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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Manusia Dan Pendidikan 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang muncul sejak adanya manusia. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya bila dibandingkan 

dengan makhluk – makhluk lain yang ada di dunia atau di alam semesta ini. Dalam diri 

manusia terdapat potensi – potensi yang dapat berkembang melalui pengaruh – pengaruh 

dari luar. Perkembangan potensi ini pada umumnya menuju kearah seribu satu arah, 

artinya arah yang menuju kebaikan dan arah menuju kejelekan. Pendidikan pada dasarnya 

memberikan kesempatan kepada potensi – potensi itu untuk berkembang kearah 

kesempurnaan serta mencegah atau mengendalikan kemungkinan - kemungkinan 

terjadinya perubahan yang mengarah kejelekan. 

Menurut paham filsafat Existensialisme, manusia adalah sesuatu yang ada penuh 

potensi untuk berkembang terus, merealisasikan diri, menyempurnakan ujud adanya 

sebagai manusia. Dalam menyempurnakan diri sendiri disamping dipengaruhi unsur – 

unsur yang datang dari luar juga daya – daya yang datang dari individu ( daya eksogin dan 

endogen ). Diantara sekian banyak pengaruh atau daya dari luar diri manusia yang 

disengaja dan menguntungkan itu tidak lain adalah pendidikan. Pendidikan dikatakan 

menguntungkan karena pendidikan akan memberikan arah perkembangan yang tepat, lagi 

pula meningkatkan kelancaran perkembangan. Hanya manusialah yang memerlukan 

pendidikan sedangkan selain manusia tidak memerlukan pendidikan. Pada binatang ada 

tindakan yang mirip merupakan tindakan pendidikan. Tindakan yang mirip pendidikan 

disebut dressur.  

 

B. Dressur dan Pendidikan 

Tindakan – tindakan, menjinakkan, mendressur dan melatih binatang. Dressur 

tidak dapat disamakan dengan pendidikan. Dengan kata lain pendidikan yang dilakukan 

terhadap binatang berlainan dengan pendidikan yang dilakukan terhadap manusia. Dalam 

beberapa hal memang ada persamaannya. Persamaan itu umumnya terletak pada 

pertumbuhan biologis saja, yaitu yang berhubungan dengan perkembangan jasmaniah. 

Sedangkan pada manusia haruslah diperhitungkan pula perkembangan hidup psikisnya. 

Manusia adalah makhluk yang lebih tinggi daripada binatang. Dengan demikian maka 



manusia adalah makhluk yang berbudi, berpikir dan manusia adalah anggota dari 

persekutuan masyarakat. 

Dengan adanya budi dan pikiran itu, manusia dapat menimbang – nimbang, memilih 

mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak. Ia dapat memilih, menentukan, dan lebih 

bebas dalam melakukan sesuatu, tetapi pertanggungjawaban lebih besar pula. Sedangkan 

pada binatang tidak demikian. Perbuatan binatang terikat oleh alam, oleh instinknya, dan 

binatang tidak mengenal tanggung jawab.  

 

C. Hakekat Manusia 

Menurut Prof. Noto Nagoro bahwa manusia adalah monodualisme karena 

manusia terdiri dari : raga dan jiwa, individu, dan sosial, pribadi dan makhluk Tuhan  

1. Manusia sebagai makhluk yang memiliki raga dan jiwa 

Manusia mempunyai unsur raga dan jiwa yang merupakan kesatuan. Dengan adanya 

unsur raga ini, manusia mempunyai sifat-sifat sebagaimana halnya makhluk yang lain 

dan benda-benda yang lain pula yang mempunyai raga. Perbedaan hewan dan 

manusia disebabkan manusia memiliki jiwa yang terdiri dari unsur-unsur cipta, rasa, 

dan karsa. Cipta adalah unsur kejiwaan manusia yang dapat membedakan yang benar 

dan salah. Rasa adalah unsur kejiwaan manusia yang dpaat membedakan antara yang 

indah dan yang tidak indah, susah dan senang, enak dan tidak enak dan sebagainya. 

