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LAMPIRAN 1 

ADMINISTRASI PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR KONSULTASI 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LAMPIRAN 3 

STORY BOARD 
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STORY BOARD VIDEO PEMBELAJARAN PRAKTIK 

FINISHING FURNITURE 

 
 
 

A. RENCANA PROGRAM 

Mata Kuliah : Praktikum finishing furniture 

Tujuan Pembelajaran : a. Mahasiswa dapat mengidentifikasi alat-alat 

yang digunakan saat praktik finishing furniture 

b. Mahasiswa dapat mengidentifikasi bahan-

bahan yang digunakan saat praktik finishing 

furniture 

c. Mahasiswa dapat mengidentifikasi K3 yang 

wajib digunakan saat praktik finishing 

furniture 

d. Mahasiswa mampu mempraktikkan langkah 

kerja finishing furniture dengan baik dan benar 

e. Mahasiswa mampu mempraktikkan pengujian 

kekentalan cairan menggunakan alat 

Viscometer 

f. Mahasiswa mampu mengetahui perbandingan 

cairan  yang digunakan untuk penyemprotan  

Sasaran : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan FT UNY  

Pokok-pokok materi : Alat dan bahan, K3LH dan langkah kerja dalam 

praktik  finishing furniture. 

Durasi : 17 Menit 

Penulis   : Fitria Putri Wulandari 
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B. NASKAH VIDEO 

No.  VISUAL AUDIO DURASI 

1.   (Munculkan logo UNY dan 

tulisan) “JURUSAN 

PENDIDIKAN TEKNIK 

SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK” 

Musik 5 detik 

2.   (Munculkan gambar wood 

stain dan tulisan) 

“VIDEO PEMBELAJARAN 

PRAKTIK FINISHING 

FURNITURE 

MENGGUNAKAN WOOD 

STAIN” 

Musik 3 detik 

3.   (Munculkan gambar meja yang 

sudah jadi dan tulisan) 

Tujuan Pembelajaran: 

a. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi alat-alat 

yang digunakan saat praktik 

finishing furniture 

b. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi bahan-

bahan yang digunakan saat 

praktik finishing furniture 

c. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi K3 yang 

wajib digunakan saat praktik 

finishing furniture 

d. Mahasiswa mampu 

mempraktikkan langkah 

kerja finishing furniture 

dengan baik dan benar 

e. Mahasiswa mampu 

mempraktikkan pengujian 

kekentalan cairan 

menggunakan alat 

Viscometer 

f. Mahasiswa mampu 

mengetahui perbandingan 

cairan  yang digunakan 

untuk penyemprotan  

Musik 9 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

4.   (Munculkan gambar 

pengolesan wood stain serta 

penyemprotan dan tulisan) 

 Pengertian Finishing 

Furniture: 

Merupakan proses pelapisan 

atau pengolesan suatu zat ke 

permukaan kayu sehingga 

mendapatkan manfaat tertentu 

 

Musik 5 detik 

5.   (Munculkan gambar meja yang 

sudah jadi dan tulisan) 

Manfaat Fuinishing Furniture: 

a. Meningkatkan nilai estetika 

suatu furniture 

b. Menciptakan keindahan 

substrat  

c. Meningkatkan keawetan  

d. Meningkatkan keteguhan 

gesek dan pukulan  

Musik 9 detik 

6.   (Munculkan tulisan) 

“ALAT YANG 

DIGUNAKAN” 

Musik 2 detik 

 a.  Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 180 dan tulisan 

fungsinya. 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

menghaluskan 

permukaan kasar 

agar terlihat 

alami. Amplas ini 

merupakan jenis 

amplas sangat 

halus.” 

 

12 detik 

 b. Tampilkan shoot alat sander 

dan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“mesin amplas 

yang berfungsi 

untuk meratakan 

dan 

menghaluskan 

permukaan benda 

kerja.” 

7 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

 c. Tampilkan shoot alat sekrap 

dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

mengaplikasikan 

wood filler ke 

permukaan benda 

kerja secara 

merata hingga 

meresap kedalam 

pori-pori kayu. “ 

8 detik 

 d. Tampilkan shoot alat kain 

majun dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

membersihkan 

permukaan benda 

kerja dari debu 

dan sebagai 

media pengolesan 

wood stain.” 

