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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencermati pola pemikiran (framework) 

kajian filsafat dalam materi ajar mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi  di 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; (2) mengetahui pandangan 

filsafat Islam terhadap kajian literatur filsafat ilmu administrasi yang digunakan 

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; dan (3) 

mengkomparasikan pandangan filsafat Islam dengan filsafat ilmu administrasi. 

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

kajiannya disajikan secara deskriptif dan analitis, yakni analitis dalam pengertian 

historis dan filosofis. 

Analitis kritis kajian filsafat pada mata kuliah filsafat ilmu administrasi 

dalam filsafat Islam : Hakikat Ilmu. Dengan berbagai prinsip keilmuannya, ilmu 

administrasi jelas sangat sekuler. Paham sekular yang berkiblat pada paham 

meterialisme tidak mengaitkan keilmuannya dengan Tuhan (aqidah). Sedang 

Islam adalah religius. Manusia. Ilmu administrasi secara umum ataupun Filsafat 

Ilmu Admnistrasi khususnya dapat menangkap makna dan hakikat manusia yang 

tidak saja dimaknai basyar dan insan tetapi lebih dari itu adalah an-nas yang 

memiliki tujuan hidup yang mulia sebagai khalifah di bumi dan bukan hanya 

untuk mencapai tujuan organisasi yang prakmatis dan rektif serta materialistis. 

Kebenaran, menurut Ilmu Administrasi bahwa kebenaran itu harus rasional, 

empiris dan pragmatis.  

 

ABSTRACT 

This study aims to (1) examine patterns of thinking ( framework) study of 

philosophy in the course of teaching materials on the Faculty of Philosophy of 

Science Administration of Administrative Science , (2) determine the views of 

Islamic philosophy to the study of the philosophy of science literature used in the 

administration of the Faculty of Administrative Sciences UB , and (3) to compare 

the views of Islamic philosophy with the philosophy of science administration. 

The research was conducted through library research (library research) , and 

studies are presented descriptively and analytically , that is analytical in the sense 

of historical and philosophical . 

Critical analytical study of philosophy in philosophy of science 

administration courses in Islamic philosophy : Science Itself . With a variety of 

scientific principles, science administration is obviously very secular . Understand 

oriented secular materialism does not understand the scientific associate with God 

(Aqeedah). Moderate Islam is religious. Humans. Administrative sciences in 

general or in particular of Administrative Sciences Philosophy can capture the 

meaning and essence of not only human beings but interpreted Bechar and more 

than that is an- nas which has a noble purpose in life as a vicegerent on earth and 

not just to achieve the organizational goals and pragmatic and materialistic. Truth, 
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according to the Administration that the truth must be rational , empirical and 

pragmatic . 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

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, 
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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)” 

 

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  : 
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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? 

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 
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perkembangan keilmuan Islam kontemporer. Keempat, diharapkan hasil akhirnya 

adalah penelitian ini melakukan Islamisasi terhadap filsafat ilmu administrasi 

khususnya dan filsafat barat pada umumnya. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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.  

 

PEMBAHASAN  

Filsafat Barat 

1. Hakikat Ilmu 

2. Hakikat Manusia :  

3. Kebenaran : akal 

4. Nilai (value) 

5. Etika 

Filsafat Islam 

1. Konsep Ilmu Islam 

2. Hakikat Insan 

3. Kebenaran : Al-Qur’an & Hadits 

4. Nilai (value) 

5. Etika 

ISLAMISASI FILSAFAT 

ILMU ADMINISTRASI 
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Framework materi ajar pengajaran filsafat ilmu administrasi di Fakultas 

Ilmu Administrasi mengacu/berorientasi pada filsafat barat (Yunani). Hal ini 

dibuktikan bahwa (a) konsep ilmu yang digunakan meyakini bahwa ilmu murni 

berasal/hasil dari hasil akar pikiran manusia. Dimana sumber kielmuannya adalah 

akal, rasio, indra dan intusi. Yang kemudian berkembang menjadi banyak cabang 

ilmu antara lain dapat dikelompokan menjadi ilmu alam, sosial dan humaniora. 

