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JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
 

UJIAN AKHIR SEMESTER 

Mata Kuliah  
Dosen 
 
Hari / Tanggal  
Waktu 
Tempat         

:  Pengantar Filsafat dan Teori Administrasi Pendidikan 
:  1. Prof. Dr. H. Dadang Suhardan, M. Pd. 

2. Nugraha Suharto, M. Pd. 
:  ………………………….. 
:  90 menit 
:  ............... 

 
Petunjuk Umum: 
1. Tulislah Terlebih dahulu nama, NIM dan Program Studi anda pada bagian lembar jawaban yang telah tersedia. 
2. Petunjuk : Untuk pertanyaan / soal nomor 1 sampai 20 

 Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf di lembar jawaban yang anda anggap paling benar. 
3. Petunjuk untuk  soal nomor 1 sampai 20: Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf di lembar jawaban. 

21 sampai 30 31 sampai 40 
Jawaban :    a. Apabila 1, 2, dan 3 Benar. 

b. Apabila 1 dan 3 Benar. 
c. Apabila 2 dan 4 Benar. 
d. Apabila 4 Benar. 
e. Apabila 1, 2, 3, dan 4 Benar. 

a. Apabila pernyataan dan alasan benar terdapat hubungan. 
b. Apabila pernyataan dan alasan benar tidak terdapat hubungan. 
c. Apabila pernyataan benar dan alasan salah. 
d. Apabila pernyataan salah dan alasan  benar. 
e. Apabila pernyataan dan alasan  salah. 

4. Petunjuk untuk soal nomor 41 sampai 55 : Jika jawaban benar beri tanda silang  (B) dan jika salah beri tanda Silang 
(S) berikut alasannya atau bagaimana seharusnya 

5. Apabila ada jawaban anda salah dan anda ingin memperbaiki, lingkarilah (O) jawaban yang anda anggap salah, 
kemudian  beri tanda silang (X) pada huruf lain yang anda anggap benar. 

6. Untuk Jawaban soal nomor 56 dan 57 ditulis di bagian belakang lembar jawaban.   
7. Setelah selesai, lembar pertanyaan / soal dan lembar jawaban diserahkan kembali kepada pengawas.  
8. Periksalah lembar jawaban anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
 
Bagian : I 

1. Pengertian filsafat adalah cinta : 
a. Kebahagian      b. Kasih Sayang    c. Kebenaran  
d. Ilmu Pnegetahuan       e. Kebijaksanaan 

 
2. Salah satu persoalan filsafat yang dikemukakan oleh 

Immanuel Kant adalah : 
a. Pengetahuan adalah sesuatu yang luhur 
b. Tentang sikap hidup dan alam semesta  
c. Suatu perangkat teori atau sistem 
d. Pengetahuan tentang segala yang ada 
e. Apa yang dinamakan manusia 

 
3. Pengetahuan tentang segala yang ada adalah makna 

filsafat yang dikemukakan oleh : 
a. Aristoteles 
b. Plato 
c. Cicero   
d. Immanuel Kant 
e. Titus 

 4. Ciri – ciri orang yang berfilsafat diantaranya : 
a. Merenung    b. Berfikir    c. Bertanya  
d. Berkerja    e. Diam  

 
5. Menarik kesimpulan dengan menggunakan 

silogisme adalah logika : 
a. Deduktif          b.Induktif       c. Ilmiah 
d. Nalar                 e. Sistem 

 
6. Bidang logika yang menyelediki sumber atau 

syarat dalam proses terjadinya ilmu pengetahuan: 
a. Logika ilmiah   b. Ontologi     c. Epistemologi 
d. Aksiologi       e. Analisis 
 

7. Penalaran adalah proses berfikir yang bersifat : 
a. Analitik       b. Spekulatif   
c. Deskriptif    d. Synopsis 
e. Prediktif 
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8. ‘ 1+3 = 4, 2+2 = 4, 3+1 = 4’ adalah contoh 
kebenaran dalam teori : 
a. Materialisme 
b. Korespondensi 
c. Koherensi 
d. Pragmatisme 
e. Rasionalisme 

