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ABSTRAK 

Kompetensi materi Merawat Berkala Sistem Pendinginan sulit dilakukan oleh siswa karena tingkat 

pemahaman yang rendah. Dalam proses pembelajaran teori, cara kerja sistem pendingin air pada 

mesin dan cara ker janya bisa dicapai melalui simulasi berbantuan media pembela jaran. Salah satu 

media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah media video. Tujuan penulisan 

artikel ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan video pembelajaran dalam menguatkan 

pemahaman materi merawat berkala sistem pendinginan berdas arkan kurikulum 2013. Penerapan 

video pembelajaran untuk menguatkan pemahaman materi merawat berkala sistem pendinginan 

berdasarkan kurikulum 2013 dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: mengamati,  

menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan dengan memanfaatkan media 

video. Dengan menggunakan media video, maka kesulitan dalam hal mengajar akan jauh 

terkurangi karena guru dengan mudah bisa memperagakan cara kerja, tanpa harus mengeluarkan 

alat praktik terlebih dahulu. 

Kata kunci: pemahaman; merawat berkala; sistem pendinginan; video pembelajaran. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi modern merupakan salah satu faktor yang turut menunjang 

usaha pembaharuan di suatu negara. Peranan teknologi sudah sedemikian menonjolnya, 

terutama pada masyarakat dari negara-negara yang telah berkembang. Pemerintah dan 

masyarakat memberikan perhatian secara maksimal, karena peranan dan fungsinya pada 

teknologi itu bagi kehidupan mereka. Sejalan dengan kemajuan tersebut, maka dewasa  ini 

pendidikan di sekolah-sekolah kita telah menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, sangat 

berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi pembelajaran. 

Salah satu lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan peserta didiknya 

menjadi manusia yang berintegritas berkepribadian mantap dan membekali dengan 

pengetahuan serta keterampilan yaitu SMK. Karena SMK adalah bentuk pendidikan 

menengah yang diselenggarakan untuk melanjutkan dan memperluas pendidikan dasar 

serta menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan pengembangan sikap 

professional. Dengan semakin besar tuntutan tersebut, maka sistem pendidikan maupun 

media pembelajaran harus bervariasi agar tujuan pendidikan tercapai. 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk dapat 

melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, serta mengacu pada isi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003 Pasal 15 mengenai tujuan pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan 

Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama 
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untuk bekerja dibidang tertentu. Sekolah Menengah Kejuruan memberikan bekal peserta 

didik dengan keterampilan-keterampilan praktikum sehingga dapat mempersiapkan peserta 

didik untuk mampu masuk di dunia kerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Lulusan 

dari Sekolah Menengah Kejuruan diharapkan memiliki keterampilan khusus yang siap 

diaplikasikan atau dikembangkan dalam memasuki dunia kerja maupun melanjutkan 

kejenjang pendidikan sesuai bidang keahliannya. 

Ada beberapa Kompetensi Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan, salah 

satunya adalah Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) yang 

merupakan kompetensi keahlian di bidang teknik otomotif yang mengajarkan keahlian pada 

pemeliharaan kendaraan ringan. Kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan 

mempersiapkan peserta didik untuk siap masuk di dunia kerja terutama dibidang 

pemeliharaan kendaraan ringan di dunia usaha/industri. 

Salah satu jurusan yang dikembangkan di Sekolah Menangah Kejuruan ada lah 

Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Sesuai dengan Kurikulum K13 

yang digunakan di SMK. Ada beberapa mata pelajaran produktif, salah satunya mata 

pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik adalah Pemeliharaan Mesin Kendaraan 

Ringan (PMKR) di mana peserta didik harus menguasai kompetensi setiap materi dalam 

mata pelajaran tersebut dengan indikator mencapai batas minimal keberhasilan belajar 

siswa (passing grade). Hal tersebut jika disesuaikan dengan kriteria keberhasilan atau 

ketuntasan belajar peserta didik dapat dikatakan telah tuntas belajar apabila nilai hasil 

evaluasi belajar siswa telah mencapai skor minimal  sama dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata pelajaran PMKR ada beberapa 

kompetensi materi yang harus dikuasai dan tuntas sesuai KKM yang ditentukan. Salah satu 

kompetensi materi yang memiliki tingkat kesulitan c ukup tinggi dalam peserta didik 

memahami materi tersebut adalah kompetensi dalam materi Merawat Berkala Sistem 

Pendinginan. 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan sesuai akan membuat siswa tidak 

jenuh dan termotivasi untuk belajar. Media pembelajaran sangat baik manfaatnya untuk 

siswa karena menambah pengetahuan serta dapat menumbuhkan semangat belajar untuk 

siswa (Mahmudah & Anggana, 2013). Penggunaan media pembelajaran yang dirancang 

dengan baik dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar siswa serta 

meningkatkan pemahaman materi pembelajaran sehingga akan berdampak pada 

peningkatan kualitas pendidikan(Kusantati, Marlina, & Wiana, 2014).  