Dimana ilmu diyakini bebas nilai (value free) (b) hakekat manusia menurut 

filsafat barat tidak ada kepastian (semu): homo sapiens, manusia purba (teori 

evolusi Darwin), (c) konsep kebenaran dalam filsafat barat bersifat Relatif, 

Parsial, Subjektif, Scientific logic, Scientific rasional, dan Empirisistik. (d) value 

system filsafat barat berkiblat pada nilai filosofis yang ada dalam ilmu 

administrasi terdiri dari (1) kegiatan, (2) kerjasama, (3) tujuan, (4) efisiensi dan 

efektifitas; serta (5) organisasi; (e) etika dalam filsafat barat  mengacu pada 

moralitas sosial dan Situasional (etika ekonomi, etika politik, dll) 

Analitis kritis kajian filsafat pada mata kuliah filsafat ilmu administrasi 

dalam filsafat Islam : Hakikat Ilmu. Dengan berbagai prinsip keilmuannya, ilmu 

administrasi jelas sangat sekuler. Paham sekular yang berkiblat pada paham 

meterialisme tidak mengaitkan keilmuannya dengan Tuhan (aqidah). Sedang 

Islam adalah religius. Demikian juga pandangan-Islam mengenai ilmu. Di dalam 

Islam, ilmu bukanlah sekedar materi tanpa makna, melainkan tanda (ayat) dari 

kehadiran dan kebesaran Allah. Manusia. Ilmu administrasi secara umum ataupun 

Filsafat Ilmu Admnistrasi khususnya dapat menangkap makna dan hakikat 

manusia yang tidak saja dimaknai basyar dan insan tetapi lebih dari itu adalah an-
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nas yang memiliki tujuan hidup yang mulia sebagai khalifah di bumi dan bukan 

hanya untuk mencapai tujuan organisasi yang prakmatis dan rektif serta 

materialistis. Kebenaran, menurut Ilmu Administrasi bahwa kebenaran itu harus 

rasional, empiris dan pragmatis. Dari kriteria tersebut secara garis besar dalam 

filsafat ilmu administrasi muncul tiga aliran paham yang menjadi sumber dalam 

memaknai kebenaran, yaitu rasionalisme, emperisme. Ilmu administrasi harus 

kembali pada al-qur‟an  karena didalamnya terdapat dasar-sadar seluruh 

permasalahan hidup yang dihadapi manusia termasuk dalam organisasi. Seperti 

apa teknis pengembalian ilmu administrasi barat yang selama ini dipelajari untuk 

kembali menggunakan Islam sebagai landasannya. Value system yang ada pada 

ilmu administrasi terdiri dari (1) kerjasama; (2) efisien dan efektivitas; (3) tujuan; 

dan (4) organisasi. Dimana keempat nilai (1) kerjasama dalam ilmu administrasi 

adalah bagaimana tujuan itu tercapai. Artinya kerjasama hanya menjadi 

alat/instrumen agar tujuan tercapai. Dengan demikian nilai yang dikedepankan 

adalah nilai “pemanfaatan”. Islam yang memandang kerjasama bagian dari 

kewajiban manusia untuk saling membantu, peduli, dan perhatian. Dalam islam 

tidak selamanya kerjasama harus saling memberikan keuntungan secara materi, 

namun secara immateri juga akan didapatkan. Kerjasama akan mampu membawa 

kepada pemiliknya untuk hidup sejahtera, tenang, dan berjalannya administrasi 

diantara pembuat kesepakatan (2) Efektif, efisien dalam administrasi barat lebih 

bermakna pada kegiatan pencapaian tujuan, artinya orientasi dari efektifitas 

adalah hasil yang diharapkan. islam memandang efektifitas berbeda dengan barat. 

Prinsip efisiensi sering dikaitkan dengan prinsip administrasi barat. sebenarnya 
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kalau diteliti lebih jauh ajaran islam yang terkandung dala al qur‟an dan sunnah 

Rasulullah, maka prinsip efisiensi telah ada bahkan lebih tegas dan terperinci di 

dalam ajaran Islam. (3) Tujuan dalam perspektif barat adalah untuk 

menyelenggarakan dan mendayagunakan segala tenaga sarana dan dana secara 

optimal, teratur, relevan, efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai. Berbeda dengan administrasi Islam yang memandang tujuan dari 

dua sisi yaitu tujuan dunia yang hubungannya dengan penyelesaian tugas artinya 

tujuan dilihat dari segi proses (halal – haramnya atau syar‟i – tidaknya) dan yang 

kedua tujuan akhirat yang hubungannya dengan pertanggung jawaban kepada 

Allah. Perumusan tujuan/niat dalam Islam yang seharusnya juga diadopsi oleh 

ilmu administrasi, tidak hanya berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan 

rasionalitas saja. Tetapi lebih dari itu adalah harus dilandasi oleh nilai ilahiah. (4) 

Organisasi nilai yang dianut ilmu administrasi terkait dengan organisasi adalah 

bagaimana organisasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Jadi 

tujuan utamanya dalah kesejahteraan  dan keuntungan bagi anggota organisasi. 