 
9. Kelemahan filsafat dalam mencari kebenaran : 

a. Hipotetik     b. Subyektif   
c. Manipulatif   d. Nisbi  e. Kebetulan 
 

10. Aliran etika yang mendasarkan perbuatan pada fitrah 
adalah : 
a. Idealisme   b. Empirisme   c. Naturalisme   
d. Vitalisme   e. Kopergensi 
 

11. Kebenaran yang didasarkan pada standar norma 
adalah kebenara : 
a. Metafisik       b. Logic       c. Etic    
d. Empirik         e. Relatif     

 
12. Kebenaran yang perlu diuji adalah kebenaran : 

a. Metafisik     b. Logic    c. Etic 
d. Empirik       e. Theologis 
 

13. Kebenaran yang berasal dari Tuhan merupakan 
kebenaran yang bersifat : 
a. Nisbi        b. Relatif    c. Alamiah  
d. Absolut    e. Ilmiah 

 
Nomor : 14, 15, dan 16 Perhatikan bagan berikut ini, isi 
bagian yang kosong agar bagan ini menggamberkan 
hubungan filsafat dengan teori administrasi. 
 
 
            Keraguan                                          Kebahagiaan 
Apa  
Yang   Rasa ingin    Pere          Fils.    16..      Kebenaran 
Ada     Tahu             nungan                            Ilmu  
                                15… 
            Pengang 
            guman 
             
             14… 
 
 
14. a. Misteri     b. Kebenaran    c. Spekulatif 

d. Metafisik     e. Imajinatif 
 
15. a. Mother of science b. Pola berfikir  c. Fil. Pend. 

d. Adm. Pendidikan    e. Estetika 
 
16. a. Logika    b. Ilmu pengetahuan  c. Metode 

d. Aliran Filsafat  e. Filsafat negara 

 Untuk nomor : 17, 18, 19 dan 20 Perhatikan bagan 
berikut ini, isi bagian yang kosong agar bagan ini 
memiliki makna ‘peran filsafat dalam penyelenggaraan 
pendidikan di Indonesia. 
 
                                                                 18… 
   Bahan                        Filsafat                 
  Empirik                      Negara 
                                                              Filsafat 
 
 
                                        17…                 19… 
 
                                       
                                       Ilmu          Ilmu  
                                       Pend.         Pend.           20… 
                                       Teori         Praktis 
 
17. a. Filsafat ilmu  b. Filsafat pend.  c. Adm. Negara 

 d. Ilmu Pendidikan     e. Adm. pendidikan 
 
18. a. UUD’45   b. Falsafah negara  c. Keyakinan 

 d. UUSisdiknas    e. Hukum negara 
 
19. a. UUD’45    b. UUSisdiknas  c. Lembaga Pend. 

 d. Adm. Pendidikan  e. Filsafat Pend. 
 
20. a. UUD’45    b. UUSisdiknas  c. Depdiknas 

d. Adm. negara  e. Perbuatan pendidikan 
 
BAGIAN II : 
 
21. Termasuk obyek materi filsafat : 

1. Hakekat tuhan 
2. Hakekat tumbuhan 
3. Hakekat manusia 
4. Hakekat kebenaran 

 
22. Cabang filsafat berdasarkan macamnya : 

1. Metafisika 
2. Logika 
3. Etika 
4. Epistemologi 
 

23. Aliran utama filsafat antara lain : 
1. Materialisme 
2. Idealisme 
3. Pragmatisme 
4. Rasionalisme 
 

24. Ciri orang yang berfilsafat adalah berfikir : 
1. Hipotetik 
2. Holistik 
3. Bertanya-tanya 
4. Analitis 
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25. Cara mendapatkan pengetahuan: 
1. Rasionalisme 
2. Empirisme 
3. Wahyu 
4. Intuisi 

