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Abstract 

 

This study aims at knowing : 1) The characteristics of the students learning 

activities in accelerated math classes, 2) The characteristics of teachers activity in 

mathematics learning of accelerated classes, 3) the interaction of teachers and 

learners in the learning accelerated math classes. This study used a qualitative 

research design of case studies. The research was conducted  in SMA Negeri 1 

Purworejo. The collection techniques used are  interviews, direct observation, 

and document analysis. The validity of data used are data reduction, data 

presentation and conclusion by using Interactive Capital of analysis. 

The results show that : (1) The characteristics of Students Activities in math of  

accelerated classes  : The implementation of learning tips the , implementation 

teaching and learning process with focus, and the implemention of evaluation 

that includes cognitive and affective domains, (2) The characteristics of teachers 

in the learning activity of accelerated math classes, namely: teaching,  teachers 

who give materials that include enrichment, deepening and acceleration and 

teachers who diagnose students' behavior, as well as professionals, and to 

conduct assessments using authentic assessment, (3) The characteristics of the 

interaction of teachers and students.: teaching and learning interactions, the 

material, teachers, adequate tools / facilities, a situation,valid assessments. 

Keywords:  Management, Acceleration,  Activities, Interaction 

 

Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 5 ayat 4 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki 

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 
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Perlunya perhatian khusus peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa 

melalui sekolah-sekolah yang didirikan untuk itu dapat dianggap selaras dengan 

fungsi utama pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara 

utuh dan optimal. 

Perhatian khusus kepada peserta didik yang berpotensi cerdas dan/atau 

bakat istimewa selaras dengan fungsi utama pendidikan, yaitu mengembangkan 

potensi peserta didik secara utuh dan optimal. Pengembangan potensi tersebut 

memerlukan strategi yang sistematis terhadap peserta didik yang berpotensi 

cerdas dan atau bakat istimewa, bangsa Indonesia yang tidak terukur nilainya. 

Melalui penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki 

kecerdasan dan/atau berbakat istimewa, diharapkan akan tumbuh dan 

menunjukkan kinerja yang baik.  

SMA Negeri 1 adalah satu-satunya  sekolah unggulan yang dikenal sejak 

tahun 1955 memiliki daya saing tinggi dengan sekolah-sekolah lain oleh karena 

itu SMA Negeri 1 Purworejo yang sudah mulai melaksanakan program akslerasi 

sejak tahun 2005 hingga sekarang  yaitu dilaksanakannya  program pembelajaran 

akselerasi dimana program tersebut diminati banyak dikalangan masyarakat.  

Bukti dari penyelenggaraan kelas akselerasi tersebut adalah para peserta 

didik yang mengikuti program tersebut tentu saja untung satu tahun lebih cepat 

dari yang biasa. Nilai kelulusannyapun bisa diandalkan, banyak peserta didik 

lulusan SMA Negeri 1 Purworejo yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi ternama 
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di Indonesia dengan sangat mudah. Dan lulusannyapun bisa diacungkan jempol 

alias banyak yang menjadi orang sukses. 

Menurut Daryanto dan Muljo Rahardjo (2012: 119),  ada beberapa kiat 

belajar di sekolah yaitu: (1) masuk kelas tepat waktu; (2) memperhatikan 

penjelasan guru; (3) menghubungkan pelajaran yang sedang diterima dengan 

bahan yang sudah dikuasai; (4) mencatat hal- hal yang dianggap penting; (5) aktif 

dan kreatif dalam kerja kelompok; (6) bertanya mengenai hal yang belum jelas; 

(7) menggunakan waktu istirahat yang sebaik baiknya;  (8) membentuk kelompok 

belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal; (9) memanfaatkan 

perpustakaan sekolah.  

Sebagai pelajar yang terikat dengan kedisiplinan wajib menaati semua 

peraturan sekolah. Hal ini merupakan karakteristik aktivitas peserta didik. Gagne 

dalam Nana Sudjana (2012: 63), mengemukakan bahwa guru yang kompeten 

adalah guru yang mampu melaksanakan unjuk kerja secara profesional sesuai 

dengan tugas  dan tanggung jawabnya. Menurut Nana Sudjana bahwa guru 

mempunyai tiga tugas dan tanggung jawab pokok: guru sebagai pengajar, guru 

sebagai konselor (pembimbing), dan guru sebagai administrator kelas.  

