum

terdidik

negeri

kita nampak

memprihatinkan, tetapi secara kasuistik masih saja ada orang yang memiliki
integritas diri yang tinggi. Sobary dalam tulisannya: “Zaman Sontoloyo”
(Kompas, 2 September 2001), mengemukakan antara lain: Munir, Baharuddi
Lopa, Adi Andojo Sutjipto, Benjamin Mangkudilaga, Mulia Lubis, Sutradara
Ginting, Malik Fajar, Cak Nur, dan yang lainnya. Disamping itu masih ada tokoh
lain, seperti Bapak/Ibu dosen/guru, politisi/birokrat yang masih

memiliki

integritas diri yang tinggi
Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan pertanyaan antara lain:
“fenomena apakah yang sebenarnya telah melanda kaum terdidik, yaitu kaum
politisi, kaum birokrat, dan kaum teknokrat/akademisi, kaum yudikasi atau
praktisi lainnya? Dekadensi moralkah? ataukah sesungguhnya telah terjadi
transformasi nilai sehingga melahirkan moral baru

yang membingungkan

masyarakat terdidik lain ataupun masyarakat kebanyakan (non-terdidik)? Adakah
korelasi antara moral kaum terdidik dengan tingkat pendidikan yang telah
diraihnya?
Sebelum pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, maka terlebih dahulu
dikemukakan pengertian moral, moralitas, jenis-jenis moral, dan filsafat
pendidikan.

Pengertian dan Jenis Moral
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Nurudin, 2001) moral berarti
ajaran baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban,
dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Sedangkan bermoral adalah
mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak baik. Menurut Immanuel Kant
(Magnis Suseno, 1992), moralitas adalah hal kenyakinan dan sikap batin dan
bukan hal sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu aturan hukum
negara, agama atau adat-istiadat. Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu
moral seseorang adalah hal kesetiaanya pada hatinya sendiri. Moralitas adalah
pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu
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sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad
untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.
Konsep Kant tersebut selanjutnya dikembangkan dan dikritisi oleh Hegel.
Hegel mengemukakan bahwa, konsep moralitas yang dikemukakan oleh Kant
adalah “abstrak” karena tidak memperhatikan

bahwa manusia dengan

otonominya, jadi suara hatinya selalu sudah bergerak dalam rungan yang
ditentukan oleh struktur-struktur sosial yang mewadahi tuntutan-tuntutan moral
juga. Dengan demikian bagi Hegel kebebasan manusia bukan sekedar sikap
otonomi batin, melainkan merupakan hakekat seluruh kerangka sosial didalam
manusia merealisasikan diri. Ini berarti bahwa kebebasan harus terungkap dalam
tiga lembaga yang satu sama lain berhubungan secara dialektis, yaitu: (a) hukum,
(b) moralitas individu, dan (c) tatanan sosial moral (“Sittlichkeit”).
Jadi perbedaan pandangan antara Kant dengan Hegel

tentang moral

sebenarnya hanya relatif, yaitu Hegel menganggap bahwa Kant berlebihan dan
abstrak. Menurut Hegel apabila kehidupan masyarakat didasarkan pada tatanan
normatif yang rasional dan menghormati kebebasan, tak perlulah subjek setiap
kali mengeluarkan begitu banyak tenaga batin. Ia dapat mengandalkan tatanan
normatif itu. Ia boleh “ikut-ikutan” dengan

pandangan serta tatanan moral

masyarakat. Akan tetapi hanya tidak berseberangan dengan suara hatinya.
Apabila kesadaran moral subjek meragukan tatanan moral sosial itu, maka ia
harus secara otonom mencari apa yang sebenarnya menjadi kewajibannya, ia
tidak boleh mengikuti apa yang diharapkan oleh lingkungannya (Magnis Suseno,
1992).
Selaras dengan pendapat tersebut, Kattsoff (1996) menambahkan bahwa moral
seseorang dapat ditilik dari pandangan subjektivitas (kebenaran menurut
pandangan pribadi/hati nurani) dan kombinasi pandangan subjektivitas dengan
pandangan objektivitas (kebenaran menurut pandangan pribadi dan orang
lain/tatanan nilai masyarakat).
Tarumingkeng (2001) merangkum beberapa jenis moral yang dipetik dari
berbagai sumber di internet (Tinjauan Ensiklopedi Filsafat), antara lain: (1) moral
realism (moral berdasarkan kondisi yang nyata/realitas); (2) moral luck (moral
yang dipengaruhi oleh faktor keberuntungan), (3) moral relativitism (moral yang
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bersifat relatif), (4) moral rational (moral berdasarkan penggunaan akal sehat
atau prosedur rasional), (5) moral scepticism (moral yang menunjukkan sikap
ragu-ragu karena tidak memberikan penilaian berdasarkan pengetahun), dan (6)
moral personhood (moral yang ditentukan berdasarkan kesadaran, perasaan dan
tindakan pribadi atau merupakan bagian dari moral masyarakat. Moral
masyarakat menyangkut semua yang memerlukan pertimbangan moral dalam
hal-hak dan kewajiban).