Dalam Islam organisasi harus diiringi dengan semangat keseimbangan 

(tawazunitas), ketaatan serta kecintaan. 

 

PENUTUP  

Kesimpulan  

1. Framework materi ajar pengajaran filsafat ilmu administrasi di Fakultas Ilmu 

Administrasi mengacu/berorientasi pada filsafat barat (Yunani). Hal ini 

dibuktikan bahwa (a) konsep ilmu yang digunakan meyakini bahwa ilmu 

murni berasal/hasil dari hasil akar pikiran manusia. Dimana sumber 

kielmuannya adalah akal, rasio, indra dan intusi. Yang kemudian berkembang 
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menjadi banyak cabang ilmu antara lain dapat dikelompokan menjadi ilmu 

alam, sosial dan humaniora. Dimana ilmu diyakini bebas nilai (value free) (b) 

hakekat manusia menurut filsafat barat tidak ada kepastian (semu): homo 

sapiens, manusia purba (teori evolusi Darwin), (c) konsep kebenaran dalam 

filsafat barat bersifat Relatif, Parsial, Subjektif, Scientific logic, Scientific 

rasional, dan Empirisistik. (d) value system filsafat barat berkiblat pada nilai 

filosofis yang ada dalam ilmu administrasi terdiri dari (1) kegiatan, (2) 

kerjasama, (3) tujuan, (4) efisiensi dan efektifitas; serta (5) organisasi; (e) 

etika dalam filsafat barat  mengacu pada moralitas sosial dan Situasional (etika 

ekonomi, etika politik, dll) 

2. Analitis kritis kajian filsafat pada mata kuliah filsafat ilmu administrasi dalam 

filsafat Islam : Hakikat Ilmu. Dengan berbagai prinsip keilmuannya, ilmu 

administrasi jelas sangat sekuler. Paham sekular yang berkiblat pada paham 

meterialisme tidak mengaitkan keilmuannya dengan Tuhan (aqidah). Sedang 

Islam adalah religius. Demikian juga pandangan-Islam mengenai ilmu. Di 

dalam Islam, ilmu bukanlah sekedar materi tanpa makna, melainkan tanda 

(ayat) dari kehadiran dan kebesaran Allah. Manusia. Ilmu administrasi secara 

umum ataupun Filsafat Ilmu Admnistrasi khususnya dapat menangkap makna 

dan hakikat manusia yang tidak saja dimaknai basyar dan insan tetapi lebih 

dari itu adalah an-nas yang memiliki tujuan hidup yang mulia sebagai khalifah 

di bumi dan bukan hanya untuk mencapai tujuan organisasi yang prakmatis 

dan rektif serta materialistis. Kebenaran, menurut Ilmu Administrasi bahwa 

kebenaran itu harus rasional, empiris dan pragmatis. Dari kriteria tersebut 
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secara garis besar dalam filsafat ilmu administrasi muncul tiga aliran paham 

yang menjadi sumber dalam memaknai kebenaran, yaitu rasionalisme, 

emperisme. Ilmu administrasi harus kembali pada al-qur‟an  karena 

didalamnya terdapat dasar-sadar seluruh permasalahan hidup yang dihadapi 

manusia termasuk dalam organisasi. Seperti apa teknis pengembalian ilmu 

administrasi barat yang selama ini dipelajari untuk kembali menggunakan 

Islam sebagai landasannya. Value system yang ada pada ilmu administrasi 

terdiri dari (1) kerjasama; (2) efisien dan efektivitas; (3) tujuan; dan (4) 