Sedangkan karsa adalah unsur kejiwaan manusia yang dapat membedakan antara baik 

dan buruk. 

2. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial 

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial artinya bahwa manusia tidak pernah 

hidup sendiri – sendiri, melainkan juga hidup berkelompok. Manusia hendaknya 

saling menghargai dan menghormati kelompok, sebaliknya kelompok harus 

menghargai dan menghormati individu. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial 

mengandung arti bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri namun pasti akan 

selalu berhubungan dengan orang lain. 

3. Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan  

Manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hal ini 

mengandung arti bahwa manusia memiliki kemampuan – kemampuan yang dapat 

berkembang untuk selanjutnya dapat merencanakan sesuatu, membudayakan alam 

semesta / mengolah alam lingkungan untuk kepentingan manusia. Segala usaha 

manusia tidak akan berhasil dari kekuatan manusia sendiri akan tetapi ada susuatu 



kekuatan di atas manusia yang ikut menentukan keberhasilan usaha manusia yaitu 

kekuatan Tuhan. Oleh karena itu manusia berusaha dan memohon kepada Tuhan. 

 

D. Konsekuensi Pendidikan Terhadap Manusia 

1. Manusia sebagai makhluk raga dan jiwa  

Atas dasar tinjauan manusia sebagai makhluk monodualisme, maka 

pendidikan akan menyelaraskan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan baik yang 

menyangkut kebutuhan-kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah 

dipenuhinya secara selaras dan seimbang  

2. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial  

Sebagai makhluk individu dan sosial manusia hendaknya saling menghargai 

dan menghormati, dan saling memenuhi kebutuhannya. Pendidikan akan memberikan 

petunjuk/pengarahan agar di dalam hidup manusia perlu dipenuhi kebutuhan 

individunya tanpa mengabaikan kebutuhan orang lain. Sebaliknya kebutuhan 

kelompok dipenuhi tanpa menelantarkan dirinya sendiri.  

3. Ditinjau dari monodualisme pribadi berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan  

Pendidikan akan menyadarkan kepada manusia bahwa apa-apa yang 

direncanakan ataupun yang dicita-citakan tidak sepenuhnya berkat usaha manusia itu 

sendiri tetapi Tuhan ikut menentukannya.  

Dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan satu kesatuan dari tujuh unsur / 

dimensi yang merupakan kesatuan yang saling terkait dan bekerja sama dalam 

mencapai tujuan hidup. Secara singkat tujuh unsur tersebut adalah : 

1. Pertama: manusia sebagai makhluk yang berdimensi raga dan berdimensi jiwa. 

Jiwa terdiri dari tiga hal, yaitu cipta, rasa, dan karsa. 

2. Kedua, manusia sebagai makhluk yang berdimensi individu dan berdimensi sosial.  

3. Ketiga: manusia sebagai makhluk yang berdimensi pribadi dan  makhluk Tuhan.  

 

E. Pengembangan Dimensi Hakekat manusia 

Mengembangkan dimensi manusia secara utuh dilakukan dengan jalan 

memberikan perlakuan terhadap ke tujuh dimensi manusia secara merata dan 

proporsional. 

1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Hal ini berarti bahwa manusia mengakui Keesaan 

Tuhan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. 



2. Manusia sebagai makhluk berdimensi cipta. Hal ini berhubungan antara dimensi 

manusia dengan aspek berpikir. 

3. Manusia sebagai makhluk yang berdimensi. Hal ini berkenaan dengan keindahan. 

4. Manusia sebagai makhluk yang berdimensi karsa. Hal ini berarti kemampuan manusia 

untuk menghidupi, minimal menghidupi dirinya sendiri. 

5. Manusia berdimensi fisik. Hal ini dimaksudkan agar manusia sehat secara fisik 

6. Manusia berdimensi individu. Individu diartikan sebagai pengakuan seseorang akan 

eksistensinya dirinya sendiri. 