9 detik 

 e. Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 320 dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

menghaluskan 

furniture yang 

sudah diberi wood 

filler. Amplas ini 

merupakan jenis 

amplas mikro 

sangat halus.” 

14 detik 

 f. Tampilkan shoot alat 

kompressor dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

mengambil udara 

atau gas dari 

sekitar, yang 

kemudian akan 

diberi tekanan di 

dalam tabung lalu 

disalurkan 

kembali sebagai 

udara 

bertekanan.” 

11 detik 

 g. Tampilkan shoot alat spray gun 

dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

7 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

mengatomisasi 

cat pada suatu 

permukaan yang 

menggunakan 

tekanan udara.” 

 h. Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 400 dan tulisan 

fungsinya. 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

menghaluskan 

permukaan benda 

kerja tahap akhir 

yaitu setelah 

diberi Sanding 

Sealer. Amplas 

ini merupakan 

jenis amplas 

ekstra halus.” 

13 detik 

7.   (Munculkan tulisan) 

“BAHAN YANG 

DIGUNAKAN” 

Musik 2 detik 

 a.  Tampilkan shoot bahan wood 

filler dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”berfungsi 

sebagai lapisan 

dasar untuk 

menutup pori-pori 

media kayu 

sehingga 

menghasilkan 

finishing yang 

halus, rata dan  

close pore.” 

12 detik 

 b. Tampilkan shoot bahan wood 

stain dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“bahan pewarna 

kayu yang 

berfungsi untuk 

membangun nilai 

estetika warna 

pada penampilan 

hasil akhir wood 

finishing.” 

10 detik 

 c. Tampilkan shoot bahan PU 

Sanding Sealer 91 dan tulisan 

fungsinya.  

Musik dan 

dubbing tulisan 

“bahan finishing 

16 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

ini diaplikasikan 

pada lapis 

pertama 

permukaan benda 

kerja, yang 

berfungsi untuk 

mengunci warna 

dasar dan 

menciptakan 

lapisan  

warna glossy 

sebagai finishing 

akhir.” 

 d. Tampilkan shoot bahan thinner 

dan tulisan fungsinya.  

Musik dan 

dubbing tulisan 

“zat cair yang 

berfungsi untuk 

mengencerkan cat 

kayu dan bahan-

bahan finishing 

lainnya.” 

6 detik 

 e. Tampilkan shoot bahan PU 

Lacquer-91 dan tulisan 

fungsinya.  

Musik dan 

dubbing tulisan 

“bahan finishing 

ini diaplikasikan 

pada lapis kedua 

permukaan benda 

kerja, yang 

berfungsi untuk 

mengunci warna 

dasar dan 

menciptakan 

lapisan warna 

glossy sebagai 

finishing akhir.” 

14 detik 

 f. Tampilkan shoot bahan 

Hardener-91dan tulisan 

fungsinya.  

Musik dan 

dubbing “tulisan 

suatu bahan yang 

berfungsi 

membantu 

mengikat molekul 

di dalam resin, 

sehingga 

membentuk 

9 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

lapisan yang kuat 

dan padat.” 

8.   (Muncukkan tulisan) 

“ KESEHATAN, 

KESELAMATAN KERJA 

DAN LINGKUNGAN 

HIDUP” 

Musik  2 detik 

 a. Munculkan video mahasiswa 

sedang memperagakan 

penggunaan wearpack dan 

tulisan fungsinya.  

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

melindungi 

anggota tubuh 

dari cairan-cairan  

yang mengandung 

bahan kimia 

berbahaya.” 

12 detik 

 b. Munculkan video mahasiswa 

sedang memperagakan 

penggunaan masker dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

melindungi 

saluran 

pernafasan dari 

bahan kimia yang 

terkandung 

didalam cat 

finishing.” 

9 detik 

 c. Munculkan video mahasiswa 

sedang memperagakan 

penggunaan kacamata khusus 

dan tulisan fungsinya. 