 
26. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam 

pengetahuan: 
1. Adanya suatu sistem gagasan dalam fikiran 
2. Gagasan itu sesuai dengan benda-benda 
3. Adanya keyakinan 
4. berdasarkan pengalaman  
 

27. Patokan atau prinsip-prinsip yang diperlukan untuk 
menangani masalah: 
1. Pernyataan permasalahan yang terarah 
2. Keterlibatan emosional yang dipimpin 
3. Penentuan diri 
4. Sikap tidak mengandalkan 
 

28. Membantu pesakitan dalam kebutuhan-kebutuhan, 
persoalan-persoalan dan masalah yang bersifat 
psikososial supaya mencapai kesempurnaan adalah: 
1. Batasan masalah 
2. Pengertian masalah 
3. Proses masalah 
4. Penanganan masalah  
 

29. Jenis-jenis masalah antara lain: 
1. Pendidikan 
2. Kesjehateraan sosial 
3. Kesehatan 
4. Kebijaksanaan  
 

30. Alasan filsafat diperlukan dalam administrasi: 
1. Basic culture 
2. Mother of science 
3. Sebagai pedoman 
4. Cabang filsafat  
 

Bagian: III 
 
31. Logika adalah pernyataan fikiran. 

Sebab 
Logika adalah salah satu aliran filsafat. 

 
32. Logika induktif adalah logika yang menarik 

kesimpulan dari khusus ke umum. 
Sebab 

Anjing memiliki mulut, gajah memiliki mulut,  maka 
semua binatang memiliki mulut adalah contoh dari 
logika dekuktif. 

 
33. Filsafat adalah pokok pangkal dari segala ilmu 

pengetahuan. 
Sebab 

Ilmu Pendidikan adalah aliran filsafat. 

 34. Berfikir merupakan suatu kegiatan mencari 
pemecahan pengetahuan yang benar. 

Sebab 
Penalaran merupakan proses berfikir dalam 
menarik suatu kesimpulan yang berupa 
pengatahuan. 

 
35. Cara manusia untuk mendapatkan pengetahuan 

yang benar mendasarkan diri pada rasio. 
Sebab 

Yang mendasarkan diri pada pengalaman disebut 
empirisme. 

 
36. Ibukota Republik Indonesia adalah Jakarta, 

merupakan contoh teori pragamtisme. 
Sebab 

Kebenaran dalam teori pragmatisme adalah relasi 
interaksional sebuah materi ilmu pengetahuan 
dengan objek yang dituju. 

 
37. Semua orang hidup akan berhadapan dengan 

masalah. 
Sebab 

Masalah adalah suatu keadaan pelik yang di tandai 
oleh ketidaksesuaian antara harapan dan realitas. 

 
38. Ilmu pengetahuan bersifat analitis dalam 

mengungkap kebenaran. 
Sebab 

Filsafat bersifat synopsis dalam mencari kebanaran. 
 

39. Pendidikan adalah proses pendewasaan manusia 
dalam kehidupannya. 

Sebab 
Pembelajaran merupakan inti pendidikan. 

 
40. Administrasi pendidikan diperlukan untuk 

mengatur berbagai aspek pendidikan. 
Sebab 

Administrasi adalah proses kerjasama dua orang 
atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu. 
 

Bagian: IV 
 
41. Dua jenis alam yang dikenal dalam filsafat: alam 

fisik materia dan dalam alam abstrak. 
 
42. Perintah Tuhan Semesta Alam membaca alam 

semesta dan segala isinya merupakan hasil 
manusia berfilsafat. 
 

43. Filsafat adalah ilmu yang melahirkan kebajikan 
bagi manusia karena mempelajari alam semesta. 
 

44. Setelah manusia bertobat kepada Chaliqnya 
kembali ke fitrah asalnya yang suci. 
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45. Dilihat dari sisi filsafat, beramal memiliki makna 
pengendalian diri dan pengakuan terhadap keberadaan 
orang lain dalam kehidupan. 

 
46. Filsafat mempelajari alam gaib sebagai “bagian yang 

ada”. 
 
