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Abstrak  
Pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena Pendidikan merupakan 

hakikat hidup dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk Allah yang 
dibekali dengan berbagai kelebihan, di antaranya kemampuan berfikir, kemampuan 
berperasaan, kemampuan mencari kebenaran, dan kemampuan lainnya. Kemampuan 
kemampuan tersebuf tidak akan berkembang apabila manusia tidak mendapatkan 
pendidikan Sehingga pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan dan 
perwujudan tugas manusia sebagal utusan Allah di bumi ini. Pada hakikatnya 
pendidikan menjadi tanggung jaub bersama yakni keluarga, masyarakat, dun sekolah/ 
lembaga pendidikan. Keluarga sebagai lembaga pertama dun utama pendidikan, 
masyarakat sebagai tempat berkembangnya pendidikan, dan sekolah sebagai lembaga 
formal dalam pendidikan.  
Kata Kunci:  
 
A. Pendahuluan  

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan ini mengemban amanah atau tugas-
tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada manusia agar 
dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Maraghi, ketika menafsirkan 
ayat “Innallaha ya’murukum an fu’addu al-amanaaati ila ahliha” (Q.S. Al-Nisa’58), 
beliau mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu 
(1) amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu Yang harus dipelihara dan dijaga 
oleh manusia, yang berupa mengikuti Segala Perintah-Nya dan menjauhi segala 
larangan-Nya, serta alat-alat potensiainya dan anggota badannya dalam berbagai 
aktivitas yang bisa menimbulkan manfaat baginya dan dapat  
mendekatkan diri kepada Tuhannya Sehingga bila manusia melanggar, maka berarti dia 
berhianat kepada Tuhannya; (2) amanah hamba terhadap sesama manusia, yakni 
mengembalikan barang-barang titipan dan tidak mau menipu serta menjaga rahasia 
seseorang yang tidak pantas dipublikasikan (3) amanah manusia terhadap dirinya, yakni 
hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan 

duniannya, tidak meakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, baik untuk kepentingan 
akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. 

Sedangkan Al-Raghib Al-’ASfahani, mengemukakan beberapa pengertian tentang 
amanah tersebut, yaita (1) kalimat tauhid; (2) adalah (menegakkan keadilan) (3) akal.  Menurut 
beliau bahwa pengertian yang ketiga inilah yang benar karena dengan akal bisa mencapai 
ma’rifah tauhid, bisa terwujudkan keadilan dan mampu menjangkau  berbagai ilmu 
pengetahuan dan sebagainya, bahkan akal inilah yang membedakan manusia derigan mahluk 
lain. 

Dari  pendapat diatas, dapat dipahami bahwa tugas manusia yang merupakan amanah 
dari Allah, intinya ada dua macam, yaitu ‘abdullah (menyembah atau mengabdi kepada Allah), 
dan khalifah Allah, yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tugas hidup 



manusia sebagai  abdullah merupakan realisasi dan mengembang amanah dalam arti 
memelihara tugas-tugas kewajiban dan Allah yang harus dipatuhi. Sedangkan khalifah Allah 
merupakan realisasi dan mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan, atau 
mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial (temasuk indra dan akal) 
atau poterisi-poterisi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran dan kebahagian 
hidup.  

Manusia adalah makhluk unik, artinya manusia dapat memperbaiki dirinya atau 
mengembangkan dirinya, dan manusia didalam perkembangannya berinteraksi dengan sesama 
manusia dan alam. Dengan adanya hubungan yang keaneragaman itu, maka manusia adalah 
multi dimensional, hal ini berbeda dengan binatang.  

Selain dari keberadaan manusia yang unik tersebut di atas, maka di dalam 
perkembangannya manusia menjalani proses memanusiakan atau  proses humanisasi. Proses 
humanisasi inilah disebut juga proses pendidikan. Dengan singkat manusia adalah makhluk 
yang sedang menjadi, artinya dia sedang menuju kepada suatu tujuan. 