Musik  dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

melindungi mata 

dari debu serta 

cairan-cairan 

yang mengandung 

bahan kimia 

berbahaya pada 

saat 

penyemprotan 

berlangsung.” 

16 detik 

9.   (Munculkan tulisan) 

“ LANGKAH KERJA” 

Musik 2 detik 

  Tampilan Flowchart Musik 20 detik 

 (1) Video menampilakan meja 

yang belum difinishing 

Musik dan 

dubbing tulisan 

siapkan furniture 

8 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

yang akan 

difinishing 

 

 (2) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mengamplas menggunakan 

sander 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“amplas 

pemukaan 

furniture 

menggunakan 

nomor 180. 

Pengamplasan 

dilakukan 

menggunakan 

sander dengan 

cara, letakkan 

tangan kiri 

dibagian atas 

untuk memberi 

tekanan dan 

letakkan tangan 

kanan dibagian 

pegangan sander 

untuk 

memberikan 

dorongan maju 

mundur. 

Pengamplasan 

dilakukan searah 

serat kayu.” 

 

25 detik 

 (3) Video menampilkan mahasiswa 

sedang mengaplikasikan wood 

filler 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“aplikasikan 

wood filler secara 

merata ke 

permukaan benda 

kerja. Lalu tekan 

menggunakan 

sekrap agar wood 

filler masuk ke 

dalam  pori-pori 

kayu. Tunggu 

hingga wood 

filler mengering , 

tanpa dijemur 

panas matahari.” 

39 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

 

 

 (4) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mengamplas  

Musik dan 

dubbing tulisan  

“amplas kembali 

furniture 

menggunakan 

nomor 320. 

Pengamplasan 

dilakukan searah 

serat kayu.” 

 

 24 detik 

 (5) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

membersihkan meja 

Musik dan 

dubbing tulisan  

“bersihkan 

permukaan benda 

kerja dari kotoran 

bekas 

pendempulan 

menggunakan 

kain majun.” 

20 detik 

 (6) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mencelupkan kain majun  

Musik dan 

dubbing tulisan 

“celupkan sedikit 

bagian dari kain 

majun kedalam 

cairan wood 

stain.” 

10 detik 

 (7) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mengaplikasikan wood stain 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“aplikasikan 

wood stain pada 

permukaan benda 

kerja dengan cara 

dioleskan searah 

serat kayu.” 

 

11 detik 

 

 

(8) Video menampilkan meja yang 

sudah diberi wood stain dan 

diletakkan di luar ruangan  

Musik dan 

dubbing tulisan 

“keringkan 

furniture dalam 

waktu 1x24 jam 

untuk 

memperoleh hasil 

yang sempurna.” 

13 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

 

 

 (9) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

membersihkan meja 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“bersihkan 

kembali 

permukaan benda 

kerja 

menggunakan 

kain majun.” 

  8 detik 

 (10) Video menampilkan 

mahasiswa sedang membuat 

adonan cairan PU Sanding 

Sealer-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilkan gambar Ford Cup 4 

 

 
 

 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

a. Campurkan PU 

Sanding 

Sealer-91, 

Hardener 

PUH-91 dan 

thinner ke 

dalam gelas 

plastik dengan 

perbandingan 

4:1:2 

b. Aduklah 

campuran agar 

dapat menyatu  

secara merata 

c. Cek kekentalan 

bahan finishing 

menggunakan 

alat yang 

bernama Ford 

Cup 4. 

Dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

mengukur 

kekentalan bahan 

finishing pada 

proses 

penyemprotan.” 

 

 

 

 

 

 

92 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video mahasiswa sedang 

memasukkan adonan kedalam 

tangki spray gun 

 

 

Dubbing tulisan 

“Cara 

pengujiannya 

yaitu, alat ini 

dibenamkan 

dalam cairan 

sehingga penuh 

sebanyak 100 ml. 

Kemudian 

dialirkan, 

sehingga kosong 

dalam waktu 12-

13 detik.  

Jika cairan sudah 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

dianjurkan, maka 

cairan tersebut 

siap 

diaplikasikan ke 

permukaan 

furniture.” 