47. Manusia serumpun dan berasal dari primata kera yang 

berkembang bentuknya seperti bentuk manusia saat 
ini. 
 

48. Dengan filsafat lahir kebajikan dengan agama lahir 
kepastian. 

 
49. Filsafat dan agama paralel dalam mencari kebenaran. 
 
50. Mudik lebaran yang dilakukan sebagian besar 

mahasiswa yang berasal dari daerah (luar kota 
Bandung) berakar dari filsafat hidupnya. 
 

 51. Membaca isi alam semesta berarti berfilsafat. 
Berfilsafat adalah memikirkannya. Memikirkan 
dengan ilmu pengetahuan sama dengan membaca 
alam semesta. 

 
52. Filsafat dan ilmu pengetahuan ibarat mata air dan 

sungainya. Kontaminasi terjadi ketika ilmu 
dialirkan sehingga menimbulkan berbagai 
permasalahan dalam kehidupan manusia. 
 

53. Setiap orang bila memikirkan apa yang ada dalam 
kehidupan disebut filosof. karena filosof adalah 
orang yang merenungkan apa yang ada. 
 

54. Filsafat dan ilmu pengetahuan sama-sama 
memikirkan kebahagian. Filsafat dimulai dari 
permasalahan, ilmu pengatahuan dimulai dari 
realitas. 

 
55. Filsafat suatu masyarakat adalah refleksi 

pandangan hidupnya. 
 

 
Bagian: V 
 
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar, jelas dan singkat. (jawaban ditulis di bagian belakang lembar jawaban). 
 
56. Jelaskan, bagaimana metode ilmiah mengindentifikasi masalah, berikan contohnya tentang permasalahan dalam 

bidang pendidikan. 
57. Coba saudara jelaskan hubungan antara filsafat dan Administrasi Pendidikan.   
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JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
 

LEMBAR JAWABAN 
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2005/2006 

Mata Kuliah  
Hari / Tanggal  
Waktu 
Tempat 

Nama 

NIM 

Tanda Tangan        

:  Pengantar Filsafat dan Teori Administrasi Pendidikan 
:  Selasa, 16-01-2006 
:  90 menit 
:  ……….. 

: ……………………………………………………… 

: ……………….... 

(………………………) 

 

NO JAWABAN  NO JAWABAN 

1.    a        b         c         d         e  21.    a        b         c         d         e 

2.    a        b         c         d         e  22.    a        b         c         d         e 

3.    a        b         c         d         e  23.    a        b         c         d         e 

4.    a        b         c         d         e  24.    a        b         c         d         e 

5.    a        b         c         d         e  25.    a        b         c         d         e 

6.    a        b         c         d         e  26.    a        b         c         d         e 

7.    a        b         c         d         e  27.    a        b         c         d         e 

8.    a        b         c         d         e  28.    a        b         c         d         e 

9.    a        b         c         d         e  29.    a        b         c         d         e 

10.    a        b         c         d         e  30.    a        b         c         d         e 

11.    a        b         c         d         e  31.    a        b         c         d         e 

12.    a        b         c         d         e  32.    a        b         c         d         e 

13.    a        b         c         d         e  33.    a        b         c         d         e 

14.    a        b         c         d         e  34.    a        b         c         d         e 

15.    a        b         c         d         e  35.    a        b         c         d         e 

16.    a        b         c         d         e  36.    a        b         c         d         e 

17.    a        b         c         d         e  37.    a        b         c         d         e 

18.    a        b         c         d         e  38.    a        b         c         d         e 

19.    a        b         c         d         e  39.    a        b         c         d         e 

20.    a        b         c         d         e  40    a        b         c         d         e 

No. Absen: ....… 
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No. Jawaban Alasan 

41. B       S ...…………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

42. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

43. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

44. B       S ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

45. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

46. B       S ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

47. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

48. B       S ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

49. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

50. B       S ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

51. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

52. B       S ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

53. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

54. B       S ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

55. B       S ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
 
 
 
Jawaban Bagian V: di bagian belakang. 
 
 
 