7. Manusia berdimensi sosial. Hal ini berarti bahwa manisia merupakan bagian dari 

anggota masyarakat. 

Pengembangan dimensi manusia secara tidak utuh berarti mengutamakan satu 

atau beberapa dimensi manusia dan mengabaikan yang lainnya. Hal ini akan berakibat 

tidak harmonisnya pengembangan dimensi manusia tersebut. 

 

F. Pembawaan 

Istilah pembawaan sering juga disebut sebagai “ heredity / hereditas “. 

Pembawaan merupakan seluruh kemungkinan atau kesanggupan ( potensi ) yang terdapat 

pada individu dan yang selama masa perkembangannya benar – benar diwujudkan             

( direalisasikan ) 

Hubungan antara pembawaan dan lingkungan, keturunan, dan bakat adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembawaan dan lingkungan 

a. Aliran nativism 

Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan pribadi manusia sepenuhnya 

ditentukan oleh pembawaan. Aliran ini disebut pedagogis  pesimism. Teori ini 

dipelopori oleh Schopenhouer ( 1788 – 1860 ). Inti dari pendapatnya adalah bahwa 

faktor – faktor pembawaan yang telah dibawa sejak lahir tidak dapat diubah oleh 

pengaruh lingkungan, termasuk pendidikan. 

b. Aliran empirisme 

Dalam perkembangan anak menjadi dewasa sama sekali ditentukan oleh 

lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. 

Manusia dapat dididik menjadi apa saja menurut kehendak lingkungan atau 

pendidik – pendidiknya. 



Aliran ini disebut juga tabularasa atau meja lilin. Anak dipandang sebagai kertas 

putih yang dapat ditulisi oleh orang dewasa, termasuk pendidik. Tokoh aliran ini 

adalah John Locke dari Inggris. Aliran empiris dikenal dengan  nama pedagogis 

optimism. Umumnya orang sekarang mengakui adanya pengaruh dari keduanya, 

yaitu pengaruh pembawaan dan adanya pengaruh lingkungan. Suatu pembawaan 

tidak dapat mencapai perkembangannya jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. 

c. Aliran konvergensi 

Aliran ini berasal dari ahli jiwa bangsa Jerman William Stern. Ia berpendapat 

bahwa pembawaan dan lingkungan kedua – duanya menentukan perkembangan 

manusia 

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa jalan perkembangan manusia 

sedikit banyak ditentukan oleh pembawaan yang turun – temurun, yang oleh aktifitas 

dan pemilihan atau penentuan manusia sendiri yang dilakukan dengan bebas di bawah 

pengaruh faktor – faktor lingkungan yang tertentu, berkembang menjadi sifat – sifat. 

Seorang anak dapat berkata – kata karena ia mempunyai pembawaan untuk 

berkata – kata, tetapi juga karena ia mempunyai kesempatan melatih diri untuk 

berkata – kata ( lingkungan). Tiap – tiap sifat dan ciri – ciri manusia dalam 

perkembangannya ada yang lebih ditentukan oleh pembawaannya dan ada pula yang 

lebih ditentukan oleh lingkungannya.  

 

2. Pembawaan dan keturunan 

Pembawaan ( yang dibawa si anak sejak lahirnya ) adalah potensi – potensi 

yang aktif dan pasif, yang akan terus berkembang hingga mencapai perwujudannya. 

Tetapi pembawaan itu tidaklah semuanya diperoleh karena keturunan. Sebaliknya 

semua yang diperoleh karena keturunan dapat dikatakan pembawaan, atau lebih tepat 

lagi pembawaan keturunan. 

Keturunan adalah sifat – sifat yang ada pada seseorang yang diwariskan,           

( jadi ada persamaannya dengan orang yang mewariskannya ) dengan melalui sel– sel 

kelamin dari generasi yang satu kepada generasi yang lain berikutnya. 

