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A. LATAR BELAKANG 

Mengutip pendapatan Muhammad A. Buraey yang menegaskan bahwa 

dewasa ini administrasi menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting, baik 

sebagai bidang kajian ataupun praktek, lantaran adminitrasi berada dipusat seluruh 

kegiatan dan berkepentingan dalam seluruh tingkat pemerintahan modern baik 

nasional, negara, atau lokal. Fungsi-fungsi administrasi dalam masa modern 

menunjukkan betapa pentingnya untuk mengembangkan program sistem 

pendidikan masyarakat, pembaharuan kehidupan bertetangga, mengawasi kerja 

organisasi, mengatasi permasalahan lingkungan bahkan dalam membangun suatu 

peradaban baru.
1
 Hal ini menunjukkan nilai strategis dari admiistrasi sebagai ilmu. 

Kita bisa melihat, bahwa istilah Administrasi itu bukan hal yang asing lagi 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga sering menjumpainya dimana 

saja dan kapan saja dalam aspek kehidupan kita. Namun, banyak orang yang tidak 

tahu dan mengerti tentang apa arti dan makna yang sebenar-benarnya tentang 

administrasi. Oleh sebab itu, pentingnya pelajaran/studi administrasi untuk 

dipelajari dan difahami oleh manusia untuk lebih mengenal dan tahu tentang 

administrasi yang sebenarnya. 

Administrasi itu pada hakikatnya  dan dapat di artikan sebagai rangkaian 

kegiatan kerjasama manusia untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian 

tersebut, bahwa Administrasi itu sebuah fenomena kerjasama sebagai objek kajian 

ilmu Administrasi karena sering dijumpai dalam setiap aspek kehidupan manusia 

sehari-hari. Lagi pula, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

semakin canggih, tuntutan akan efisiensi dan efeksifitas kerja yang semakin sulit, 
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tuntutan akan kompleksitas kebutuhan manusia yang tinggi, mendorong 

masyarakat dan organisasi untuk melakukan kerja sama dalam berbagai sektor 

kegiatan. 

Apalagi saat, dunia terus berkembang dan kehidupan masyarakat kita terus 

maju dengan segala perubahannya yang sangat cepat dan pesat. sehingga untuk 

membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan timbul didalam masyarakat 

itu, antara negara,organisasi dan masyarakat sendiri harus melakukan kerjasama. 

Dalam pelaksanaan pembangunan transportasi dan perhubungan stabilitas 

nasional, kemajuan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat, mudah dan tepat 

waktu melalui proses pengelolaan secara Administratif. 

Ilmu Administrasi yang terdiri dari publik maupun Bisnis, sangat besar 

sekali peranan dan sumbangannya dalam proses kemajuan dan peradaban 

kehidupan manusia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa 

administrasi itu sangat dibutuhkan sekali oleh manusia. Kita sebagai manusia sulit 

sekali membayangkan bagaimana kelangsungan hidup manusia dalam proses 

sekarang yang modernisasi tanpa adanya seorang pemimpin/administrator yang 

menggerakannya.  

Disisi lain Islam sebagai agama yang rahmatan lil’alamin dengan sumber 

hukum al Quran dan as Sunnah telah mengajarkan bagaimana administrasi 

mengelola individu dan negara,
2
 walaupun dalam al qur‟an tidak di jelaskan 

secara terinci dan analitis, sehingga diperlukan penjelasan terhadap hukum al 

Quran dan merupakan tambahan bagi sumber hukum Islam. Oleh karenanya Allah 

memberi akal untuk mengkaji ayat-ayat Qauliyah dan kauniyah, sebagaimana 

firman Allah: 

                             

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi 

orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, 

sedang dia menyaksikannya.” (QS. Qaaf:37). 
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“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-

orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 

akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala 

sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS. 

Yusuf:111). 

 

 

Oleh karena itu, telah banyak ilmu administrasi diajarkan dan dilaksanakan 

secara praktis dikalangan para ilmuwan Islam maupun barat. Administrasi Islam 

telah mampu memberikan perubahan luar biasa dalam kehidupan manusia. Pada 

masa peradaban Islam banyak sarjana Islam apalagi non Islam yang telah 

mempelajari Islam tapi tidak satupun diantara mereka yang berusaha menggali  

akar ajaran Islam yang menyangkut administrasi sedemikian mendalamnya. 

Namun yang menjadi problematika saat ini banyak kalangan muslim yang masih 

dalam framework pemikiran Barat untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan kehidupan. Hal ini menjadi kesenjangan serius dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.
3
 Karena agama dianggap sebagai sesuatu yang 

remeh. Islam sering di tuduh tidak relevan, tidak memadai. Sikap meremehkan 

seperti ini bukan saja berkecamuk pada lingkaran akademis dari lembaga 

perguruan tinggi, tetapi juga di tonjolkan pada jurnal dan terbitan profesional yang 

diterbitkan.
4
 

Permasalahan tersebut sesungguhnya tidak hanya pada bidang ilmu 

administrasi, namun telah menjadi mahfum pada bidang ilmu yang lain. Dengan 

demikian penulis mencoba untuk mengkomparasikan perbincangan yang ada 

hubungannya dengan filsafat pada filsafat administrasi yang notabenenya 

berkiblat pada barat dengan filsafat Islam ketika berbincang tentang materi-materi 

yang ada didalamnya.  
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Karena seperti kita ketahui bahwa filsafat Islam dan Barat sangatlah berbeda 

dalam framework, content maupun pandangan keduanya  tentang ilmu. Filsafat 

barat bersumber dari hasil pikir manusia (logika)  demikian juga Islam dalam 

memandang ilmu. 

