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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

Mata Diklat Memelihara/ Servis Transmisi Manual pada siswa kelas XII TKR 

SMK Negeri 1 Balige T.A. 2014/2015 mengunakan pendekatan kontekstual 

(CTL) dengan memanfaatkan media ajar simulator transmisi mobil. Penelitian ini 

berangkat dari permasalahan yang ada di lapangan, dimana berdasarkan observasi 

peneliti yang menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir (2012/2013 dan 

2013/2014) ada sekitar 54,88% siswa belum tuntas belajar (≤ 75) dari rata-rata 

jumlah siswa 27 orang.  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII-TKR SMK Negeri 1 

Balige dengan jumlah siswa 30 orang. Obyek penelitian ini adalah pembelajaran 

yang menerapkan pendekatan kontekstual dengan memanfaatkan media ajar 

simulator transmisi mobil untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran Memelihara/ Servis Transmisi Manual. Penelitian ini terdiri 

dari dua siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 

Instrumen yang digunakan untuk megumpulkan data adalah lembar observasi, tes 

berupa essay tes dan lembar kerja (job sheet). 

Dari data awal (Pre Tes) persentase tuntas belajar secara klasikal sebesar 

16,67%. Pada siklus I aktivitas belajar siswa diperoleh data yang cukup aktif 

(80%), aktif (20%), persentase tuntas belajar secara klasikal siklus I diperoleh 20 

siswa yang tuntas (66,67%) dengan rata-rata 76,03. Pada siklus II aktivitas belajar 

siswa diperoleh data yang cukup aktif (3,33%), aktif (53,3%), dan sangat aktif 

(43,3%). Dan persentase tuntas belajar secara klasikal siklus II diperoleh 30 siswa 

yang tuntas (100%) dengan rata-rata 89,93. Data aktivitas menunjukkan adanya 

peningkatan yang signifikan dari siklus I hingga siklus II, dari data hasil belajar 

siswa menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari siklus I hingga 

siklus II sebesar 33,33%. Dengan meningkatnya aktivitas belajar maka akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga hasil belajar siswa juga ikut 

meningkat. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa dan 

hasil belajar siswa secara klasikal telah terpenuhi yaitu ≥ 80%. Penerapan 

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Memelihara/ Servis Transmisi 

Manual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XII TKR SMK 

Negeri 1 Balige T.A. 2014/2015  
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