Bertolak dari konsep manusia yang bersifat integral-holistik, maka sistem pendidikan 
Islam berorientasi ke[ada persoalan dunia dan ukhrawi sekaligus. Meskipun dalam prakteknya 
cukup banyak lembaga-lembaga pendidikan yang cenderung mementingkan kedua dimensi 
tersebut, bahkan ada cenderung pada dimensi keakhiratan semata daripada keduniawian. 
Menurut Mastuhu, cukup banyak lembaga pendidikan Islam mementingkan ukhrawi, hal ini 
terjadi karena kehidupan ukhrawi dipandang sebagai kehidupan yang sesungguhnya dan 
terakhir, sedangkan kehidupan dunia bersifat sementara, bukan kehidupan yang terakhir. Tentu 
saja system pendidikan Islam berbeda dengan konsep tabularasa dari Jhon Locke, karena system 
pendidikan Islam manusia memiliki potensi ayau daya yang ada dalam diri manusia. 
Berdasarkan dengan asumsi-asumsi di atas, maka masalah dalam kajian ini adalah: 

1. Bagaimana hakikat penciptaan manusia dalam pendidikan Islam? 
2. Bagaimana korelasi antara hakikat manusia dengan fungsi lembaga pendidikan? 

 
B. Hakikat Pendidikan Dalam Penciptaan Manusia 

Proses pendidikan merupakan rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dari proses 
penciptaan alam semesta  dalam kaitannya  dengan proses penciptaan manusia. Untuk 
memahami hakikat pendidikan Islam harus dipahami darii sumber pangkalnya, yaitu hakikat 
dar proses penciptaan alam an hubungannya dengan penciptaan manusia serta kehidupannya 
di muka bumi. 

Proses penciptaan alam semesta menurut ajaran Islam bersumber dan berpangkal pada 
Allah sebagai Al-Khaliq (Sang Pencipta), yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, 
termasuk manusia. Dengan demikian, Allah sebagai pencipta yang harus mengurus, mengatur, 
memperbaiki proses penciptaan alam semesta ini, dan menjadikannnya bertumbuh kembang 
secara dinamis sampai mencapai tujua penciptaannya. Fungsi mengurus dan tumbuh kembang 
disebut sebagai fungsi rububiyah Allah terhadap alam semesta, yang biasa diahami sebagai 
fungsi pendidikan. Jadi proses penciptaan alam semesta yang berlangsung secara evolusi 
tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan atau realisas fai fungsi rububiyah 
(kependidikan) Allah terhadap alam semesta ini. 

Sebagai pemuncak dan penyempurna dari proses penciptaan alam semesta yang 
berlangsung secara bertahap dan berangsur-angsur itu, Allah telah menciptakan manusia dan 
menjadikannya khalifah di muka bumi, dan manusia inipun dapat dididik untuk dapat 
mengelolah ala mini dengan baik. Untuk itu kajian selanjutnya, penulis mengetengahkan 
manusia sebagai khalifah di bumi dan manusia sebagai mahluk paedagogik. 