Islam dan Barat memandang ilmu sebagai sesuatu yang lahir dari sesuatu 

yang dianggapnya pantas untuk melahirkannya, yaitu nalar manusia. Namun 

kelahiran atau kemunculan ilmu di Barat (Yunani) berbeda dengan kemunculan 

yang mendasari di dalam Islam. Barat yang menjadikan filsafat sebagai ibu yang 

melahirkan segala macam ilmu pengetahuan telah banyak memberikan kontribusi 

“perpecahan” dalam interpretasi ilmu pengetahuan. Dalam Islam tidak di kenal 

namanya filsafat ilmu, karena diakui bahwa ilmu tidak lahir daripada filsafat, 

namun yang ada dalam Islam dikenal bahwa ilmu merupakan sebuah konsep yang 

lahir dari ide, konsep yang nisbi, sehingga kemungkinan untuk berubah, oleh 

karenanya penulis menyebutnya dengan konsep ilmu. Islam menjadikan ilmu 

sebagai sarana untuk menambah keimanan dan ketaqwaan, karena pada dasarnya 

ilmu dalam Islam menjadi sunnatullah untuk difikirkan perkembangannya dengan 

berlandaskan pada ketauhidan (pengakuan terhadap Kholiq) dan tidak hanya 

sekedar asas manfaat bagi kehidupan, namun lebih dalam lagi untuk mengkaji 

ayat-ayat kauniyah yang Allah bentangkan di alam semesta. Bahkan berfikir 

dalam Islam menjadi sebuah anjuran dari Allah untuk manusia. 

Filsafat Administrasi seperti halnya ilmu lain yang berkiblat pada barat, 

menurut Baiquini, “Sains di Barat itu pada tahap asumsi dan presupposisinya 

tidak melibatkan Tuhan,” “Jadi ia menjadi sekuler dan anti-Tuhan”. Seperti yang 

dikemukakan R.Hooykaas
5
 dalam Religion and The Rise of Modern Science. Di 

Barat, dunia dulunya digambarkan sebagai organisme, tapi sejak datangnya 

Copernicus hingga Newton, bergeser menjadi  mekanisme. Pergeseran cara 

pandang ini pada abad ke-17 telah diprotes pengikut Aristotle. Menurut mereka, 

pandangan terhadap dunia yang mekanistis itu telah menggiring manusia kepada 

atheisme (kekafiran). 
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Di negeri Muslim seperti Indonesia, walaupun tidak sampai meragukan 

Tuhan, umumnya ilmuwan Muslim kurang menguasai ilmu agama. Sekularisasi 

telah menyebabkan timbulnya kepribadian ganda (split personality) dalam diri 

ilmuwan tersebut. Hal itu karena visi sekular selalu memandang realitas secara 

dikotomis. Sains adalah sains, sedangkan agama adalah agama. Keduanya tidak 

berkaitan, sehingga wahyu tidak ada hubungannya dengan sains yang rasional dan 

empiris. Hal inilah yang terjadi pada ilmu administrasi. Bisa dikatakan bahwa 

kepribadian ganda (split personality) juga telah terjadi pada ilmuwan administrasi. 

Kepribadian yang mendiktomiskan antara agama dan ilmu. 

Kondisi seperti ini menurut Al-Attas adalah kondisi keilmuan yang sarat 

nilai Barat
6
. Andalannya akal semata dengan cara pandang yang dualistis. Realitas 

hanya dibatasi pada Being yang temporal dan human being menjadi sentral. Ismail 

al-Faruqi dan Hossein Nasr mengamini. Al-Faruqi menyoal dualisme ilmu dan 

sistem pendidikan muslim. Nasr mengkritisi, mengapa jejak Tuhan dihapuskan 

dari hukum alam dan dari realitas alam. Ketiganya seakan menyesali, seandainya 

yang menguasai dunia bukan Barat eksploitasi alam yang merusak itu tak pernah 

terjadi. 

Ilmu yang seperti itu harus diIslamkan. Namun mengIslamkan ilmu itu 

tanpa syahadat dan jabat tangan sang qadi. DiIslamkan artinya dibebaskan, 

diserahdirikan kepada Tuhan. Dibebaskan dari faham sekular yang ada dalam 

pikiran muslim. Khususnya dalam penafsiran-penafsiran fakta-fakta dan formulasi 

teori-teori. Pada saat yang sama dimasuki konsep din, manusia (insan), ilmu (ilm 

dan ma‟rifah), keadilan („adl),  konsep amal yang benar (amal sebagai adab), dan 

sebagainya. Jika Thomas Kuhn tegas bahwa ilmu itu sarat nilai, dan paradigma 

keilmuan harus diubah berdasarkan worldview masing-masing saintis. Bagi santri 

yang cerdas, tentu akan bergumam, la siyyama Muslim. 

Dengan worldview Islam akan lahir ilmu administrasi yang sesuai dengan 

fitrah manusia, fitrah alam semesta, dan fitrah yang diturunkan (fitrah 

munazzalah), yakni Al-Qur‟an, meminjam istilah Ibn Taymiyyah.  Dengan 

paradigma keilmuan Islam akan muncul ilmu yang memadukan ayat-ayat 
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Qur‟aniyah, kauniyyah, dan nafsiyyah. Hasilnya adalah ilmun-nafi‟ yang menjadi 

nutrisi iman dan pemicu amal. Itulah cahaya yang menyinari kegelapan akal dan 

kerancuan pemikiran. 

Dan yang seharusnya menjadi kunci dari semua adalah bahwa ketika kita 

mempelajari ilmu Barat bukan karena alasan kita tidak memiliki identitas sendiri 

yaitu ilmu Islam tetapi karena kita belum mengetahuinya, atau bahkan jangan 

sampai karena adanya “kemideran” terhadap barat. Karena seperti yang dikatakan 

oleh Prof. Naquib al-Attas
7
, bukan hanya dari segi ajaran, Islam membongkar 

dasar-dasar kepercayaan agama Kristen, tetapi kemuncuan Islam pada awal abad 

ke-7 M, juga memberikan tantangan hebat terhadap eksistensi politik, ekonomi, 

dan geografi Kristen. Fajar Islam kemudian mengubah peta sejarah, khususnya di 

kawasan Timur Tengah. Islam menggantikan posisi Kristen sebagai agama 

dominan saat itu. 