Menurut Glasser dalam Nana Sudjana dalam Didi S dan Deni D (2012: 64) 

terdapat empat hal yang harus dikuasai guru sebagai perkaya khasanah antara 

lain: (1) menguasai bahan pelajaran; (2) mampu mendiagnosis tingkah laku 

peserta didik; (3) kemampuan melaksanakan proses pembelajaran dan; (4) 

kemampuan mengukur hasil belajar siswa.  
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Menurut Marno dan M. Idris (2012: 38), bahwa guru harus memiliki 

kompetensi personal yang merupakan kewenangan yang bersangkut paut 

dengan keadaan orang bersangkutan meliputi kecerdasan, stabilitas emosi, 

tingkah laku yang baik, sabar, jujur, suka menolong, kreatif, toleran atau 

tenggang rasa, memiliki rasa humor, antusias, dan simpati.  

Menurut Syaiful Bahri Djumarah dan Azwan Zain (2010: 160) bahwa 

untuk mencapai keberhasilan dalam mengajar guru agar mempertahankan 

umpan balik yang berlangsung dengan diri peserta didik yang berbentuk fisik 

maupun mental. Adapun teknik yang sesuai adalah : (1) memancing apersepsi 

peserta didik; (2) memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel; dan (3) 

memilih bentuk motivasi yang akurat (memberi angka, hadiah, pujian, gerakan 

tubuh, memberi tugas, memberi ulangan, mengetahui hasil, dan hukuman). 

Menurut  Surakhmad dan Soetomo dalam I Nyoman Sudiana, (2005: 9) 

peserta didik merupakan sasaran interaksi belajar mengajar yang melakukan 

aktivitas yang disebut belajar. Dengan melakukan proses belajar ini peserta didik 

akan memperoleh hasil belajar yang ditunjukkan dengan dicapainya tingkat 

kompetensi tertentu yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Interaksi belajar mengajar sebagai suatu interaksi edukatif adalah 

hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik yang berlangsung dalam 

konteks proses belajar- mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Juga dijelaskan bahwa  karakteristik interaksi belajar 

mengajar ditandai degan adanya delapan komponen yang saling terkait dan 
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merupakan satu kesatuan yaitu: (1) Tujuan ; (2) Bahan atau materi ; (3) Peserta 

didik ; (4) Guru ; (5) Metode ; (6) Alat/sarana; (7) Situasi ; (8) Evaluasi  

Rumusan masalah pada penelitian ini dijabarkan menjadi: (1) Bagaimana 

karakteristik aktivitas peserta didik pada pembelajaran matematika kelas 

akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo? Bagaimana  karakteristik aktivitas guru 

pada pembelajaran matematika kelas akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo? 

Bagaimana interaksi guru dan peserta didik pada pembelajaran matematika kelas  

akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo? 

Penelitian yang  akan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

tentang: (1) Karakteristik aktivitas peserta didik pada pembelajaran matematika 

kelas akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo; (2) Karakteristik aktivitas guru pada 

pembelajaran matematika kelas akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo; (3) 

Interaksi guru dan peserta didik dalam  pembelajaran matematika pada kelas 

akselerasi  di SMA Negeri 1 Purworejo. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1  Purworejo, Propinsi Jawa Tengah 

dan  merupakan  sekolah unggulan di kabupaten Purworejo, serta satu-satunya 

sekolah yang memiliki  program  akselerasi. Alasan penulis sebagai berikut : 

Pertama, karena tempatnya sangat strategis dan nyaman untuk proses 

pembelajaran. Kedua, hasil kelulusannya dengan nilai rata-rata tinggi dan 

tertinggi di kabupaten Purworejo sehingga banyak lulusan yang diterima di 
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perguruan tinggi negeri, dan tidak heran jika sekolah tersebut banyak diminati 

oleh masyarakat  yang dibuktikan dengan jumlah pendaftar yang cukup banyak. 

Ketiga, sebagai salah satu sekolah rintisan berstandar internasional, SMA Negeri 

1 Purworejo telah membangun link dengan berbagai sekolah menengah atas, 

baik di dalam maupun di luar negeri dan telah mengadakan maupun menerima 

kunjungan secara berkala, antara lain dari: Malay Colleg dan Sekolah Seri Puteri, 

Malaysia; Eyoup Otaccilar High School, Turki dan Olangopo High School, Filipina; 

pertukaran pelajar AFS di Jepang dan Amerika Serikat. 

