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Hakekat Manusia 



 

Mendiskusikan tujuan dan proses pendidikan 
tidaklah dapat dilepaskan dari pemahaman 
atas hakekat manusia. Demikian halnya 
mendiskusikan hakekat manusia akan sangat 
tergantung pada cara pandang atau filosofi 
yang melandasinya.  



 

Menyatakan manusia sebagai makhluk 
berkeinginan (homo volens). Aliran ini 
mengasumsikan manusia sebagai makhluk 
yang memiliki perilaku interaktif antara 
komponen biologis (id), psikologis (ego) dan 
sosial (superego). Di dalam diri manusia tedapat 
unsur hewani, akali dan nilai. 

 

Teori Psikoanalisis  



 

Menyatakan manusia sebagai makhluk mesin 
(homo mechanicus). Aliran ini lahir sebagai reaksi 
atas introspeksionisme (aliran yang menganalisa 
jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif) dan 
psikoanalisis (aliran yang berbicara tentang alam 
bawah sadar yang tidak nampak). Behaviorisme 
menganalisis perilaku yang nampak saja dan 
segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai 
hasil proses pembelajaran terhadap 
lingkungannya. 

Teori Behaviorisme  



 

Menyatakan manusia sebagai makhluk berpikir 
(homo sapiens). Aliran ini mengasumsikan 
manusia tidak dipandang lagi sebagai makhluk 
yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, 
namun sebagai makhluk yang selalu berpikir. 
Berpikir, memutuskan, menyatakan, 
memahami, dan sebagainya adalah fakta 
kehidupan manusia. 

Teori Kognitif  



 

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang 
terpilih sebagai khalifah di bumi, dalam 
dirinya tertanam sifat mengakui Tuhan, 
terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap 
dirinya dan alam semesta, serta diberi 
keunggulan menguasai alam semesta.  

 

Perspektif Agama (Islam)  



 

Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi 
kemalaikatan dan kebumian. Oleh karena ia 
merupakan kombinasi keduanya maka ia bisa 
naik ke derajat malaikat atau sebaliknya turun 
ke level hewaniyah. Karena ia dianugerahi 
kemampuan (talenta) maka ia juga dibiarkan 
bebas memilih ganjaran atau hukuman melalui 
perbuatan-perbuatannya itu.  



 

Dengan akal dan rasa yang dimilikinya, 
manusia diharapkan mampu memilah dan memilih 
nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang 
tertuang dalam risalah para rasul.  

Dengan hatinya, ia mampu memutuskan sesuatu 
yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan  

Dengan raganya, ia diharapkan pro-aktif untuk 
melahirkan karya-karya besar dan tindakan-
tindakan yang benar. 



 
Makhluk fisik sekaligus spiritual dengan kecerdasan 

utuh (yaitu kecerdasan yang menyatukan akal dengan 
hati) yang bertugas untuk menciptakan dan 
menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh ummat 
manusia dan alam sebagai jalan untuk mengabdi dan 
kembali kepada Tuhan. 

Manusia universal dengan ciri keindonesiaan yang 
tumbuh dari hasil proses interaksi budaya yang 
menyejarah sesuai dengan lingkungan di mana ia 
hidup. 

Manusia Indonesia 



 

“Sungguh aku telah jadikan manusia sebaik-
baik kejadian (ahsanu taqwim) (QS. At Tiin: 4)”  



 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 
amanat kepada langit, bumi dan gunung-
gunung, maka semuanya enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 
oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 
zalim dan amat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72) 



 

Dasar Normatif 
Pendidikan 



 

“Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup 
tumbuh kembangnya anak-anak (baca anak didik). 
Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun 
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak 
(baca anak didik) itu agar mereka sebagai manusia 
dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 
setingginya.” 

Ki HadjarDewantara 



 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) Pasal 1 (a): 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.   



 
Bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  

Indonesia Tahun  1945  mengamanatkan  kepada  
Pemerintah  untuk mengusahakan  dan  
menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional  
yang  meningkatkan  keimanan, ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam  
rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta 
memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  
dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  
persatuan  bangsa untuk  kemajuan  peradaban  
serta  kesejahteraan  umat manusia. 

Salah Satu Dasar Pertimbangan  
Penetapan UU No. 12/2012 



 

Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri, 
terampil,  kompeten,  dan  berbudaya  untuk 
kepentingan bangsa. 

Salah Satu Tujuan Pendidikan 
Tinggi (UU No. 12/2012)  



 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) Pasal 1 (b):  

 

 

 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 
perubahan zaman 

 



 

Dengan demikian maka pendidikan 
haruslah merupakan upaya terpadu 
untuk menjadikan peserta didik 
menyadari keberadaan dirinya sebagai 
makhluk Tuhan yang terbaik dan 
sempurna, yang memiliki tanggung 
jawab untuk berbuat yang terbaik bagi 
kemaslahatan semesta. 
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Terima kasih  
dan  

mohon maaf 