1. Manusia sebagai khalifah di bumi 
M. Quraish Shihab dalam bukunya membumikan Al-Qur’an, membahas mengenai 
konsep kekhalifaan ini, menurut hasil penelitian bahwa kata khalifah dalani Al-Qur’an 
dalam bentuk tunggal terulang dua kali yakni terdapat pada surah al-Baqarah ayat 30 dan 
Shad ayat 26. dan dalam bentuk plural (jamak) yaitu khalaif dan khulafa yang terulang 
sebanyak empat kali, tiga kali pada surab al-An’am 165, Yunus 14,73, dan Fathir 39, al-
Araf ayat 69, 74, dan An-Namal ayat 8. Kata Khalifah diartikan sebagai “pengganti” 
karena yang menggantikan selalu datang atau datang sesudah yang digantikannya. 
Khalifah menurut arti dasarnya adalah pengganti, kuasa atau wakil. Dengan 
pengangkatannya menjadi khalifah di bumi ini mengandung pengertian bahwa pada 
hakikatnya kehidupan manusia dibumi ini mendapat tugas khusus dan Allah untuk 
menjadi “pengganti, wakil dan kuasa-Nya”. Dengan demikian status manusia sebagai 
khalifah mengandung peran sebagai pengemban/pelaksana fungsi penciptaan dan 
pertumbuhan serta perkembangan alam dengan segala isinya ini tetap berlangsung 
secara berkesinambungan dan mencapai tujuan penciptaannya. 
Dengan demikian, manusia diciptakan ke dunia dengan mengemban amanah Allah. 
Dalam melaksanakan amanah tersebut manusia dituntut untuk benar-benar 
menggunakan potensinya. Hal ini seakan dengan penjelasan Hasan Langgulung yang 
menyatakan bahwa manusia sebagai khalifah Allah tidak dapat memegang 
tanggungjawabnya sebagai khaliIah kecuali kalau ia diperlengkapi dengan potensi-
potensi yang membolehkan berbuat demikian, lebih lanjut mengatakan bahwa Al-Qur’an 
menyatakan adanya beberapa ciri yang dmiliki oleh manusia untuk melaksanakan fungsi 
kekhalifaannya itu. Ciri yang dimaksud adalah dari fitrah yang baik sejak awal. 
Agar manusia mampu menjadi khalifah atau sebagai pengembang fungsi penciptaan dan 
rububiyah-Nya terhadap alam semesta, maka Allah telah menciptakan manusia dan 
menyiapkan serta member kelengkapan dan sarana yang diperlukan dengan sebaik-
baiknya. Allah telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia agar ia 
mampu melaksanakan fungsi dan tugas hidupnya sebagai khalifah tersebut sebaik-
baiknya. Proses penciptaan dan pemimbingan manusia agar mampu melaksanakan tugas 
kekhalifaan di bumi ini, disebut sebagai proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap 
manusia. Dan inilah hakikat yang sebenarnya dan sekaligus merupakan sumber dari 
pendidikan menurut ajaran Islam. 
Tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi di antara lain menyangkut tugas 
mewujudkan kemakmuran di bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan 
hidup di muka bumi ini dengan cara beriman dan beramal saleh, bekerja sama dengan 
menegakkan kebenaran dan kesabaran. 
Lebih jauh Muhaimin menulis, bahwa tugas-tugas kekhalifaan tersebut dikembangkan 
dalam bentuk tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifaan dalam 
lingkungan keluarga, tugas kekhalifaan dalam masyarakat, serta tugas kekhalifaan 
terhadap alam. Tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri yakni: menuntut ilmu 
pengetahuan karena manusia adalah mahluk yang dapat mendidik dan dididik, ternyata 
disinilah hakikat pendidikan Islam menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang 
dapat menimbulkan bahaya, menghiasi diri dengan akhllak yang mulia. 
Tugas kekhalifaan dalam keluarga/rumah tangga mencakup membentuk rumah tangga 
yang sakinah dan mawadah wa rahmah/cinta kasih dengan jalan menyadari akan hak 
dan kewajibannya maka lahirlah nilai keadilan sebagai suami istri atau ayah dan ibu 



dalam keluarga. Tugas kekhalifaan dalam masyarakat yakni mewujudkan persatuan dan 
kesatuan umat, tolong menolong dalam halkebaikan serta menegakkan keadilan. 
Sedangkan tugas kekhalifaan terhadap alam menyangkut tugas-tugas membudayakan 
alam yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya 
bermanfaat bagi kemaslahatan hidup, dan mengalamkan budaya yakni budaya atau hasil 
karya manusia yang disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam dan 
lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan 
lingkungannya, serta mengIslamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap 
berkomitmen dengan nilai-nilai Islam sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala 
tenaga, cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusiautnuk mencari dan menemukan 
kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat keagungan dan kebesaran ilahi. 

Dan keterangan tersebut dapat ditegaskan bahwa fungsi pendidikan dalam Islam, 
antara lain untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu 
mengemban amanah dan Allah yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka 
bumi, baik sebagai ‘abdullah (hambah Allah yang harus tunduk dan taat terhadap 
segala aturan dan kehendak-Nya serta mengabdi kepada-Nya) maupun sebagai 
khalifah Allah di muka bumi, yang menyangkut pelaksanaan tugas kekhahfaan 
terhadap diri sendiri, dalam keluarga/ramah tangga, dalam masyarakat, dan 
tugas kekhalifaan terhadap alam.  