Pada prinsipnya analisis data penelitian ini adalah untuk mencari dan 

mengatur secara sistematis transkrip wawancara, hasil observasi dengan 

mengurutkan dan mengklasifikasi mengenai data yang terkumpul serta 

memberikan simpulan. Menurut Miles dan Huberman (2007:17) analisis data 

tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu 

disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat 

kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi.   

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari bebagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan, dokumen laporan, gambar, foto, dan sebagainya. Menurut 

Sutopo (2002: 91), komponen utama dalam proses analisis  penelitian kualitatif 

meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Keberadaan program kelas akselerasi SMA Negeri 1 Purworejo mendapat 

berbagai tanggapan positif dari kalangan peserta didik dan guru. Adapun tujuan 

program akselerasi memberikan layanan khusus pada peserta didik 

berkebutuhan khusus, dengan kecerdasan istimewa dan / atau bakat istimewa 

agar dapat berkembang secara optimal dan menyelesaikan pembelajaran lebih 

cepat dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta didik cerdas istimewa/bakat istimewa. Hal ini sesuai dengan 

landasan hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

pasal 5 ayat 4. 

Syarat-syarat seleksi perekrutan peserta didik SMA Negeri 1 Purworejo 

sebagai berikut: nilai rata-rata UN, nilai akademis lebih tinggi dari panduan, 

karena syarat mendaftar calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Purworejo 

minimal harus rata-rata 8,5. Dan tidak ada tes kreativitas serta tidak ada tes Task 

Commitment, karena kesulitan mencari peserta didik yang mau masuk kelas 

akselerasi. 

Sebagai peserta didik yang  terikat oleh peraturan sekolah, wajib memiliki 

kiat-kiat belajar dalam rangka meningkatkan aktivitas proses pembelajaran. Kiat-

kiat belajar tersebut antara lain masuk kelas tepat waktu, memperhatikan 

penjelasan guru, menghubungkan pelajaran yang sedang diterima dengan bahan 

yang sudah dikuasai, mencatat hal- hal yang dianggap penting, aktif dan kreatif 

dalam kerja kelompok, bertanya mengenai hal yang belum jelas, menggunakan 
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waktu istirahat yang sebaik- baiknya, membentuk kelompok belajar untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal, dan memanfaatkan perpustakaan sekolah.  

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru SMA Negeri 1 Purworejo 

menggunakan berbagai macam metode pembelajaran seperti ceramah, 

penemuan, diskusi kelompok, dan tutor sebaya serta penugasan dan dibantu 

dengan ICT. Adapun model yang sering digunakan saat pembelajaran yaitu 

ceramah, diskusi kelompok, penugasan, dan tutor sebaya. 

SMA Negeri 1 Purworejo merupakan satu-satunya sekolah yang memiliki 

program akselerasi yang sering dikatakan oleh masyarakat adalah sekolah 

unggulan. Prestasi pada kelas akselerasi di SMA Negeri 1 Purworejo selalu 

meningkat, terbukti dengan kelulusan yang selalu 100% dan banyak yang 

diterima di Perguruan Tinggi Negeri ternama dan favorit, dan tidak ada peserta 

didik yang drop out (DO) artinya tidak ada peserta didik yang kembali ke program 

reguler. 

Dalam membuka pelajaran diberikan strategi yang baik agar diperoleh 

pengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar sehingga dalam penyampaian 

materi pelajaran yang disampaikan guru, peserta didik lebih mengerti dan 

mengenal materi tersebut. Dalam proses pembelajaran peserta didik 

melaksanakan kegiatan pengayaan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 

diantaranya: eskursi, topik-topik pilihan, proyek individual, ataupun kelompok 

serta penelitian. 
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Di samping perekrutan peserta didik mengacu pada pedoman yang ada 

maka diadakan seleksi guru yang mengajar pada program akselerasi dengan 

pedoman sebagai berikut: lulusan minimal S1, berkualifikasi akademik, 

berkompetensi, bersertifikat pendidik, berkarakter yang mengacu pada aspek 

kepribadian dan kompetensi guru, dan berbahasa inggris aktif, berpengetahuan 

tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik.  