Salah satu contoh media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah media video. Media ini dapat mempermudah pemahaman konsep dalam 

pembelajaran peserta didik, membantu pengajar untuk menyajikan materi secara menarik 

sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Pemakaian media video sebagai media pembelajaran 

dapat memberikan situasi yang menyenangkan, tidak kaku, karena media ini mampu 

menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu secara hidup sebagaimana adanv a. 

Hal ini akan sangat bagus digunakan untuk menyajikan pada siswa gambaran lengkap suatu 

kejadian sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran. 

Dengan mempergunakan media video, maka kesulitan dalam hal mengajar akan 

jauh terkurangi karena guru mudah memperagakan cara kerja, tanpa harus mengeluarkan 
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alat praktek terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan akan 

lebih pendek sehingga akan banyak waktu tersisa untuk memberikan latihan dan pengayaan 

kepada siswa(Roshadi & Susila, 2014). 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang dikemukakan pada artikel ini adalah 

bagaimana penerapan video pembelajaran untuk menguatkan pemahaman materi merawat 

berkala sistem pendinginan berdasarkan kurikulum 2013? 

Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk 

mendeskripsikan penerapan video pembelajaran dalam menguatkan pemahaman 

kompetensi merawat berkala sistem pendinginan berdasarkan kurikulum 2013. 

KAJIAN TEORI 

Materi Merawat Berkala Sistem Pendinginan 

Materi Merawat Berkala Sistem Pendinginan merupakan salah satu kompetensi dasar 

mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013 (K13) pada Kompetensi Keahlian TKRO 

di SMK yang harus dikuasai peserta didik. Materi Merawat Berkala Sistem Pendinginan 

merupakan bagian dari mata pelajaran Pemeliharan Mesin Kendaraan Ringan (PMKR). 

Kegunaan pendinginan adalah untuk menyerap panas pada bagian-bagian mesin/motor 

sehingga mengurangi keausan dan kerusakan serta untuk mendapatkan temperatur kerja 

mesin/motor yang tepat (80oC – 100oC) dan merata(Bintoro, 2016). 

Perawatan berkala sistem pendinginan menurut terdir i dari: pemeriksaan kebocoran 

air pendingin, pemeriksaan kualitas air pendingin, pemeriksaan dan perbaikan saluran air 

pendingin, pemeriksaan fungsi termostat, dan penggantian air pendingin(Bintoro, 2016). 

Langkah kerja dalam perawatan berkala sistem pendinginan, antara lain: 

Pemeriksaan kebocoran radiator 

▪ Sebelum memasang alat pengetes pada radiator, lihat kedalaman leher pengisi.  

 

Gambar Kedalaman Leher Pengisi 

▪ Jika kedalaman leher pengisi pendek, gunakan karet pada pengetes seperti pada gambar 

berikut.Jika kedalaman leher pengisi panjang, karet pengetes harus dipasang terbalik.  
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Gambar Alat Pengetes Radiator 

▪ Pasang alat pengetes beserta karetnya pada leher pengisi radiator. Pompalah alat 

pengetes sehingga terdapat tekanan yang sesuai dengan yang tertulis pada tutup 

radiator. Jangan memberi tekanan yang melebihi dari yang tertulis pada tutup radiator.  

 

Gambar Tanda Tekanan Pada Tutup Radiator 

▪ Periksa kebocoran pada radiator, slang-slang dan paking-paking pada pompa, kepala 

silinder dan rumah termostat. Periksa kebocoran sil pompa air pada saat motor hidup. 

Jika pompa bocor, air pendingin akan keluar melalui lubang pelepas. 

 

Gambar Kebocoran Sil Pompa Air 

▪ Slang yang retak harus diganti. Pemasangan klem dan slang juga harus diperiksa. 

 

Gambar Pemeriksaan Pemasangan Selang  
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Pemeriksaan fungsi tutup radiator 

▪ Periksa kondisi bagian-bagian yang ada pada tutup radiator 

 

 

Gambar Pemeriksaan Tutup Radiator 

▪ Cuci tutup radiator yang kotor dengan air. Pasang alat pengetes pada tutup radiator. Pilih 

leher pipa adaptor yang kedalamannya sesuai dengan tutup radiator. 

 

Gambar Alat Pengetes Tutup Radiator 

▪ Pompalah alat pengetes sehingga terdapat tekanan pada tutup radiator sampai katup 

pelepas mulai membuka. Bersamaan dengan membukanya katup pelepas, bacalah 

tekanan pada alat dan bandingkan tekanan alat tersebut dengan tekanan yang tertulis 

pada tutup. Jika tekanan untuk membuka katup pelepas lebih rendah atau lebih tinggi 

dari yang tertulis pada tutup radiator, maka tutup radiator harus diganti baru. 