Framework seperti ini juga yang harus dibangun dalam mengkaji filsafat 

administrasi, bahwa keilmuan administrasi harus kembali dikiblatkan pada Al-

quran dan hadis sebagai landasan kebenaran absolute sehingga problematika 

keilmuan yang selalu berakar filosofis pemikiran keilmuan itu sendiri. Probmatik 

keilmuan administrasi yang salah satunya disebabkan karena tidak kembalinya 

ilmu ini pada Al-quran dan hadis atau bahkan tidak pekanya kaum muslimin 

untuk mengkaji keilmuan administrasi Islam. Kita selama ini hanya tercekoki oleh 

administrasi barat yang notabene adalah administrasi sekuler. Oleh karena itu 

penelitian ini akan mengkomprasikan pemikiran filsafat adminitrasi ala barat 

dengan Islam. Artinya akan dikaji lebih mendalam dimana kesalahan filsafat 

adminitrasi ala barat ini dengan mengembalikan pada ajaran Islam.  

Jika dikomparasikan konsep filsafat islam dan filsafta ilmu administrasi 

diketahui bahwa memang menunjukkan bahwa keilmuan administrasi masih 

problematik. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya keilmuan 

administrasi dinilai belum dapat memberikan solusi empirik dan bahkan menjadi 
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salah satu ilmu sekuler (seperti layaknya keilmuan lain yang mendasarkan diri 

pada worldview barat) yang memisahkan antara urusan “ilmu” dengan agama.  

Bahkan jika kita mengkaji filsafat ilmu administrasi berdasarkan beberapa 

literatur yang dihasilkan dari pengalaman, percobaan, yang diterjemahkan dalam 

persepsi masing-masing filsuf guna mengetahui dengan pasti tentang skuleritas 

keilmuan ini. Adapun literatur yang menjadi pedoman dalam pengajaran filsafat 

ilmu administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya adalah: 

(1) Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi. Bumi Aksara, Jakarta , 2008, 

cetakan V; (2) Jujun S. Sumantri, Filsafat Ilmu. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

2009, cetakan XX; (3) Christopher Hodgkinson, Towards a Philosophy of 

Administration, Basil Blackwell-Oxford, England, 1978; (4) A.C.Ewing, The 

Fundamental Questions of Philosophy, Collier Books, New York, 1962; (5) 

Joseph Gerard Brennan, The Meaning of Philosophy (second edition), Barnard 

College Columbia University, 1967.   

Kandungan literatur yang digunakan dalam kajian filsafat ilmu administrasi 

tidak lagi spesifik membahas filsafat. Dalam literatur yang digunakan telah 

tercampur dengan hal-hal teknis pelaksanaan administrasi, sehingga ada 

pengkaburan antara pengajaran filsafat dengan teknis pelaksanaan administrai. 

Pengkajian dalam sub pembahasan tersebut hanya sekedar untuk pemahaman 

filsafat sebagai sejarah ide atau pemikiran filsafat Barat (Yunani). Namun yang 

menjadi permasalahan adalah pengkajian filsafat administrasi tersebut diberikan 

oleh dosen-dosen muslim dan diajarkan kepada mahasiswa yang berstatus 

muslim. Tanpa disadari bahwa mereka telah masuk dalam perangkap sekuler 

dengan mengajarkan ilmu tanpa ada sedikitpun melibatkan ideologinya (islam) 

dalam pengajaran filsafat, artinya pengajaran filsafat ilmu administrasi masih text 

book, tanpa ada sikap kritis terhadap literatur yang digunakan. Terjebaknya 

seorang muslim pada kajian sekuler menjadikan dirinya sebagai muslim sekuler. 

Adapun kandungan secara garis besar dalam setiap literatur yang digunakan 

pada mata kuliah filsafat ilmu administrasi, dibahas sebagai berikut:  

a. Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi. Bumi Aksara, Jakarta , 2008, 

cetakan V 



Dalam buku ini, Siagian membahas filsafat kemunculan administrasi 

(administrasi sebagai bagian dari filsafat). Buku ini secara umum membahas 

tentang proses kerja sama antara dua manusia atau lebih berdasarkan rasionalitas 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, perkembangan 

administrasi dan manajemen, perbedaan-perbedaan pokok antara administrasi 

negara dengan administrasi niaga, peranan kepemimpinan dalam proses 

administrasi dan manajemen, arti dan peranan completed staff work, fungsi 

administrasi dan manajemen, peranan perencanaan, penggerakan (motivasi), 

pengawasan serta penilaian. 

Administrasi, yang merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia serta 

dihasilakan untuk menciptakan keteraturan menuju terwujudnya tujuan bersama, 

adalah salah satu ilmu yang banyak diminati dan dipelajari oleh masyarakat 

umum. Melalui kacamata filsafat, diharapkan masyarakat mengetahui esensi dasar 

dari ilmu administrasi tersebut. 

Didalam buku ini, dibahas administrai dari sudut pandang filsafat. Dimulai 

dari pembahasan hakikat ilmu administrasi sampai dengan pemaknaan 

administrasi secara epistimologi, ontologi, dan aksiologi, yang dijelasakn dengan 

bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Disertai persepsi organisasi, 

memberikan gambaran nyata kepada pembaca tentang implementasi administrasi 

di dunia nyata. 