Sebagai konsekuensi bahwa pendidik dalam rangka persiapan mengajar 

pada kelompok akselerasi maka seorang guru akselerasi harus mempunyai 

kepribadian antara lain percaya diri, adil, sabar, humor, obyektif, dan adil, 

adaptasi, fleksibel, kreatif, cerdas dan berpengetahuan luas, dan berorientasi 

pada prestasi, memiliki sifat positif pada peserta didik.  

Penetapan kegiatan pembelajaran pada peserta didik cerdas istimewa 

membawa konsekuensi kepada guru untuk memodifikasi kegiatan pembelajaran 

yang menuntut corak berpikir tingkat tinggi. Pola kegiatan pembelajaran yang 

digunakan adalah one way traffic, pembelajaran berbasis masalah (problem 

learning), pembelajaran bermasalah (problem solving).  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada kelas akselerasi maka dalam 

kurikulum telah diuraikan fungsi ganda yang digunakan ke dalam tiga jalur yaitu 

pengayaan, pendalaman dan percepatan.  

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas akselerasi maka 

diperlukan sarana atau fasilitas yang memadai sehingga tujuan pembelajaran 
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bisa tercapai. Sarana kelas cerdas istimewa: ruang ber AC, tersedia dispenser, 

LCD, dan komputer dengan kondisi baik.  

Interaksi belajar mengajar merupakan interaksi edukatif yang memiliki 

karakteristik tertentu atau ciri khas yang membedakan dirinya dengan interaksi 

lain. Adapun karakteristik interaksi belajar mengajar didasarkan atas beberapa 

komponen tujuan, bahan, peserta didik yang mengalami, guru yang 

melaksanakan, metode, alat/sarana, situasi yang memungkinkan proses 

interaksi, penilaian terhadap hasil evaluasi.  

Pada penilaian otentik menekankan pada proses pembelajaran. SMA 

Negeri 1 melaksanakan tes pada akhir kegiatan pembelajaran meliputi penilaian 

yang didasarkan pada hasil ulangan harian (UH), ulangan akhir semester (UAS), 

dan ulangan akhir program (UN). 

Dari ketiga karakter tentang aktivitas peserta didik, aktivitas guru, 

interaksi guru dan peserta didik, ternyata ada yang belum sesuai dengan 

panduan. Adapun perbedaannya terletak pada penilaian yaitu pada ranah 

psikomotor hanya terdapat pada teori.  

 Tetapi pada praktek pembelajaran tidak dilaksanakan karena khusus untuk 

pembelajaran matematika dalam penggunaaanya mengalami banyak kesulitan. 

Guru dalam melaksanakan pembelajaran pada kelas akselerasi khusus program 

peserta didik cerdas istimewa tetapi pada program bakat istimewa belum dapat 

dilaksanakan mengingat keterbatasan tenaga. Di samping itu juga pelaksanaan 

proses belajar mengajar belum sepenuhnya menggunakan komunikasi dengan 
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bahasa Inggris aktif, mengingat mengejar waktu dalam memberikan materi 

pembelajaran yang sepenuhnya belum berbahasa Inggris. 

 

Simpulan 

Kegiatan pembelajaran untuk pendidikan khusus bagi PDCI di SMA Negeri 

1 Purworejo terutama untuk pelajaran matematika, karakeristik aktivitas peserta 

didik meliputi:  kiat-kiat belajar,  melaksanakan proses belajar mengajar dengan 

fokus, dan melaksanakan evaluasi yang meliputi ranah kognitif dan afektif.  

 Pendidik adalah tenaga professional yang memiliki pribadi unggul sesuai 

dengan karakteristik aktivitas guru yaitu menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif bagi peserta didik, dapat menjelaskan materi, dapat memberikan tugas, 

memotivasi, melaksanakan proses pembelajaran, dan dapat melaksanakan 

evaluasi.  

 Interaksi belajar mengajar sebagai suatu interaksi edukatif yang dicirikan 

dengan adanya delapan karakter antara lain: (1) tujuan yang jelas akan dicapai; 

2) bahan yang menjadi isi interaksi; 3) pelajar yang aktif mengalami; 4) guru yang 

melaksanakan; 5) metode untuk mencapai tujuan; 6) alat atau sarana yang 

digunakan untuk mencapai tujuan; 7) situasi yang memungkinkan proses 

interaksi berlangsung dengan baik; 8) penilaian terhadap hasil interaksi. Untuk 

itu maka kedelapan karakter tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

saling berkaitan satu sama lain.  
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