organisasi. Dimana keempat nilai (1) kerjasama dalam ilmu administrasi 

adalah bagaimana tujuan itu tercapai. Artinya kerjasama hanya menjadi 

alat/instrumen agar tujuan tercapai. Dengan demikian nilai yang dikedepankan 

adalah nilai “pemanfaatan”. Islam yang memandang kerjasama bagian dari 

kewajiban manusia untuk saling membantu, peduli, dan perhatian. Dalam 

islam tidak selamanya kerjasama harus saling memberikan keuntungan secara 

materi, namun secara immateri juga akan didapatkan. Kerjasama akan mampu 

membawa kepada pemiliknya untuk hidup sejahtera, tenang, dan berjalannya 

administrasi diantara pembuat kesepakatan (2) Efektif, efisien dalam 

administrasi barat lebih bermakna pada kegiatan pencapaian tujuan, artinya 

orientasi dari efektifitas adalah hasil yang diharapkan. islam memandang 

efektifitas berbeda dengan barat. Prinsip efisiensi sering dikaitkan dengan 

prinsip administrasi barat. sebenarnya kalau diteliti lebih jauh ajaran islam 

yang terkandung dala al qur‟an dan sunnah Rasulullah, maka prinsip efisiensi 

telah ada bahkan lebih tegas dan terperinci di dalam ajaran Islam. (3) Tujuan 
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dalam perspektif barat adalah untuk menyelenggarakan dan mendayagunakan 

segala tenaga sarana dan dana secara optimal, teratur, relevan, efektif dan 

efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berbeda dengan 

administrasi Islam yang memandang tujuan dari dua sisi yaitu tujuan dunia 

yang hubungannya dengan penyelesaian tugas artinya tujuan dilihat dari segi 

proses (halal – haramnya atau syar‟i – tidaknya) dan yang kedua tujuan akhirat 

yang hubungannya dengan pertanggung jawaban kepada Allah. Perumusan 

tujuan/niat dalam Islam yang seharusnya juga diadopsi oleh ilmu administrasi, 

tidak hanya berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan rasionalitas 

saja. Tetapi lebih dari itu adalah harus dilandasi oleh nilai ilahiah. (4) 

Organisasi nilai yang dianut ilmu administrasi terkait dengan organisasi 

adalah bagaimana organisasi dapat memberikan kesejahteraan bagi 

anggotanya. Jadi tujuan utamanya dalah kesejahteraan  dan keuntungan bagi 

anggota organisasi. Dalam Islam organisasi harus diiringi dengan semangat 

keseimbangan (tawazunitas), ketaatan serta kecintaan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan beberapa 

saran berikut : 

1. Perlu dilakukan reorientasi materi ajar mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi  

2. Perlu dilakukan pengelompokan/klasifikasi antara ilmu filsafat administrasi 

dan ilmu administrasi praktis dalam materi ajar mata kuliah Filsafat Ilmu 

Administrasi 
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3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut (lanjutan) untuk pendalaman komparasi 

filsafat ilmu administrasi (barat) dan filsafat islam. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, Mukasyaffat Al Qulub Al Muqarrib min 

„Allam Al Ghuyub, Al-Sya‟b, Kairo, tanpa tahun dalam terjemahan Anis 

Masykur dan Gazi Saloom, Melalui Hati Menjumpai Ilahi Menelusuri 

Wisata Spiritual Al-Ghazali, Hikmah, Jakarta, 2004 

Abu Sulayman,  Abdul Hamid,  2003,  Islamization,  Science,  and  Technology  

in  The Crisis  of  the Muslim Mind. New Delhi:  The Association  of 

Muslim  Scientists and Engineers.   

Achmad, Mudlor. Tt. Etika dalam Islam. Al-Ikhlas. Surabaya 

Acikgenc,  Alparslan, Holisitic  Approach  to  Scientific  Traditions, Islam  & 

Science:  Journal  of  Islamic  Perspective  on  Science,  Volume  1,  Juni  

2003, Number 1  

__________________  (2003)  The  Islamic  Conception  of  Scientific,  Journal  

Islam & Science, June, 2003.   

Al-Attas, Syed M. Naquib (1978) Islam and Scularism. Kuala Lumpur: Angkatan 

Muda Belia Islam Malaysia, ABIM  

__________________  (1980)  The  Concept  of  Education  in  Islam.  Kuala  

Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.  

__________________  (1993)  Islam  and  Secularism.  Kuala  Lumpur:  ABIM,  

Petaling Jaya; 2nd impression, ISTAC.  

__________________ (1995) Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An 

Exposition of  the Fundamental Element of  the Worldview of Islam. 