Dalam buku ini Siagian sebenarnya hanya sedikit sekali membahas aspek 

filsafat dalam administrasi, buku ini hanya membahas beberapa item berikut 

(utamanya yang terkait dengan filsafat) : 

a. Beberapa pengertian pokok Filsafat 

b. Perkembangan Administrasi dan Manajemen sebagai Seni 

c. Perkembangan Administrasi dan Manajemen sebagai Ilmu Pengetahuan 

d. Hubungan Ilmu Administrasi dengan Ilmu-Ilmu Lainnya. 



Dari literatur ini tampak bahwa keilmuan administrasi memang masih 

problematik mengingat kajian ini mengalami krisis identitas
8
. Secara rinci krisis 

identitas dimaksud menunjukkan bahwa:  

1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tiadanya 

kesepakatan tentang administrasi negara sebagai ilmu ataukah bukan. 

2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua 

ukuran berikut: 

a. Mempunyai paradigma teoritis; 

b. Mempunyai teori-inti. 

3. Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasi negara, 

yang terdiri dari 

a. Dikhotomi politik-administrasi (1900-1927); 

b.Prinsip-prinsip adiministrasi (1927-1937); 

c. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-sampai sekarang); 

d.Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970); 

e. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sampai sekarang) 

4. Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner yang 

bersifat eklektis karena banyak konsep yang dipinjam dari ilmu-ilmu lain 

b. Jujun S. Sumantri, Filsafat Ilmu. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, 

cetakan XX 

Dalam kajian filsafat yang dikemukakan oleh Jujun Sumantri menguraikan 

bahwa filsafat ilmu merupakan kajian secara filsafat yang bertujuan untuk 

menjawab berbagai pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Landasan filsafat ilmu 

adalah sebagai berikut: 1) Landasan Ontologis; 2) Landasan Epistiomologis; 3) 

Landasan Aksiologis.  

c. Christopher Hodgkinson, Towards a Philosophy of Administration, Basil 

Blackwell-Oxford, England, 1978;  

Hodkinson membahas tentang 1) Logika (logic); 2) Nilai (Value) dan 3) 

Filsafat (philosophy). Dan dari 3 bab pembahasan yang diberikan, hanya satu bab 
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yang berkaitan dengan filsafat dan hanya 1 sub bab yang secara tekstual 

menyinggung tentang filsafat yaitu pada sub bab 10 tentang organizational 

morality and responsibility. 

Secara singkat, Hodkinson menyatakan bahwa administration is 

"philosophy-in-action"
9
. Artinya adalah bahwa ilmu administrasi merupakan 

bagian dari filsafat dan merupakan bentuk ilmu yang aplikatif dari filsafat. 

Buku ini hanya lebih banyak membahas teknis ilmu administrasi dari pada 

filsafat. Pembahasan filsafat ditekankan pada aspek moralitas (moral philosophy) 

atau etika sebagai bagian penting dalam aplikasi ilmu administrasi secara praktis. 

d. A.C.Ewing, The Fundamental Questions of Philosophy, Collier Books, New 

York, 1962;  

Buku karya Ewing ini menjadi salah satu rujukan mata kuliah Filsafat 

Administrasi yang berisi beberapa pembahasan yang berkaitan langsung dengan 

filsafat yaitu makna filsafat, kegunaan filsafat (the use of philosophy), ilmu, 

kebenaran, value system dan etika. 

Buku ini dinilai sangat lengkap sebagai bahan referensi pengajaran mata 

kuliah filsafat administrasi.  

e. Joseph Gerard Brennan, The Meaning of Philosophy (second edition), 

Barnard College Columbia University, 1967; (7)   

Buku karya Brenan ini menjadi salah satu rujukan mata kuliah Filsafat 

Administrasi yang berisi beberapa pembahasan yang berkaitan langsung dengan 

filsafat yaitu makna filsafat, kebenaran, dan etika. Buku ini dinilai sangat lengkap 

sebagai bahan referensi pengajaran mata kuliah filsafat administrasi 

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa 

filsafat yang diajarkan pada mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi terkait dengan 

beberapa hal berikut: (1) Hakikat Ilmu; (2) Hakikat manusia; (3) Hakikat 

Kebenaran; (4) Hakikat Nilai (value); dan (5) Hakikat Etika  

Ilmu dalam pandangan filsafat ilmu administrasi (barat) menjadikan 

rasionalitas sebagai raja dan agama dimarjinalkan. Ilmu dibebaskan dari agama 
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dan dari Tuhan karena agama dianggap tidak dapat memberikan jawaban yang 

rasionalitas atas penginderaan mereka akan fenomena, dan Tuhan tidak dapat pula 

menjawab kebenaran yang mereka cari karena tuhan itu immaterial. Dengan 

bangunan landasan keilmuan seperti ini menjadikan filsafat ilmu barat adalah 

sekuler.  

Jika pada filsafat ilmu barat melulu mendewakan akal dan rasionalitas yang 

kemudian diempirikkan melalui penelitian kuantitif dan kualitatif, tetapi dalam 

filsafat ilmu islam tanpa meninggalkan rasionalitas manusia sebagai gift dari 

Allah SWT juga mengedepankan tauhid, hukum alam (sunatullah), dan observasi. 

Manusia dalam pandangan barat terutama Filsafat Ilmu Administras 

dibahas dalam kaitannya dengan organisasi yang melingkupi manusia. Makna 

administrasi sendiri memang berinti pada manusia sebagai pelaku organisasi. 

Sedangkan Islam sangat detail dan rigit membahas tentang manusia, karena Islam 

memandang manusia lebih dari gabungan ruh dan jasad tanpa adanya tujuan 

penciptaan yang jelas. Ilmu Administrasi masih menempatkan manusia pada 

tataran seperti ini. Padahal lebih dari itu, jika saja kita mau mengkaji tentang 

manusia dalam disiplin ilmu administrasi, kita dapat mengenalinya melalui Al-

Quran. Dimana dalam Al-Quran ada istilah kunci yang mengacu pada makna 

pokok manusia yaitu Basyar, Insan, dan An-as dimana semuanya memberikan 

arti, kedudukan dan makna manusia yang sangat kompleks. 