Moralitas Kaum Terdidik
Mencermati berbagai realitas moral yang diperankan oleh kaum politisi,
kaum teknokrat/akademisi, kaum bikokrat/eksekutif, dan kaum yudikatif, maka
apa jawabannya terhadap

moral mereka? Tidak bermoralkah? Berdasarkan

tinjauan jenis-jenis moral yang berkembang seiring era globalisasi, maka
jawabannya, adalah bahwa mereka semua bermoral. Pelacur atau pekerja seks
komersialpun bermoral, hanya saja masing-masing orang/pribadi menganut nilainilai moral yang berbeda, dan masing-masing pribadi menilai moral orang lain
berdasarkan pandangan pribadinya yang diduga bertentangan dengan moral
orang lain (I know, but Others not know, or I not know, but Others know).
Sumber: MORALITAS KAUM TERDIDIK: Suatu Tinjauan Filsafat
Pendidikan. Ardi Kapahang (BIO), Asmika Harnalin S.(AIR), Eddy Ch.
Papilaya (PPN) /Ketua, Freddy Wangke (EPN), Maria Montolalu (DAS), Nunu
Haryanto (PPN), Sofyan (SPL), Sri Handayani (AIR) dan Yundy Hafizrianda
(EPN)
http://tumoutou.net/3_sem1_012/ke5_012.htm

12.PERKEMBANGAN ADMINISTRASI SEBAGAI ILMU
PENGETAHUAN
Definisi ilmu pengetahuan:
“Ilmu pengetahuan adalah, suatu obyek ilmiah yang memiliki sekelompok
prinsip, dalil dan rumus, yang dihasilkan melalui percobaan-percobaan yang
sistematis, dilakukan berulang-ulang dan telah teruji kebenarannya, prinsipprinsip, dalil-dalil dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.”
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Sampai pada saat ini terdapat 3 kelompok besar ilmu pengetahuan, yakni: Ilmu
Pengetahuan Alam (ilmu eksakta), Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
(lihat skema). Prinsip, dalil dan rumus Ilmu Eksakta bersifat pasti sedangkan ilmu
sosial bersifat Adaptif karena penetrapan prinsip, dalil dan rumusnya disesuaikan
kondisi, tempat, waktu dan manusia (kepastian dalam ilmu sosial adalah ketidakpastian).
Dalam Ilmu Administrasi, faktor-faktor tersebut dikenal sebagai faktor ekologis
(lingkungan) meliputi:
(1) Filsafat negara; karena filsafat negara adalah tali pengikat seluruh warga
negara, maka filsafat administrasi harus selaras dengan filsafat yang berlaku
disuatu negara.
(2) Sistem Politik yang dianut oleh negara; Karena administrasi merupakan
lanjutan dari politik, maka politik administrasi harus merupakan lanjutan dari
politik negara.
(3) Tingkat

Pembangunan

ekonomi

yang

telah

dicapai;

Tingkat

kesejahteraan rakyat akan sangat dalam menentukan sistem prioritas
pembangunan yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dalam
kegiatan administrasi.
(4) Tingkat pendidikan rakyat; Tingkat pendidikan akan sangat berperan
dalam proses komunikasi dalam administrasi terutama berkaitan dengan cara
menyampaikan instruksi, berita, perintah, informasi dan sebagainya.
(5) Bahasa; Bahasa sebagai pengikat persatuan juga merupakan hal penting
dalam usaha menciptakan suatu ‘frame of reference’ yang sama dalam bidang
administrasi.
(6) Agama; Sebagai salah satu faktor yang membedakan manusia dengan
mahluk lainnya, dengan agama pola kerjasama antara atasan dengan bawahan
akan memiliki keseimbangan dalam arti perlakukan seorang atasan akan
berjalan sesuai dengan rel-rel kemanusiaan terhadap bawahannya.
(7) Letak

(Geographi)

negara;

Letak

geographi

suatu

negara

akan

mempengaruhi pola komunikasi dan transportasi terutama dalam pelaksanaan
kegiatan Administrasi , misalnya seperti dalam mengimplementasikan suatu
keputusan.
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(8) Struktur masyarakat; Proses administrasi dan mangement relatif akan lebih
mudah dilaksanakan pada struktur masyarakat homogen dibandingkan dengan
masyarakat yang heterogen.
Berkaitan dengan perkembangan ilmu administrasi sebagai ilmu pengetahuan, terdapat empat
tahap perkembangan, yakni:

1.

Tahap Survival (1886 – 1930). Ditandai oleh perjuangan TAYLOR
dengan ‘Gerakan management Ilmiah’.

2.

Tahap Konsolidasi atau penyempurnaan (1930 – 1945). Pada tahap ini,
Prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumus-rumus Administrasi disempurnakan
sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Ditandai oleh pemberian
gelar-gelar kesarjanan dalam bidang Ilmu Administrasi pleh lembaga
penguruan tinggi.

3.

Tahap Human Relation (1945 – 1959). Ditandai oleh perhatian para ahli
yang mulai memperhatikan faktor manusia serta hubungan formil dan
informil apa yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan oleh antar
manusia dalam semua tingkatan demi terlaksananya suasana intim dan
harmonis.

4.

Tahap Behaviouralisme (1959 – sekarang). Ditandai perhatian atau
sorotan Ilmu Administrasi tehadap tindak-tanduk manusia dalam
kehidupan berorganisasi dan alasan-alasan mengapa manusia bertindak
demikian. Dengan kata lain bagaimana cara agar supaya tindakan manusia
yang

merugikan

dapat

dirubah,

meningkatkan

tindakan

yang

menguntungkan dan bagaimana cara-cara yang dapat ditempuh guna
tercapainya tujuan organisasi secara efisien, ekonomis dan efektif.
Diprediksikan bahwa pada tahap berikutnya, Ilmu Administrasi akan memasuki
tahap Matematika dimana kegiatan administrasi akan bergerak lebih dinamik
dengan dukungan teknologi modern seperti tersedianya komputer sebagai alat
pengolah data.
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