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Rasionalisme (Paham Rasionalis) yang lahir di Eropa pada abad 17 memerlukan hampir dua
abad untuk masuk Asia, setelah banyak pelajar Asia studi di sana kembali ke Asia. Negeri pertama
mendapat pengaruh ini adalah Jepang, setelah Teluk Tokyo didobrak oleh Kommandor Perry (1853)
dan disusul oleh masuknya bangsa-bangsa Barat lainnya dan di Indonesia setelah putra putra-putri
Indonesia diperbolehkan masuk sekolah Belanda ELS (europese Lagere School), HBS (Hogere
Burgerschool) dan diperbolehkan studi ke Belanda. 

Jadi masuknya ilmu Administrasi ke Indonesia tidak terlepas dari peranan penjajah Belanda,
sehingga istilah administrasi lebih dikenal duluan oleh bangsa Indonesia dari manajemen. Sebaliknya
Malaysia lebih pasih menggunakan istikah manajemen karena pengaruh jajahan Inggeris.

Sayangnya, istilah administrasi dalam kajian Belanda sangat terbatas pengertiannya, yaitu
pekerjaan kantor (office work), surat menyurat (Correspondence), sehingga sepeniggalam Belanda
pengertian itu cukup lama dipegang orang Indonesia sampai akhirnya sekitar tahun 60-an istilah
manajemen dipakai oleh pelajar-pelajar Indonesia yang baru kembali dari Amerika.

Oleh karena itu jangan heran kalau istilah administrasi dan manajemen masih asing di telinga
bangsa Indonesia, apalagi pada awal perkembangannya administrasi dan manajemen identik dengan 
acaran orang kafir.

Kalau dilihat dari sejarah, maka perkembangan administrasi di dunia dapat dibagi dalam dua
tahap. Tahap non imliah (alamiah) atau administrasi dianggap sebagai karya seni; dan tahap ilmiah
atau tahap yang menganggap administrasi sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, maka
dikatakan bahwa administrasi bukan suatu yang baru, ia telah ada bersamaan dengan keberadaan
peradabaan manusia di muka bumi ini, yaitu sejak ada dua orang manusia bekerja sama untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut pada ahli, pada tahap non ilmiah dibagi dalam dua fase, yaitu fase pra sejarah dan
fase sejarah. Fase pra sejarah dihitung dari 0 - 1 M, yaitu peradaban di masa Mesopotamia, Zaman
Babilonia, Mesir Kuno, Tiongkok Kuno, Rumawi Kuno, Yunani Kuno. Sedangkan fase sejarah
dihitung mulai 1 M -  1886 M, yaitu fase kaum Kameralisten, Merkantilisten, Kaum Fisiokraten, dan
Gerakan Manajemen Ilmiah.  

Tahap ilmiah terdiri atas 4 fase, yaitu fase, yaitu fase Survival (1886-1930), fase Konsolidasi
(1930-1945), Fase Behaviorisme (1945 sampai sekarang), dan fase matematika atau komputesisasi.
Setiap fase melahirkan berbagai mashab administrasi, sedangkan dalam prakteknya di lapangan
sangat tergantung dengan Budaya suatu negara atau organisasi.

Dari uraian di di atas berarti komplesitas proses administrasi, tergantung dengan
kompleksitas peradaban manusia itu sendiri, maka semakin kompleks peradaban semakin kompleks
pula administrasi yang diperlukan. Menurut Atmosudirdjo (1985: 16) kompleksitas itu terutama
disebabkan oleh faktor-faktor berikut. (1) Makin cerdasnya manusia; (2) Semakin banyak dan
rumitnya tujuan yang ingin dica-pai;(3)Semakin banyaknya orang yang terlibat dalam proses
administras; (4)Semakin banyaknya kegiatan yang harus dilakukan;(5)Semakin rumitnya peralatan
yang digunakan; (6) Semakin pesatnya perkembangan sain dan teknologi. 

Untuk melengkapi uraian di atas, maka perlu ditegaskan kembali bahwa pada sekitar tahun
1886 di AS dan Perancis terjadi peristiwa penting dalam dunia administrasi. Di AS lahir gerakan
manajemen ilmiah yang di pelopori oleh F. W. Taylor (1856-1915), kemudian di Perancis muncul
Henry Fayol (1841-1925) yang memproklamirkan lahirnya administrasi moderen.