Kuala Lumpur: ISTAC (International Institute of Islamic Thought and 

Civilization).   

Al-Faruqi,  Isma'il  Razi  (1992)  Al-Tauhid:  Its  Implications  for  Thought  and  

Life. Virginia-USA: The International Institute of Islamic Thought. Al-

Ghazali (tt.) Ihya'u Ulum al-Dien. Beirut-Libnan:Dar al-Fikr  



15 
 

Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar. 2003. Mengenal Etika dan Akhlak Islam. Lentera. 

Jakarta 

Ali Maksum, Pengantar Filsafat : Dari Masa Klasik Hingga Postmodern, Ar 

Ruzz Media (Jogjakarta, 2008) 

Alston, William  P.  (1964) Philosophy  of  Language, Englewood Cliffs, N.J.,  

Prentice-Hall.  

Anees,  Munawwar  Ahmad  (1986)  What  Islamic  sciences  is  Not,  MAAS  

Journal  of Islamic sciences 2 (1), Januari 1986, hal. 19-20.  

Asley Montagu, Man: His First Million Years, New York:Mentor1961 

Azra, Azyumardi.  (2003)  IAIN  di  Tengah  Paradigma  Baru  Perguruan  Tinggi,  

Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam, Vol. VI/No. 02/2003 

Bakry, Oemar. 1981. Akhlak Muslim. Angkasa. Bandung. 

Baiquni dalam Zarkasy, Hamid Fahmi, 2010. Islamisasi Ilmu. Hidayatullah 

 

Brennan, Joseph Gerard, 1967, The Meaning of Philosophy : A Survey of the 

problems of philosophy and of the opinions of philosophers. Second Ed. 

Harper and Row Publisher: New York 

 

E.A. Burt, “The Value Presupposition of Science”, Bulletin of Atomic Scientist, 

Vol.XIII No.3. March 1857, hlm.99-106, lihat dalam Jujun S. 

Suriasmantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Penebar Swadaya, 

Jakarta, 2010 

 

Ewing, A.C, 1962. The Fundamental Questions of Philosophy, Collier Books: 

New York 

 

Fuad Mas‟ud, Menggugat Manajemen (Barat): “Mengungkap pandangan dunia 

yang tersembunyi yang menjadi dasar konsep teori dan praktek 

manajemen barat modern”, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 

Semarang, 2008 

 

Gibson, James L., 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Jilid II). Jakarta: 

Erlangga 

Griffiths, Paul E, 2008, Experimental Philosophy of Science, Juournal 

Compilation, Blackwell Publishing 



16 
 

Halim, Ridwan. 1987. Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia. 

Jakarta. 

Hadi Masruri dan Imron Rossidy, Filsafat Sains Dalam Al Qur‟an: Melacak 

kerangka Dasar Integrasi Ilmu dan Agama,UIN-Malang Press, Malang, 

2007 

 

Harun Yahya, The Disasters Darwinisme Brought to Humanity, Al Attique 

Publishers Inc. yang diterjemahkan oleh Fajariska dkk, Bencana 

Kemanusiaan Akibat Darwinisme, Globalmedia Cipta Publishing, Jakarta, 

2003 

Hodkinson, The Administrative Philosphy 

Ibnu Daqiq Al‟ied, Syarhul Arba‟iina Haiitsan An Nawawiyah, cet.II. 

Ilyas, Yunahar. 1999. Kuliah Akhlak. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam. Yogyakarta. 

Irmayanti Meliono, dkk. 2007. MPKT Modul 1. Jakarta: Lembaga Penerbitan 

FEUI 

 

Jujun S. Sumantri. Penelitian Ilmiah Kefilsafatan, Keagamaan : mencari 

Paradigma Kebersamaan dalam Klasifikasi Ilmu dan Paradigma Baru 

Penelitian Keagamaan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1996 

 

Jagues Ellul, The Technological Society, (New, York: Aflred Knopf, 1964 

 

Kantorovich, Aharon, 2003, Philosophy of Science : From Justification to 

Esplanation, The British Journal for the Philosophy os Science, Vol. 39 

No. 4.  

 

Kamus bahasa: Lisaanul „Arab, Mukhtaraarush Shihaah dan al-Qaamuusul 

Muhiith: (bab: Jama'a) 

 

Keban, Yeremis T, 1995, Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Menajemen dan 

Kebijakan, Yogyakarta. Makalah 

Kusumamihardja, Supan dkk. 1978. Studia Islamica. Pt Giri Mukti Pasaka. 