2. Manusia sebagai Makhluk Paedagogik  
Makhluk paedagogik adalah makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa 
potensi untuk dapat dididik dan dapat mendidik. Manusia memiliki potensi yang 
dapat dididik dan dapat mendidik sehingga mampu mengemban tugas 
kekhalifaannya di muka bumi. Ia dilengakpi dengan fitrah Allah berupa bentuk 
dan wadah yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang 
dapat berkembang sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk insan kamil. 
Allah memang menciptakan semua makhlukNya berdasarkan fitrahNya. Akan 
tetapi fitrah Allah untuk menusia disini diterjemahkan dengan potensi yang dapat 
dididik sekaligus dapat mendidik, memiliki pertumbuhan dan perkembangan. 
Karena itu, jika potensi tersebut tidak dikembangkan niscaya ia akan kurang 
bermakna dalam kehidupannya.’° Oleh sebab itu perlu dikembangkan dan 
pengembangannya senantiasa dilakukan dalam usaha dan kegiatan pendidikan. 
khsususnya pendidikan Islam.  
Alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrah manusia tersebut harus 
ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan 
sepanjang hayat. Manusia diberi kebebasan/kemerdekaan untuk berikhtiar 
mengembangkan alat-alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah manusia 
tersebut. Disamping itu, pertumbuhan dan perkembangan alat-alat potensial dan 

fitrah manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas, lingkungan alam, 
dan geografis, lingkungan kultural, sejarah dan faktor-faktor temporal. 
Proses pengolahan Potensi-potensi yang dimiliki oleh mannusia tersebut merupakan 
salah satu tugas utama pendidikan Islam Yakni bimbingan untuk mengubah potensi-
potensi itu menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Potensi tersebut sangat besar 
manfaat dan pengaruhnya dalam perkembangan serta kelanjutan hidup manusia. 



C. Korelasi Antara Hakikat Manusia Dengan Fungsi Lembaga Pendidikan 

Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia ini kecuali bertugas pokok untuk 
rnenyembah Khalik-Nya, juga bertugas untuk mengelolah dan memanfaatkan kekayaan 
yang terdapat di bumi ini agar mereka dapat hidup sejahtera dan makmur lahir dan batin. 
Menurut Muzayyin Arifin, bahwa manusia diciptakan Allah selain menjadi hamba-Nya, juga 
menjadi penguasa (khalifah) di atas bumi. Selaku hamba dan khalifah, manusia telah diberi 
kelengkapan kemampuan jasmania (fisiologis) dan rohaniah (mental psikologis) yang 
dikembangtumbuhkan seoptimal mungkin, sehingga menjadi alat yang berdaya guna dalam 
ikhtiar kemanusiaannya untuk melaksanakan tugas pokok kehidupannya didunia. 

Untuk mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan dasar jasmaniah dan 
rohaniah tersebut, pendidikan merupakan (alat) yang menentukan sampai dimana titik 
optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat dicapai, karena manusia sebelum lahir 
telah membutuhkan pendidikan yang disebut pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal 
merupakan tahap awal dan merupakan persiapan mendidik dalam rahim, pendidikan itu 
merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan anak selanjutnya. 

Proses pengembangan kemampuan manusia melalui Pendidkan tidaklah men jamin 
akan terbentuknya watak dan bakat seseorang untuk menjadi baik menurut kehendak 
pencipta-Nya mengingat Allahsendiri telah menggaris bahwa di dalam diri kecenderungan 
dua arah yaitu ke arah perbuaatan fasik (menyimpang dari perintah) dan ke arah ketakwaan 
(menaati perintah) seperti pernyataan Ali Syari’ati yang dikutip oleh Mastuhu, bahwa 

manusia dipahami sebagai zat theomorfis, yang berorientasi untuic menjadi pribadi 
yang bergerak di antara dua titik ekstrim yaitu “Allah-Setan”. 