Kebenaran dalam pandangan barat  dikaitkan dengan pencarian kebenaran 

ilmu yang ditempuh dengan dua jalan yaitu berdasarkan rasionalitas dan 

naturalitas (pengalaman) untuk menghasilkan suatu kepastian dan kebenaran 

ilmiahlah yang mereka anggap mampu menjawab permasalahan keilmuwan. 

Sedangkan islam mendasarkan diri pada Al-qur‟an karena al-qur‟an adalah wahyu 

kebenaran yang langusung disampaikan Allah SWT kepada Rasul atau NabiNya. 

Adanya wahyu adalah mutlak diperlukan oleh manusia sebagai pedoman hidup 

yang bersifat abadi dan universal dan memiliki intensitas dan eksistensitas 

kebenaran yang pasti. Sebab jika manusia dibairkan mengatir diri dan hidupnya 

berdasarkan pemikiran akalnya semata-mata maka pastilah mereka akan 



terjerumus dalam kekacauan disebabkan penggunaan akal yang ansich dan 

menyebabkan perbedaan dan perdebatan yang tidak ada habisnya.  

Nilai (value) dalam Islam tidak dikenal, karena merupakan produk Barat 

yang dipaksakan dalam budaya keilmuwan Barat, salah satunya adalah filsafat 

ilmu administrasi. Sedangkan nilai dalam Islam lebih pada kemanfaatan yang 

hubungannya dengan ibadah. Jika berbicara ibadah tentunya berhubungan dengan 

ketunduaan dalam melaksanakan aturan-aturan Allah. Sehingga nilai 

kemanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh pribadi seseorang sebagai pelaku, 

namun pula juga dirasakan oleh masyarakat banyak. Nilai dalam kajian filsafat 

Ilmu Administrasi seperti halnya ilmu lain yang berkiblat pada, menurut Baiquini, 

“Sains di Barat itu pada tahap asumsi dan presupposisinya tidak melibatkan 

Tuhan,” “Jadi ia menjadi sekuler dan anti-Tuhan”. Seperti yang dikemukakan 

R.Hooykaas
10

 dalam Religion and The Rise of Modern Science. Di Barat, dunia 

dulunya digambarkan sebagai organisme, tapi sejak datangnya Copernicus hingga 

Newton, bergeser menjadi  mekanisme. Pergeseran cara pandang ini pada abad 

ke-17 telah diprotes pengikut Aristotle. Menurut mereka, pandangan terhadap 

dunia yang mekanistis itu telah menggiring manusia kepada atheisme (kekafiran). 

Framework seperti ini juga yang harus dibangun dalam mengkaji filsafat 

administrasi, bahwa keilmuan administrasi harus kembali dikiblatkan pada Al-

quran dan hadis sebagai landasan kebenaran absolute sehingga problematika 

keilmuan yang selalu berakar filosofis pemikiran keilmuan itu sendiri. Probmatik 

keilmuan administrasi yang salah satunya disebabkan karena tidak kembalinya 

ilmu ini pada Al-quran dan hadis atau bahkan tidak pekanya kaum muslimin 

untuk mengkaji keilmuan administrasi islam. Kita selama ini hanya tercekoki oleh 

administrasi barat yang notabene adalah administrasi sekuler. Oleh karena itu 

dalam bab kritisisasi ini akan dikomprasikan pemikiran filsafat adminitrasi ala 

barat dengan islam. Artinya akan dikaji lebih mendalam dimana kesalahan filsafat 

adminitrasi ala barat ini dengan mengembalikan pada ajaran islam. 
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Etika dalam pandangan barat berkiblat pada filsafat Yunani yang  

menempatkan etika sebagai filsafat moral. Dalam mata kuliah Filsafat Ilmu 

Administrasi dikatakan bahwa etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral.  

Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Pembicaraan tentang etika 

dalam administrasi  adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan 

-gagasan administrasi  ---seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas--

- dapat menjelaskan etika dalam prak teknya, dan bagaimana gagasan-gagasan 

dasar etika  --mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu-- dapat 

menjelaskan hakikat administrasi. 

Berbeda dengan sejarah dan ajaran Islam menunjukkan bahwa kebahagiaan 

yang ingin dicapai dengan menjalankan syariah agama itu hanya dapat terlaksana 

dengan adanya akhlak yang baik. Kepercayaan yang hanya berbentuk 

pengetahuan tentang keesaan Tuhan, ibadah yang dilakukan hanya sebagai 

formalitas belaka, muamalah yang hanya merupakan peraturan yang tertuang 

dalam kitab saja, semua itu bukanlah merupakan jaminan untuk tercapainya 

kebahagiaan tersebut. 

Timbulnya kesadaran akhlak dan pendirian manusia terhadap-Nya adalah 

pangkalan yang menetukan corak hidup manusia. Akhlak, atau moral, atau susila 

adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan. Hidup susila dan 

tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran akhlak, 

sebaliknya hidup yang tidak bersusila dan tiap-tiap pelanggaran kesusilaan adalah 

menentang kesadaran itu. 

Framework seperti ini juga yang harus dibangun dalam mengkaji filsafat 

administrasi, bahwa keilmuan administrasi harus kembali dikiblatkan pada Al-

quran dan hadis sebagai landasan kebenaran absolute sehingga problematika 

keilmuan yang selalu berakar filosofis pemikiran keilmuan itu sendiri. Probmatik 

keilmuan administrasi yang salah satunya disebabkan karena tidak kembalinya 

ilmu ini pada Al-quran dan hadis atau bahkan tidak pekanya kaum muslimin 

untuk mengkaji keilmuan administrasi Islam. Kita selama ini hanya tercekoki oleh 

administrasi barat yang notabene adalah administrasi sekuler. Oleh karena itu 

penelitian ini akan mengkomprasikan pemikiran filsafat adminitrasi ala barat 



dengan Islam. Artinya akan dikaji lebih mendalam dimana kesalahan filsafat 

adminitrasi ala barat ini dengan mengembalikan pada ajaran Islam.  

