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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan program kreatifitas 

mahasiswa tepat waktu. Semoga program yang kami lakukan ini dapat memberi 

manfaat sehingga penulis dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh ini sesuai 

dengan bidang penulis tekuni. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah 

mebantu, khususnya kepaa dosen pembimbing penulis, kritik dan sarnnya pada 

proses pembuatan program kratifitas mahasiswa ini, dan berbagai pihak yang turut 

membantu dalam penyelesaian. 

 Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umunya. 

 Demikian program ini dibuat, program ini masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh karena itu kami menghrapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi 

kelengkapan dan kesempurnaan program ini. Namun penulis berharap semoga 

program ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk seluruh masyarakat luas. 

 

 

Bogor, 25 Februari 2011 
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RINGKASAN 

 

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang paling 

penting dalam mengembangkan kemajuan suatu negara. Melalui SDM inilah 

suatu negara khususnya negara berkembang dapat memanfaatkan potensi yang 

ada di dalam negara tersebut, baik dari segi aspek kekayaan alamnya hingga ke 

aspek politiknya. Negara yang memiliki SDM yang berkualitas akan mendukung 

negara tersebut untuk dapat berkembang lebih pesat dibandingkan negara 

disekitarnya. 

 Indonesia sedang berusaha memajukan perekonomian serta keadaan 

politiknya dengan melalui jalan mengembangkan Sumber Daya Manusianya. 

Berbagai macam cara telah dilakukan untuk mencapainya, seperti adanya Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan pemerintah lain yang diambil adalah 

adanya Program Wajib Belajar. Namun meskipun angka SDM yang memperoleh 

pendidikan secara formal meningkat secara drastis, tetapi hal ini tidak diikuti oleh 

perkembangan kualitas dari SDM itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh belum 

sadarnya dari siswa-siswi tersebut untuk mau belajar dengan maksimal serta 

kurangnya antusias serta motivasi siswa-siswi dalam proses pembelajaran.  

Inti dari permasalahan yang dihadapi dari siswa-siswi tersebut hingga 

mereka sulit sekali untuk dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki dapat 

diketahui dengan mempelajari psikologis dari siswa-siswi tersebut sebagai sosok 

manusia yang masih remaja (Azwar, S. 1998). 

  Dimana dari sisi psikologis dari remaja tersebut yang akan lebih nyaman 

jika bergaul dengan teman sepermainannya, sehingga dapat terlihat bahwa remaja 

cenderung lebih mudah saling mempengaruhi dan memberikan dampak besar 

diantara mereka sendiri yang seumuran atau teman sepermainannya. Sehingga 

akan lebih baik jika untuk meningkatkan SDM tersebut dengan membentuk 

Kelompok Kecil Belajar (KKB). Dimana di dalam kelompok ini yang akan terdiri 

dari 4-6 remaja yang seumuran atau setingkat dalam pendidikannya akan dipimpin 

oleh 1orang yang lebih berpengetahuan luas dalam memberikan pengetahuan 

kepada mereka, sehingga 4-6remaja tersebut akan lebih saling berdiskusi dan aktif 

serta antusias dalam pembelajarannya 