Dalam organisasi sosial, pendidikan dan pemerintahan istilah administrasi lebih luas dari
manajemen. Dalam dunia industri dan perusahaan istilah manajemen lebih luas dari administrasi.
Pengertian luas maksudnya adalah dalam memberikan pemaknaan.

Dalam maknanya yang luas, istilah administrasi disamakan dengan "administration" menurut
versi Barat atau management menurut versi Eropa. Pertanyaan yang paling mengusik seperti yang
telah disebutkan di muka adalah apakah admimistrasi itu sebagai seni atau ilmu. Secara etimologis
kata seni disepadankan dengan istilah astes dalam bahasa Latin yang artinya kemaheran yang
diperoleh dari pengalaman, atau suatu pencapaian hasil yang diinginkan melalui penerapan
kecakapan. Atau dilakukan secara tidak sadar.

Ilmu mempunyai sifat: membuktikan, mengembangkan pengetahuan, meramalkan,
merumuskan, mengukur, sedangkan seni: merasakan, berkembang oleh praktek, mengira-ngira,
melukiskan dan berpendapat.

Apakah Administrasi itu suatu seni (art) atau ilmu science (ilmu)? Suatu pertanyaan yang
lumrah, karena orang sering diganggu oleh berbagai pengalaman. Misalnya, apakah pemain gitar
yang baik itu karena tinggi ilmunya atau seninya. Seorang dokter yang hebat mengobati orang apakah
karena seni. Atau apakah untuk naik sepeda, berenang dan mengajar cukup dengan hanya menghafal
teori.

Ilmu manajemen bukanlah ilmu esakta, atau ilmu murni, karena dalam prakteknya selalu
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pelaku, tempat dan aktivitas (baca kualitatif). Selain itu ilmu
manajemen sangat memerlukan bantuan ilmu lain, terutama ilmu prilaku, malah sebagian ilmu
prilaku (sosiologi, antropologi, psikologi) adalah bagunan bagian dalamnya manajemen. Dan terakhir
manajemen juga didukung kuat oleh ilmu komputer.

Seni yang paling produktif adalah selalu didasarkan pada pemahaman akan ilmu yang
mendasarinya. Ibarat orang yang mau menjadi pembalap mobil yang baik, selain punnya seni harus
tahu tentang (ilmu) peralatan mobil. Oleh karena itu seni dalam manajemen akan mudah goyang
apabila tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, karena seni tidak berlalu mondial.

Menurut Dale (1973) manajemen adalah "mengelola orang-orang, pengambilan keputusan,
proses pengorganisasian, memakai sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sudah
ditentukan.".  Terry (1978) mengartikan manajemen dengan "... pencapaian suatu tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain". Sutisna (1983) menafsirkan bahwa "...
seorang manajer sebagai orang yang berusaha untuk mencapai maksud-maksud yang dapat dihitung
yang bertalian dengan tujuan-tujuan yang sistematis bagian, dan administrator sebagai orang-orang
yang berihtiar untuk mencapai maksud-maksud yang tidak dapat dihitung tanpa mengindahkan
akibat akhir dari pencapaian tujuan".

Siagian (1980) pula menegaskan bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, dan
kepemimpinan adalah inti dari manajemen dan pengambilan keputusan inti dari kemepininan.

Secara etimologik istilah manajemen diambil dari bahasa Inggeris, yaitu management, artinya
pimpinan, pengurus (Wojosito dan Puswadarminta, 1978). To manage yang berasal  dari magiare
(bahasa Italia, Roma) yang diartikan dengan melatih kuda dalam menindak-nindakkan kakinya atau
melangkah. (Gie, 1978).

Dalam bahasa Latin management terdiri atas dua suku kata, yaitu manus (tangan), agare
(pemerintah, melakukan, melaksanaan). Dalam bahasa Indonesia, istilah manajemen sering
diterjemahkan dengan "kepemiminan", ketatalaksanaan... pengurusan. Dewasa ini istilah manajemen
sering diartikan pengelolaan atau penyelenggaraan. (Ya'kup, 1984).

Menurut Poerwanto (1987) bahwa administrasi pendidikan pertama kali diperkenalkan



melalui IKIP pada tahun 1960  dan dipelajadi di SPG/SGA pada tahun 1965. Jadi administrasi
pendidikan relatif baru dalam pengalolaan  pendidikan di sekolah.