Studi kritis yang dimaksud adalah upaya mengkomparasikan filsafat islam 

dan filsafat ilmu administrasi dengan materi kajian tentang manusia, kebenaran, 

ilmu dan lainnya sebagai item pengkritisan. Untuk itu penelitian ini berjudul 

penelitian “Studi Kritis Filsafat Isalam Terhadap Filsafat Ilmu Administrasi 

(Studi Kasus pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari latar belakang tersebut, agar kajian dalam tesis ini terfokus, 

maka perlu dirumuskan masalah yang menjadi isu sentral. Adapun rumusan 

masalah penelitian ini adalah  : 

1. Bagaimana framework filsafat ilmu administrasi yang diajarkan pada Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya? 

2. Bagaimana analitis kritis kajian filsafat islam pada filsafat ilmu administrasi? 

 

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, ruang lingkup 

penelitian ini akan dibatasi kepada upaya untuk menggali serta menganalisa 

secara kritis konsep-konsep dasar dari konsep filsafat ilmu administrasi yang 

dalam hal ini mencerminkan filsafat barat dan konsep filsafat Islam. Selain itu, 

dalam penelitian ini juga akan diuraikan tentang bagaimana framework filsafat 

ilmu administrasi yang diajarkan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya serta bagaimana kajian filsafat Islam terhadap literatur filsafat ilmu 

administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan 

diharapkan hasil akhirnya adalah penelitian ini melakukan Islamisasi terhadap 

filsafat ilmu administrasi khususnya dan filsafat barat pada umumnya. 

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian tentang filsafat ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut : 



1. Mencermati pola pemikiran (framework) kajian filsafat dalam materi ajar mata 

kuliah Filsafat Ilmu Administrasi  di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya. 

2. Mengkomparasikan pandangan filsafat Islam dengan filsafat ilmu 

administrasi, khususnya pada item yang diperbincangkan dalam literatur 

filsafat ilmu administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya. 

 Realisasi penelitian ini akan bermanfaat dan signifikan paling tidak 

sebagai berikut : Pertama, diharapkan hasil penelitian ini memiliki academic 

significance yang memberikan kontribusi besar terhadap arah dan tujuan ilmu. 

Mengingat, ilmu adalah basis seluruh amalan manusia. Salah dan benarnya sebuah 

amal, bergantung kepada pengetahuan akan amalan tersebut. Selain itu, ilmu 

adalah akar peradaban dan peradaban adalah buah dari ilmu, sebagaimana amal 

merupakan buah dari pada ilmu. Kedua, dengan adanya penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi, praktisi, dan 

mahasiswa yang haus akan ilmu. Ketiga, penelitian ini juga diharapkan sebagai 

bahan rujukan di dalam memformulasikan dan mengorientasikan arah 

perkembangan keilmuan Islam kontemporer. Keempat, diharapkan hasil akhirnya 

adalah penelitian ini melakukan Islamisasi terhadap filsafat ilmu administrasi 

khususnya dan filsafat barat pada umumnya. 

 

E. TELAAH KEPUSTAKAAN 

  Penelitian tentang komparasi filsafat barat dan filsafat Islam belum peneliti 

temukan, terutama yang mengkaji tentang Filsafat Ilmu Administrasi yang 

diperbandingkan secara kritis dengan filsafat Islam. Artinya penelitian yang 

membandingkan konsep dasar filsafat barat dengan sudut pandang (framework) 

Islam belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan nuansa baru dalam pendekatan kajian keIslaman, khususnya kajian 

kritis komparatif yang bertujuan melakukan Islamisasi keilmuan. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya.   



 Oleh karena itu, peneliti mencari penelitian yang secara substantif dan 

filosofis memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian 

M. Amin Abdullah yang melakukan bidang penelitiannya pada masalah filsafat 

Islam dalam rangka penulisan disertasinya. Hasil penelitiannya itu dituangkan 

dalam bukunya yang berjudul “The Idea Universality Ethical Norm in Ghazali 

and Kant”
11

. Penelitiannya itu mengambil metode penelitian kepustakaan 

bercorak deskriptif analisis dan diakhirkan dengan kesimpulan. Ia melakukan 

penelitian melalui pendekatan studi tokoh dengan cara melakukan studi komparasi 

antara pemikiran iman Al-Ghazali dan Kant. Penelitian ini timbul setelah melihat 

melalui penelitiannya, bahwa sebagian penelitian filsafat Islam yang dilakukan 

para ahli selama ini berkisar pada masalah sejarah filsafat Islam dan bukan pada 

materi filsafat itu sendiri. 

  Penelitian yang memiliki corak yang sama dengan M. Amin adalah yang 

dilakukan oleh Sheila Mcdonough dalam karyanya yang berjudul “ Muslim Ethics 

and Modernity: A Comparative Study Of The Etihcal Though Of Sayyid Ahmad 

Khan and Maulana Maududi”. Ia melakukannya dengan penelitian yang 

kuantitatif yang bercorak deskriptif analitis. Akan tetapi objek kajiannya 

ditunjukkan kepada Ahmad Khan dan Maulana Mawdudi.  