Pemeriksaan Fungsi Termostat 

Pemeriksaan ini harus dimulai pada saat motor masih dingin.  

▪ Pasang termometer pada leher pengisi air  radiator. Hidupkan motor. Pada saat motor 

baru hidup, air pendingin seharusnya tidak menjadi panas. Air  yang cepat menjadi panas 

saat motor mulai hidup menunjukkan bahwa termostat dalam kondisi tidak dipasang atau 

terus terbuka, meskipun temperatur air belum mencapai 70-85 derajat Celcius. 

Seharusnya termostat mulai membuka, setelah motor hidup beberapa menit. Saat itu, 

temperatur di dalam air pendingin harus cepat naik sampai 70-85 C. 
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Penambahan Air Pendingin  

▪ Isi / tambah air pendingin pada radiator minimal sesuai dengan gambar. Secara prinsip 

air harus dapat menggenangi sirip-sirip di dalam radiator. 

 

Gambar Posisi Air Pendingin Dalam Radiator 

Isi / tambah air pendingin pada reservoir sampai level maksimum (max). Jangan 

lupa memeriksa kondisi selang air dari leher pengisi air radiatorsampai reservoir dan 

sambungan-sambungannya. Selang yang retak harusdiganti baru 

METODE 

Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian literatur, yang berupa serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, menelaah dan 

mencatat, serta mengkaji bahan penelitian.studi kepustakaan ini dilakukan oleh penulis yang 

bertujuan untuk mencari dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka berpikir, 

memberikan suatu gambaran hal-hal yang telah diketahui dan yang belum diketahui dari 

suatu fenomena khusus dan mengidentifikasi dari hasil-hasil penelitian terdahulu(Putry, 

‘Adila, Sholeha, & Hilmi, 2020). 

Penulis menggunakan literatur dari berbagai artikel ilmiah. Adapun berikut langkah-

langkah studi literatur menurut Nazir (2011) adalah sebagai berikut: 1) Pengumpulan data; 

data yang digunakan dalam metode ini merupakan data  sekunder, data sekunder adalah 

data pendukung yang bersumber dari literature dan referensi yang berasal dari artikel ilmiah 

atau buku. 2) Pengolahan dan Analisis data; Pengelolaan data dalam metode ini bertujuan 

untuk mempermudah dalam menganalisis data, teknik analisis yang gunakan berupa 

penyajian data dan reduksi data. Kemudian langkah selanjutnya menyusun metodologi 

penulisan dari hasil studi literature sehingga dapat menarik kesimpulan yang didapatkan.  

PEMBAHASAN 

Video Pembelajaran 

Video adalah suatu sistem menggunakan materi video rekaman, disajikan dengan 

pengendalian komputer kepada penonton (siswa) yang tidak hanya mendengar dan melihat 

video dan suara, tetapi juga memberikan respons yang aktif, sehingga respons itu yang 

menentukan kecepatan dan frekuensi penyajian(Roshadi & Susila, 2014).  

Penggunaan video dalam kegiatan belajar mengajar tentu berdampak positif bagi 

peserta didik. Video pembelajaran akan mempermudah guru dalam mendemonstrasikan 

materi, memotivasi peserta didik, memberikan tutorial, serta mengefektifkan waktu(Agustini 

& Ngarti, 2020). Selain itu, sajian yang menarik dan memanjakan mata, tentu membuat 

peserta didik lebih mudah dalam memahami materi. Hal-hal inilah yang membuat 

penggunaan video dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. 
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Kelebihan dan Kekurangan Media Video 

Kelebihan Kekurangan 

Video pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat luas, dengan cara mengaksesnya di 

media sosial YouTube. 

Hanya dapat dipergunakan dengan bantuan media 
komputerdan memerlukan bantuan proyektor dan 
speaker saat digunakan pada proses pembelajaran 

di kelas. 
Video dapat dipakai dalam jangka waktu yang 

panjang dan kapan pun jika materi yang terdapat 
dalam video ini masih relevan dengan materi yang 

ada. 

Memerlukan biaya yang cukup besar untuk 
keperluan pembuatan video pembelajaran. 

