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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan cara 
belajar Matematika siswa Proram Akceierasi SMA Negeri 8  Yogyakarta Tahun 
Ajaran 2005/2006. Di samping itu, penelitian ini bert -ujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

 permasalahan yang dihadapi nleh siswa Program Akselerasi  
dalam cara belajar Matematika. 

Data tentang cara belaiar Matematika siswa Program Akseleras i dan  
permasalahan yang dihadapi siswa dalam cara beiajarnya didapat dengan cara 
metode anaket. Untuk mendukung aneket tersebut. Deneliti Kula melaksanakan 
observasi kelas, sera wawancara dengan siswa dan guru Matematika. Responden 
pada penelitian ipi beriurnlah 56 siswa kelas Program terdiri dan 
siswa kelas X dan 28 siswa kelas XII. Analisis data yang digunakan adalah analsis 
deckriptif. Selain Olga dilnkcnnakan trinngulasi nntara basil an Pt dengan basil 
observasi dan wawancara. 

Hasil nenelitinn meniiniiikkan bnhwn frdn astek cara siswa menoiloiti 
pelajaran adalah memperhatikan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting, 
dan me -nueriakan latihan soal vane diberikan samnai bisa. cedantAan vane kurana 
adalah mempelajari materi yang sudah diajarkan, mempelajari materi yang akan 
diaiarkan dan hertatlya kepada gum apahila ada yang helinn -Has. Pada aspek 
cara siswa memantapkan pelajaran pelajaran, mengerjakan soal-soal latihan yang 
herkaitan riPno -nnh2innqan ynng dipeiaari. mengulang kembali cara mPnveleqaikan 
soal, menagunakan waktu seefisien mungkin, segera rnenyelesaikan tugas yang 
diberikan glint Sedanokan yang kurang adalah mencari soal-soal matematika dart 
buku lain untuk dikerjakan, mempelajari kembali catatan yang diperoleh di 
sekolah. membuat ringicasan rumus-rumus. meminiam buku Matematika di 
perpustakaan. Pada aspek menghadapi ujian, menambah waktu belajar 
Matematika sant metivh_aelapi iiiian, perenva pada ketnarnplian diri seridin . 

mempelaiari kembali hasil ujian, ketika akan ujian belajar mati-matian pada 
malam harinyn. Pennqsainhan yang dihadapi Meth siswa rata-rata adalah pada 
faktor intern, di antaranya adalah sering lupa rumus, lupa cara menyeiesaikan 
cnql, kurang teliti dalam mPngPrinknn srlal, murlah putus asa. (Inn (

ITY" pada sant 
mengerjakan soal karena kurang paharn dan kurang siap. Lain halnya pada faktor 
ekstem. nerrnasalahan van2 dihadaui adalah masaiah di linakunLian keluaroa. 
rnisalnya pada saat belajar anggota yang lain menonton televisi, sehingga akan 
mengganggii dalam belajar. 
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