Jakarta. 

Lalyta Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unisco, France, 

Vendome, 1983 

 

Leitgeb, Hannes, 2009, Logic in Genaral Philosophy of Science: Old Things and 

New Things, Kluwer Academic Publishers. 



17 
 

Masyhur, Kahar. 1986. Meninjau berbagai Ajaran; Budipekerti/Etika dengan 

Ajaran Islam. Kalam Mulia. Jakarta. 

Makmur, Prof. Dr, 2006. Filsafat Administrasi.  Jakarta: Bumi Aksara 

 

Mahdi Ghulsyani, Filsafat Sains menurut Al-Qur'an, Mizan, Bandung, Cetakan 

Kedua-1989 

 

M.Rasjidi, Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta, 1988 

 

Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1999  

 

Muhammad A. Al Buraey, Islam: landasan alternatife administrasi pembangunan, 

CV. Rajawali (Jakarta, 1986). Terjmah dari Achmad Nashir Budiman, 

Administrative Development: an Islamic Perspective  

 

Murtadha Muthahhari, Man and Universe (Qum: Ansariyan Publication, 1401 H) 

Muhammad Muhsin Khan, The Translation of  the Meaning of Sahih Al-Bukhari, 

Kitab Bhavan, New Delhi, 1987, vol. 1-9. 

Mustofa, Ahmad. 1999. Ilmu Budaya Dasar. CV Pustaka Setia. Bandung. 

Nasr, Sayyed Hossein, 1967, Man and Nature: The Spirit Crisis of Modern Man. 

London: Ellen and Unwin 

Nashir Uddin, Muhammad, et.al, 2009, The Philosophy of Science in Social 

Research, The Journal of International Social Research Vol. 2/6 2009 

Nata, Abuddin. 2003. Akhlak Tasawuf. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 

Nasim Butt, Sains dan Masyarakat Islam, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996 

 

Nurdiyansyah, 2002, Sejakah Perkembangan Ilmu Administrasi. Makalah. 

Ozen, Ufuk, 2011, Causality in Philosophy of Science From Hume to Today, 

International Juournal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 11  

Munawwar Ahmad Anees, What Islamic sciences is Not, MAAS Journal of 

Islamic sciences 2 (1), Januari 1986. 

Rifa'i, Mohammad. 1987. 300 Hadits Bekal Dakwah dan Pembina Pribadi 

Muslim. Wicaksana. Semarang. 



18 
 

Ritzer, George dan Goodman Douglas, 2005. Teori Sosiologi Modern. 

Terjemehan. Jakarta: Prenada Media. hal. 37 

 

Pasolong, Harbani,  2007 , Teori Administrasi Publik, Alfabeta: Jakarta 

Salam, Zarkasji Abdul. 1994. Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh. Lembaga Studi 

Filsafat Islam. Yogyakarta. 

Sholihuddin, Muhammad, Hakikat Manusia Menurut Islam, materi ajar mata 

kuliah Filsafat 

 

Sinom, A., Herbert, 2004, Administrative Behavior: Perilaku Adminisatrasi. 

Jakarta: Bumi Aksara 

 

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

V 

 

Sunarto.Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset. 

1983. 

Stanley M. Honer dan Thomas S. Hunt, Invitation to Philosophy, (Belmont, Cal.: 

Wadsworth, 1968 

Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1991. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: 

LP3ES 

-------------------,  1987. Manajemen Pembangunan. Jakarta: haji Masagung. 

Thalib, Hadits Arba‟in Imam Nawawi, Yogyakarta, Media Hidayah, 2001 

 

Waldo, Dwigtht, 1971, Pengantar Studi Administrasi Publik: Terjemahan, 

Cemerlang.  

 

Wan Daud, Wan Mohd, 1998. Filsafat dan Praktik Pendidikan Isalam Syed M. 

Naquib Al-Attas, Mizan: Jakarta. Hal. 34 

 

William H. Hyte, The Organization Man,Doubleday, Inc., New York, 1954 

 

Zarkasy, Hamid Fahmi, 2010. Islamisasi Ilmu. Hidayatullah 

 

Zauhar, Soesilo, 1996. Administrasi Publik. Penerbit IKIP Malang: Malang 



19 
 

 
 