 

 

 

 

d. Cairan siap 

dimasukkan 

kedalam tangki 

cup spray gun 

 

  

 (11) Menampilkan gambar spray 

gun 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan  

Bagian dan fungsi 

spraygun: 

 

1. Tutup Cup, 

berfungsi 

sebagai 

penutup tangki 

cup agar 

cairan 

135 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

didalamnya 

tidak tumpah 

2. Tangki Cup 

berfungsi 

untuk 

menampung 

cat, thinner, 

clear maupun 

material yang 

hendak 

disemburkan 

ke permukaan 

yang akan 

dicat 

3. Pengatur 

pancaran cat, 

berfungsi 

untuk 

mengatur luas 

semburan cat 

yang 

dikeluarkan 

4. Pengatur 

volume cat 

knop, 

berfungsi 

untuk 

mengatur 

jumlah cat 

yang keluar 

dalam sekali 

tekan atau 

semprot 

5. Air Nozzle, 

berfungsi 

untuk 

mengatur arah 

gerakan saat 

penyemprotan, 

untuk arah 

vertikal putar 

air noozle 

kearah atas 

bawah, 

sedangkan 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

untuk arah 

horizontal 

putar samping 

kanan kiri 

6. Handle, 

berfungsi  

sebagai 

pegangan 

spraygun dan 

apabila handle 

ditarik maka 

cairan cat akan 

keluar 

7. Pengatur 

tekanan udara, 

berfungsi 

untuk 

mengatur 

tekanan udara. 

Semakin besar 

tekanan udara 

yang keluar 

maka daya 

semprot cat 

akan menjadi 

partikel kecil 

yang sulit 

menutup 

permukaan 

cat. 

8. Input udara, 

berfungsi 

untuk 

mengetahui 

jumlah udara 

yang 

dihasilkan, 

dengan 

tekanan angin 

yang kecil 

dapat 

digunakan 

untuk 

mengaplikasik

an cat dasar, 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

sedangkan 

untuk tekanan 

angin yang 

besar dapat 

digunakan 

untuk 

mengaplikasik

an clear PU. 

 (12) Video sedang menyemprot 

menggunakan spray gun 

 

 

 

Video menampilkan 

mahasiswa sedang mengatur 

knop tekanan udara 

 

 

 

 

 

 

 

Video menampilkan 

mahasiswa sedang menyetel 

knob jumlah cairan yang keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video menampilkan 

mahasiswa sedang menyetel 

knob luas semburan   

 

 

 

 

 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

tahap pengaturan 

dan pemegangan 

spray gun. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“atur knop 

tekanan udara. 

Putar searah 

jarum jam untuk 

mengecilkan dan 

putar berlawanan 

jarum jam untuk 

membesarkan 

tekanan udara.” 

 

Musik dan 

dubbing “tulisan 

setel knob untuk 

mengatur jumlah 

cairan yang akan 

keluar dari nozzle. 

Putar searah 

jarum jam untuk 

mengecilkan dan 

putar berlawanan 

jarum jam untuk 

memperbanyak.” 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“setel knob untuk 

mengatur luas 

semburan cat. 

Putar knob 

96 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

 

 

Video menampilkan 

mahasiswa sedang mengatur 

air nozzle 

 

 

 

 

 

Video menampilkan 

mahasiswa sedang mengatur 

jarak semprot  

searah jarum jam 

untuk 

mengecilkan luas 

semburan dan 

putar berlawanan 

arah jarum jam 

untuk 

memperbesar 

luas semburan.” 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“atur air nozzle 

sesuai arah 

gerakan saat 

penyemprotan. 

Untuk arah 

vertikal putar air 

noozle kearah 

atas bawah, 

sedangkan untuk 

arah horizontal 

putar samping 

kanan kiri.” 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“jarak semprot 

antara spray gun 

dengan 

permukaan benda 

kerja umumnya 

15-20 cm.” 

 (13) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

menyemprot furniture didalam 

ruangan finishing 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“semprotkan pada 

furniture yang 

akan di finishing 

secara merata .” 