3. Pembawaan Dan Bakat 

Dengan contoh berikut agaknya menjadi lebih jelas : 

Si A berpembawaan penyanyi, dapat juga dikatakan : Si A berbakat penyanyi.  

Si X berpembawaan seni lukis, dapat juga dikatakan : Si X berbakat seni lukis. 

 



Akan tetapi : 

Si B berpembawaan rambut ikal; janggal dikatakan : Si B berbakat rambut ikal. 

Si Y berpembawaan badan tinggi, janggal jika dikatakan Si B berbakat badan tinggi. 

Kata bakat dalam hal ini lebih dekat pengertiannya dengan kata aptitude yang 

berarti kecakapan pembawaan yaitu yang mengenai kesanggupan – kesanggupan         

( potensi – potensi tertentu ). Sedangkan kata pembawaan mengandung arti yang lebih 

luas yaitu semua sifat, ciri, dan kesanggupan yang dibawa sejak lahir, jadi termasuk 

juga pembawaan keturunan. 

 

4. Lingkungan ( environment ) 

Macam – macam lingkungan dan bagaimana individu berinteraksi dengan 

lingkungannya 

a)  Pengertian dan macam lingkungan 

Sartain ( ahli psikolog Amerika ) mengatakan bahwa apa yang dimaksud 

lingkungan ( environment ) meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan 

cara – cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes kita kecuali bakat yang dibawa sejak lahir, gen 

- gen. Di dalam lingkungan kita atau disekitar kita tidak hanya terdapat sejumlah 

faktor pada suatu saat, melainkan terdapat pula faktor – faktor lain yang banyak 

sekali. 

Sartain membagi lingkungan itu menjadi tiga bagian sebagai berikut ; 

1). Lingkungan alam atau luar ( external of physical environment ) 

Adalah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia, seperti 

rumah, tumbuh – tumbuhan, air, iklim, hewan, dan sebagainya. 

2). Lingkungan dalam ( internal environment ) 

Adalah segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita, yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. 

3). Lingkungan sosial ( sosial environment ) 

Adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh 

lingkungan  sosial itu ada yang kita terima secara langsung dan ada yang 

tidak langsung. Pengaruh secara langsung misalnya dalam pergaulan sehari – 

hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman – teman kita, kawan 

sekolah, kawan seperjuangan, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak 



langsung, melalui radio, televisi, dengan membaca buku – buku, majalah – 

majalah, surat – surat kabar, dan sebagainya. 

Demikian jika kita hubungkan kembali antara pembawaan dan 

keturunan ( heredity ) dan lingkungan ( environment ) dalam hal pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan manusia bahwa sifat – sifat dan watak kita adalah hasil 

interaksi antara pembawaan – pembawaan dan lingkungan kita. 

b). Bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan 

Allport merumuskan kepribadian manusia sebagai berikut :  

Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang 

turut menentukan cara – caranya yang unik ( khas ) dalam menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungan 

Dari rumusan tersebut jelas bahwa kepribadian manusia tidak dapat dirumuskan 

sebagai suatu totalitas individu saja tanpa sekaligus meletakkan hubungannya 

dengan lingkungannya. 

Menurut Woodworh, cara – cara individu berhungan dengan dengan 

lingkungannya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu individu menentang 

lingkungannya, individu menggunakan lingkungannya, individu berpartisipasi 

dengan lingkungannya, individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Oleh karena itu individu harus senantias berusaha untuk menyesuaikan diri          

( dalam arti luas ) dengan lingkungannya. 

Dalam arti yang luas menyesuaikan diri itu berarti : 

1). Mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungannya ( penyesuaian diri 

autopolastis ) 

2). Mengubah lingkungan sesuai dengan kehendak atau keinginan diri 

pribadinya ( penyesuaian diri alloplastis ) 

Pada umumnya, tiap – tiap individu di dalam kehidupannya menggunakan kedua 

cara penyesuaian diri tersebut dalam usaha mengembangkan dirinya dalam 

interaksinya dengan lingkungannya. 