 Otto Horrassowitz, Majid Fakhri dan Harun Nasution, dimana Horrassowitz 

telah melakukan penelitian terhadap seluruh pemikiran filsafat Islam yang berasal 

dari tokoh-tokoh abad klasik seperti; Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibn 

Maskawih, Ibn Sina, Ibn Bajjah, Ibn Tuffail, Ibn Rusyd Dan Nasir Al-Din Al-

Tusi
12

. Ia mengemukakan kembali segala bentuk dan rupa model penelitian yang 

dilakukan oleh tokoh-tokoh ini. Ia juga bahkan mengemukakan mengenai riwayat 

hidup serta karya tulis dari masing-masing tokoh tersebut. 

 Penelitian yang serupa dilakukan oleh Majid Fakhri
13

. Ia menyajikan hasil 

penelitiannya tentang ilmu kalam, mistisisme, kecenderungan-kecenderungan 

modern dan kontemporer dan juga filsafat. Selain menjelaskan kembali hasil 

penelitian tokoh-tokoh dan riwayat hidupnya, ia juga mengarahkan pemikirannya 
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dalam bidang filsafat. Penelitiannya dilakukan dengan pendekatan kawasan dan 

substansi atau historis. 

 Selain dari pada itu, Harun Nasution juga melakukan penelitian melalui 

pendekatan tokoh dan pendekatan historis. Bentuk penelitiannya adalah deskriptif 

dan bersifat kualitatif. Ia mencoba menyajikan pemikiran filsafat berdasarkan 

tokoh yang ditelitinya yang dalam hal ini Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn 

Sina dan Ibn Rusyd. Sedangkan pendekatan historis, ia mencoba menyajikan 

tentang sejarah timbulnya pemikiran filsafat Islam yang dimulai dengan kontak 

pertama antara Islam dan ilmu pengetahuan secara falsafah Yunani. 

 Ahmad Fuad Al-Ahwani termasuk pemikir modern dari Mesir yang banyak 

mengkaji dan meneliti bidang filsafat Islam. Salah satu karyanya dalam bidang 

filsafat berjudul “Filsafat Islam”. Selain menjelaskan kembali hasil penelitian 

tokoh-tokoh dan riwayat hidupnya, ia juga mengemukakan tentang jasa dari 

masing-masing filosof dan pemikirannya dalam bidang filsafat. Ia bahkan 

menambahkan dan menyajikan penelitian tentang zaman penerjemahan. Metode 

penelitiannya adalah kepustakaan, bercorak deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan historis, kawasan dan tokoh. 

Halim,  Wahyuddin (2008)
14

 dalam penelitian disertasinya yang berjudul 

“Studi FIlsafat dan Urgensiya dalam Pengembangan Tradisi Intelektualise Islam” 

menelaah letak urgensi filsafat dalam upaya pengembangan tradisi intelektualisme 

Islam. Dalam sekian banyak kajian penulis tidak menemukan bahwa para filosuf 

dalam mendefinisikan filsafat sendiri tidak pernah berhasil merumuskan suatu 

definisi yang baku dan diklaim acceptable secara umum. Hal ini tentu saja cukup 

wajar mengingat kompleksitas dan sofistikasi cakupan makna filsafat itu sendiri. 

Yulius Mas'ud (2001)
15

 dalam tesisnya yeng berjudul “Pemikiran falsafah 

al-Kindi (Analisis Terhadap Perspektif Filsafatnya Sebagai Filosof Muslim) menjelaskan 

bahwa kosmologi (pencitaan alam), al-Kindi berpegang pada paham penciptaan 

dari tiada (creatio ex nihilo), suatu paham yang tidak dapat diterima oleh 

                                                 
14

 Op.cit 
15

 Op.cit 



umumnya filosof (baik filosof-filosof Yunani maupun filosof-filosof Muslim 

lainnya). 

Masih terdapat sejumlah orang yang menulis dan meneliti filsafat barat 

dan Islam.  Namun sejauh pengamatan penulis, sampai sekarang belum ada 

penelitian yang membahas komparasi filsafat barat dan filsafat Islam belum 

peneliti temukan, terutama yang mengkaji tentang Filsafat Ilmu Administrasi 

yang diperbandingkan secara kritis dengan filsafat Islam. Artinya penelitian yang 

membandingkan konsep dasar filsafat Ilmu Administrasi Barat dengan sudut 

pandang (framework) Islam belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan nuansa baru dalam pendekatan kajian keIslaman, 

khususnya kajian kritis komparatif yang bertujuan melakukan Islamisasi 

keilmuan. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (library research), dan 

kajiannya disajikan secara deskriptif dan analitis, yakni analitis dalam pengertian 

historis dan filosofis. Oleh karena itu, pada riset kepustakaan lebih menekankan 

terhadap penguasaan logika, pengalaman dan ketajaman pandangan.
16

 Hal ini 

dilakukan karena penelitian ini tidak hanya berusaha menemukan dan bersentuhan 

dengan berbagai fakta (fact finding reseach), tetapi juga berupaya menemukan 

great ideas di balik fakta-fakta yang telah diperoleh.  

Data-data yang menyangkut konsep filsafat ilmu administrasi yang diajarkan 

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya diperoleh dengan 

menelaah materi ajar filsafat ilmu sebagai “entry point” guna mendapatkan 

gambaran tentang materi ajar yang dikaji dalam filsafat. 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dua sumber data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang 

akan dikaji dalam penelitian ini yang bersumber dari literatur pada mata kuliah 

filsafat ilmu administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi yang penulis teliti dari 
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segi framework yang diajarkan dengan panduan materi ajar, silabi serta literatur-

literaturnya. 

Materi ajar yang menjadi dasar kajian adalah Satuan Acara Perkuliahan 

Tahun Ajaran 2009/2010 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang yang masih berlaku sampai Tahun Ajaran 2013/2014. Sedangkan literatur 

yang akan dikaji terkait dengan filsafat ilmu administrasi adalah (1) Sondang P. 