 

“Lakukan 

penyemprotan 

secara teratur 

sesuai dengan 

41 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

jarak yang sudah 

dianjurkan. Jarak 

penyemprotan 

yang tidak teratur 

akan 

mengakibatkan 

hasil pengecatan 

yang belang-

belang dan tidak 

mengkilap.” 

 

“Posisi badan 

harus sejajar 

dengan benda 

kerja serta 

mengikuti dari 

bentuk benda 

kerja tersebut.” 

 

“Kecepatan gerak 

penggunaan 

spraygun 

hendaknya stabil, 

agar hasil 

pengecatan rata 

dan mengkilap.” 

 (14) Video menampilkan meja yang 

sudah disemprot menggunakan 

PU Sanding Sealer-91 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“keringkan 

furniture dalam 

waktu 1x24 jam 

untuk 

memperoleh hasil 

yang sempurna.”  

9 detik 

 (15) Video mahasiswa sedang 

mengamplas  

Musik dan 

dubbing tulisan 

“amplas kembali 

menggunakan 

nomor 400 searah 

serat kayu.” 

55 detik 

 (16) Video mahasiswa sedang 

membersihkan meja 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“bersihkan 

furniture dari 

debu 

15 detik 
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No.  VISUAL AUDIO DURASI 

pengamplasan 

menggunakan 

kain majun.” 

 (17) Video menampilkan 

mahasiswa sedang mebuat 

adonan cairan PU Lacquer-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menampilkan gambar Ford 

Cup 4 

Musik dan 

dubbing tulisan 

Tahap pembuatan 

adonan cairan 

untuk 

penyemprotan 

PU Lacquer-91: 

a. Campurkan 

PU Lacquer-

91, Hardener 

PUH-91 dan 

thinner dalam 

gelas plastik 

dengan 

perbandingan  

4:1:2 

b. Aduklah 

campuran agar 

dapat menyatu  

secara merata. 

c. Cek 

kekentalan 

bahan 

finishing 

menggunakan 

alat yang 

bernama Ford 

Cup 4. 

 

72 detik 

 (18) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

menuangkan cairan kedalam 

tangki spray gun 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“campuran siap 

dimasukkan 

kedalam tangki 

spray gun.” 

11 detik 

 (19) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

menyemprot furniture didalam 

ruangan finishing 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“semprotkan  

pada furniture 

yang akan 

difinishing secara 

merata.” 

62 detik 
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 (20) Video menampilkan meja yang 

sudah  disemprot 

menggunakan PU Sanding 

Lacquer-91 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“keringkan 

furniture dalam 

waktu 2x24 jam 

untuk 

memperoleh hasil 

yang sempurna.” 

28 detik 

 (21) Video menampilkan meja yang 

sudah siap pakai 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“furniture siap 

digunakan.” 

10 detik 

 (22) (Munculkan tulisan ucapan 

terima kasih) 

 

TERIMA KASIH 

 

Prosedur 

Fitria Putri Wulandari 

 

Pemeran 

Mahasiswa PTSP kelas A 2017 

Gandi Prabowo 

 

Kameramen 

Dirga Prawira 

Reza Eko 

Restu Tulus 

 

Pengisi Suara 

Fathimah Indah 

 

Video Editor 

Labaik Fasya 

 

Musik 

 

Musik 10 detik 

  1020 detik 
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LAMPIRAN 4 

SKENARIO PEMBELAJARAN 
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RANCANGAN SKENARIO MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 

AUDIOVISUAL PADA MATA KULIAH PRAKTIK FINISHING FURNITURE 

 

 Rancangan skenario merupakan gambaran tata cara penggunaan media 

pembelajaran yang harus dikembangkan. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai 

skenario media pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1. Copy media pembelajaran yang telah dibuat dan paste ke dalam komputer atau 

laptop anda. 
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2. Jalankan video pembelajaran tersebut pada perangkat lunak pemutar video. Dapat 

menggunakan perangkat lunak Media Player Clasic, Windows Media Player, 

Winamp, atau pemutar standar yang lain. 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI 
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DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 6 

VALIDASI AHLI MATERI 
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