Media pembelajaran yang simpel dan 
menyenangkan 

Memerlukan waktu yang cukup panjang pada proses 
pembuatan sampai terciptanya video pembelajaran 

Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran 
dan membantu guru dalam proses pembelajaran 

 

Sumber: Johari et al. (2016) 

Pembelajaran berbasis video sebagai salah satu media yang tepat digunakan di era 

milenial sekarang ini, karena tiga alasan: 1) dapat memotivasi peserta didik dan 

menciptakan lingkungan yang menyenangkan tanpa mengenal waktu dan ruang, 2) Peserta 

didik dapat aktif dalam mengembangkan ketrampilan dalam berkomunikasi dari video, 3) 

memudahkan peserta didik dalam memahami suatu materi. Sedangkan pembelajaran 

berbasis video memberikan tiga stimulus penting dalam pembelajaran, yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Pembelajaran yang mengembangkan emosi dapat dihasilkan dengan 

berbagai pengaruh dalam perkembangkan intelektual untuk memproses hasil pengetahuan 

dan pengalaman yang telah diketahui melalui video, sehingga perilaku yang dihasilkan dari 

video dapat mempengaruhi pengetahuan dalam interaksi sosial dengan lingkungan 

sekitarnya(Robet, 2013). 

Penerapan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Pemahaman Materi 

Merawat Berkala Sistem Pendinginan Berdasarkan Kurikulum 2013 

Penerapan video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman materi merawat 

berkala sistem pendinginan berdasarkan kurikulum 2013 dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

Mengamati 

Mengamati video pembelajaran dan melihat media demonstrasi. Video pembelajaran 

sangat efektif untuk menarik minat siswa. Video membantu siswa mengatasi kejenuhan 

karena merupakan media audio-visual. Rasa ingin tahu siswa akan muncul ketika melihat 

kegiatan yang menarik dalam video pembelajaran. Selain itu, dengan video pembelajaran 

siswa akan mudah untuk memahami suatu materi. 

Menanya 

Kegiatan guru pada penerapan media video ini pada tahap ini adalah guru 

mempersilakan siswa untuk bertanya terkait isi video pembelajaran yang belum jelas. Guru 

menampung dan mencatat pertanyaan siswa pada whiteboard. Sedangkan kegiatan siswa 

dipersilakan menanyakan isi video yang belum jelas. Hal ini akan memacu siswa untuk 

berfikir kreatif sehingga rasa ingin tahu siswa meningkat dan lebih aktif.  

Mengeksplorasi 

Kegiatan guru pada penerapan media video ini pada tahap ini adalah menerangkan 

garis besar jawaban dari pertanyaan yang diajukan para siswa. Kemudian guru 

mempersilakan seluruh siswa untuk berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang 
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diajukan teman-temannya. Sedangkan kegiatan siswa mencari jawaban melalui penalaran 

atas pertanyaan yang diajukan siswa sendiri. Penalaran dilakukan siswa dengan jalan 

mencari referensi tentang pertanyaan yang diajukan siswa sendiri.  

Mengasosiasi 

Kegiatan guru pada penerapan media video ini pada tahap ini adalah guru 

mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah pertanyaan yang 

diajukan. Sedangkan kegiatan siswa adalah melakukan diskusi. Diskusi dilakukan untuk 

menggabungkan pemahaman siswa tentang suatu materi. Karena tingkat pemahaman 

masing-masing siswa berbeda-beda, oleh karena itu siswa dapat menggabungkan antara 

pemahaman dari dirinya sendiri dengan pendapat orang lain. Selain itu, siswa dilatih untuk 

bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah, bertanggungjawab atas tim 

diskusinya, percaya diri dalam mengungkapkan pendapat antar teman dalam kelompok dan 

mengkondisikan diri dan rekan yang lainnya. 

Mengkomunikasikan 

Hasil penelitian dari Suasty & Hadi (2020) menyebutkan penggunaan penggunan 

media pembelajaran video dapat dijadikan salah satu alternative dan solusi untuk mengatasi 

adanya penurunan pemahaman materi pembelajaran ketika belajar online akibat pandemic 

covid-19. Hal ini diharapkan menjadikan siswa juga untuk berfikir secara mandiri dan 

mencari bahan ajar mandiri yang berupa video yang banyak sekali sekarang ber edar di 

dunia maya.  

Dengan menggunakan media video ini, siswa diharapkan dapat memperoleh 

persepsi dan pemahaman yang sama dan benar, selain siswa dapat menerima materi 

pelajaran. Sedangkan guru diharapkan dapat mengikat siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan membantunya mengingat kembali dengan mudah berbagai pengetahuan 

dan keterampilan yang telah dipelajari(Maryanti, Nisrokha, & Wahyudin, 2020). 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penerapan video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman materi merawat 

berkala sistem pendinginan berdasarkan kurikulum 2013 dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan dengan memanfaatkan media video. Dengan mempergunakan media 

video, maka kesulitan dalam hal mengajar akan jauh terkurangi karena guru dengan mudah 

bisa memperagakan cara kerja, tanpa harus mengeluarkan alat praktek terlebih dahulu.  
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