Siagian, Filsafat Administrasi. Bumi Aksara, Jakarta , 2008, cetakan V; (2) Jujun 

S. Sumantri, Filsafat Ilmu. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, cetakan XX; (3) 

Christopher Hodgkinson, Towards a Philosophy of Administration, Basil 

Blackwell-Oxford, England, 1978; (4) A.C.Ewing, The Fundamental Questions of 

Philosophy, Collier Books, New York, 1962; (5) Frederick Mayer, A History of 

Ancient and Medieval Philosophy, American Book Company, USA, 1950; (6) 

Joseph Gerard Brennan, The Meaning of Philosophy (second edition), Barnard 

College Columbia University, 1967.  Dimana keenam literature ini adalah bagian 

literatur wajib dan tambahan dalam mata kuliah filsafat ilmu administrasi. 

Kemudian untuk mengkaji filsafat Islam terhadap literatur filsafat ilmu 

administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya serta melakukan 

analisa kritis kajian filsafat pada mata kuliah filsafat ilmu administrasi 

dikomparasikan dengan filsafat Islam. Adapun literatur filsafat Islam yang 

digunakan sebagai perbandingan filsafat administrasi adalah Ismail Al Faruqi, 

Islamisation of Knowledge, terj. Anas Muhyiddin, Bandung, Pustaka, 1984; 

ABIM; Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed 

M. Naquib al-Attas, Mizan Bandung, Cetakan I 2003; Hadi Masruri dan Imron 

Rossidy, Filsafat Sains Dalam Al Qur’an: Melacak kerangka Dasar Integrasi 

Ilmu dan Agama, UIN-Malang Press, Malang, 2007.  

Sedangkan untuk data sekunder merupakan literatur-literatur pendukung 

dalam tulisan ini yang diambil dari buku, makalah maupun tulisan yang diambil 

dari media massa baik cetak maupun elektronik (internet) dalam rangka 

memperkuat fakta maupun argumen. 

Selanjutnya, setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder, 

diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian 



dilakukan telaah mendalam atas berbagai literatur yang memuat objek penelitian 

dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu suatu teknik sistematik 

untuk menganalisis pesan dan mengolahnya,
17

 dalam artian menangkap pesan 

yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan. Selain itu, analisis isi dapat juga 

berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak (si 

peneliti).
18

 Dalam hal ini, analisis isi digunakan untuk menganalisis makna yang 

terselubung dalam literatur yang digunakan.    

Dan dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan 

metode historis
19

, dimana penelitian dengan menggunakan metode sejarah 

penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta 

pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang 

bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber yang 

dikumpulkan. Banyak ahli yang mempersamakan metode sejarah dengan metode 

dokumenter, karena dalam metode sejarah banyak data didasarkan pada dokumen-

dokumen. Penelitian dengan menggunakan metode sejarah sebenarnya untuk 

membuat rekontruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan 

mengumpulkan, mengevaluasikan serta menjelaskan dan mensintesiskan bukti-

bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. 

Metode historis digunakan untuk mengetahui perjalanan kesejarahan 

sampai terbentuknya pengajaran filsafat ilmu di Universitas Brawijaya. Analitis 

kritis akan diterapkan pada pengkajian data primer dan data sekunder dengan 

mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan-gagasan dari data sekunder, 

sesuai dengan subyek penelitian, kemudian membahas gagasan-gagasan yang 

telah dideskripsikan, dengan memberikan penafsiran untuk mendapatkan 
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informasi yang komprehensif tentang pemikiran Barat dalam pengajaran filsafat 

ilmu di Universitas Brawijaya dan mengkritisinya.  

Kemudian analitis kritis
20

, dimana analisis yang kritis (atau berpikir kritis) 

merupakan suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), 

situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau 

makna langsung.  Analitis kritis merupakan pengembangan dari metode deskriptif 

yaitu mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis kritis. Nama lainnya 

adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini dinilai kurang menonjol 

aspek kritisnya namun penting untuk pengembangan sintesis. Untuk 

mengembangkan daya kritis pada metode deskriptif analitis ini maka lahirlah 

metode deskriptif analitis kritis atau dikenal sebagai metode analitis kritis. Metode 

analitis kritis digunakan oleh peneliti dalam menemukan pokok-pokok framework 

yang digunakan dalam filsafat ilmu administrasi Barat yang kemudian dikaji 

secara kritis komparatif dengan kajian filsafat Islam. 

Untuk itu, analisis konsep filsafat barat serta komparasinya dengan filsafat 

Islam diletakkan dalam konteks yang lebih luas, dalam arti terlebih dahulu 

melakukan penelusuran terhadap konsep filsafat, ilmu kebenaran, nilai (value 

system) dan etika yang berkembang dan tercantum dalam literatur dengan cara 

mengemukakan pandangan-pandangan para penulis buku yang dijadikan rujukan 

pengajaran filsafat serta filsafat Islam.  

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Pelaporan hasil penelitian tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan 

sistematika sebagai berikut:  

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang berisi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup  penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah kepustakaan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab II membahas tentang kajian teori yang hubungannya dengan kajian 

konsep filsafat barat dan filsafat islam dengan menampilkan pembagian filsafat 

dan corak diantara keduanya. 

Bab III merupakan kajian filsafat Barat dengan melakukan kajian kritis 

framework filsafat ilmu administrasi sehingga ditemukan item pokok pembahasan 

dengan merujuk pada materi ajar, silabi dan literatur yang digunakan pada mata 

kuliah filsafat ilmu administrasi Universitas Brawijaya. 

Bab IV adalah kajian filsafat islam pada item pembahasan yang dikaji 

pada literatur filsafat ilmu administrasi. 

Bab V merupakan komparasi filsafat Barat  dan Islam dengan 

menggunakan analisis kritis kajian filsafat pada mata kuliah filsafat ilmu 

administrasi. 

Bab IV Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 