Manusia adalah mshluk yang dilahirkan ke dunia, belum mengetahui apa-apa 
dia membutuhkan pendidikan. Dia adalah makhluk yang diistilahkan dengan Homo 
Educantum yakni makhluk yang dapat dididik dan sekaligus dapat mendidik. Hal 
yang demikian ini yang membedakan dengan makhluk lain. Dengan pendidikanlah 
manusia dapat mengenal siapa dirinya. Tanpa pendidikan manusia tidak akan dapat 
mengenal atau menjadi manusia yang sesungguhnya. 

Ahmad D. Marimba, memberikan definisi pendidikan yakni bimbingan atau 
pimpinan secara sadar oleb sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 
siterdidik menuju kepribadian yang utama. Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa 
pemakaian istilah bimbingan atau pimpinan istilah ini dapat menunjukkan sifat 
hubungan dalam usaha-usaha pendidikan. Dalain istilah bimbingan atau pimpinan 
tersirat dua subjek yang berhubungan emosiomnal (anak dan pendidik) dan yang 
membimbing memiliki sifat yang lebih (pendidik) kepada yang kurang (siterdidik). 

Tinjauan pendidikan yang dikemukakan oleh Abmad D. Marimba di atas, 
menurut hemat penulis, hanyalah melihat pendidilcan secara unum. Oleh karena itu 
penulis juga mengetengahka.n pada pendidikan Islam, sebagaimana dinyatakan oleh 
Al-Syaibani bahwa pendidikan Islam adalah sebagai usaha mengubah tingkah laku 
individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatan dan 
kehidupan dalam alam sekitamya melalui proses pendidikan yang berlandaskan 
nilai-nilai Islam.  

Tujuan pendidikan dengan tujuan penciptaan manusia mempunyai 
keterkaitan, karena dengan pendidikanlah mengantarkan manusia untuk mencapai 
tujuan hidupnya baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. 



Pendidikan Islam merupakn salah satu aspek dan ajaran Islam, karenanya 
tujuan pendidikan Islam lidak terlepas dan tujuan hidup manusia dalam Islam, yakni 
untuk menciptakan prihadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, 
dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat pendidikan Islam. 

Pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena merupakan hakikat hidup 
dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk Allah yang dibekali 
dengan berbagai kelebihan, antaranya kemampuan berfikir, kemampuan 
berperasaan, kemampuan mencari kebenaran dan kemampuan lainnya. Kemampuan 
tersebut tidak akan berkembang apabila manusia tidak mendapat pendidikan. Allah 
SWT dengan jelas memerintahkan kita untuk “IQRO’ dalani surat Al-Alaq yang 
merupakan kalamullah Pertama pada Rosulullah SAW. Iqro di sini tidak bisa 
diartilan secara semit Sebagai “bacalah”, tetapi dalam arti luas agar manusia 
menggunakan dan mengembangkan kemampuan kemampuan yang telah Allah SWT 
berikan sebagai khalzfah fil ardl. Sehingga pendidikan untuk melaksanakan dan 
Perwujudan tugas manusia sebagai utusan Allah di bumi ini. 

Pada hakikainya pendidik menjadi tanggung jawab bersama yakni keluarga, 
masyarakat, dan sekolah/ lembaga pendidikan sebagai lembaga pertama dan utama 
pendidikan, masyarakat sebagai tempat berkembangnya pendidikan, dan sekolah 
sebagal lembaga formal daiam pendidikan. 

Pendidik keluarga (informal) sebagat peletak dasar pembentukan kepribadian 
anak. Keluarga yang menghadirkan anak di dunia, secara kodrat bertugas mendidik 
anak. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga akan sangat membekas dalam diri 
individu setelah individu makin tumbuh berkembang. Hal ini adalah menjadi 
pendidikan primer bagi peserta dalam dalam pembentukan karakter dan kepribadian 
hal ini penulis fikir sesuai dengan konsep Al-Qur’an dalam masalah pendidikan 
dikeluarga yaitu menjaga keluarga kita dari hal-hal yang negatif. 

Pendidik nonformal, yang intinya diselenggarai bagi warga masyarakat yang 
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau 
ingin melengkapi pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 
sepanjang hayat yang berfungi mengembangkan potensi peserta didik dengan 
penekanan pada penguasaan  pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 
pengembangan sikap dan kepribadian professional. 

Selanjutnya pengaruh dari sekolah dan masyarakat yang ada tertanam dalam 
diri anak. Masyarakat merupakan tempat kedua bagi individu dalam berinteraksi. 
Karena keluarga terdapat dan berkumpul dalam suatu masyarakat secara sadar atau 
tidak keadaan masyarakat cukup memberi pengaruh kepada kepribadian seseorang. 
Kedudukan individu dalam masyarakat merupakan kondisi atau situasi yang tidak 
dapat dihindari karena individu juga merupakan makhluk sosial yang pasti 
membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. 

Dengan terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka 
dipercayakan tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam 
lembaga pendidikan formal yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini 
menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan 



skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Fungsi lembaga 
pendidikaan formal (sekolah), yaitu: (a) mengeimbangkan kecerdasan pikiran dan 
memberikan pengetahuan anak didik (b) spesialisasi dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran; (c) efisiensi. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan 
sistematis, juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi 
bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua; (d) sosialisasi yaitu proses 
perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan 
masyarakat; (e) konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan warisan 
budaya. Dapat dilakukan dengan pencarian dan penyampaian budaya pada anak 
didik selaku generasi muda; (1) transisi dan rumah ke masyarakat. Sekolah menjadi 
tempat anak untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai 
persiapan untuk terjun ke masyarakat. 

Dengan demikian lembaga pendidikan formal dapat memberikan dalam 
melaksnakan pendidikan yaitu: (a) sekolah Melaksanakan tugas mendidik maupun 
mengajar anak, serta memperbaiki, memperluas tingkah laku si anak didik; (b) 
sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki kebudayaan 
bangsa; (c) sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual 
dan keterampilan kerja.  

Sebagal sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran 
dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalan segala lini. Dalam hal 
mi lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. Pertama, melaksanakan 
peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah system. Kedua mengenali 

indibidu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi 
kebutuhan. 

D. Kesimpulan 
1. Manusia dan pendidikan (Islam) sebagal satu mata rantai yang tak putus dari awal 

kelahiran sampai wafat atau mulai dari Nabi Adam AS sampai dunia kiamat.. 
2. Hakikat pendidikan dalam penciptaan manusia dapat dimakna dengan dua indikator 

yakni: (a) jugas mewujudkan kemakmuran di bumi serta mewujudkan keselamatan dan 
kebahagian hidup di muka bumi ini, baik pada tugas kekhalifah pada dir sendiri, dalam 
keluarga/rumah tangga, dalam masyarakat dan tugas kekahlifaan terhadap alam. (b) 
manusia sebagai makhluk paedagogis, yakni manusia memiliki potensi yang dapat 
dididik dan dapat mendidik sehingga mampu mengemban tuigas kekhalifaannya di 
muka bumi, karena dengan pendidikan, potensi yang dimiliki oleh manusia dapat 
dikembangkan ke arah tujuan utama pendidikan (Islam) yaitu bimbingan untuk 
mengubah potensi-potensi itu menjadi pengetahuan sikap dan keterampilan. Potensi 
tersebut sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia.  

3. Korelasi antara hakikat manusia dengan fungsi lembaga  
pendidikan. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk Allah yang dibekali dengan 
berbagai kelebihan, yakni kemampuan berfIkir, berperasaan, mencari kebenaran, dan 
kemampuan lainnya. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui 
proses pendidikan. Sehingga pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan dan 
perwujudan tugas manusia sebagai utusan khalifah di bumi ini. Setelah satu wadah 
proses pendidikan adalah lembaga pendidikan (sekolah), karena lembaga sekolah dapat 
memberikan dalam melaksanakan pendidikan yaitu: (a) sekolah melaksanakan tugas 



mendidik maupun mengajarkan anak, serta memperbaiki, memperluas tingkah laku anak 
didik; (b) sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki 
kebudayaan bangsa; (c) sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan 
intelektual dan keterampilan kerja.  
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