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LAMPIRAN 1. 

STORYBOARD 
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STORYBOARD VIDEO PEMBELAJARAN 

PRAKTIK FINISHING FURNITURE 

A. RENCANA PROGRAM 

Mata Kuliah : Praktik 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 K3LH 

yang digunakan saat Praktik Finishing 

Furniture 

d. Mahasiswa mampu mempraktikkan langkah 

kerja Praktik Finishing Furniture dengan 

menggunakan cat acrylic 

Sasaran : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan FT UNY 

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

Finishing Furniture 

Durasi : 17 menit 

Penulis : Reza Eko Putranto 
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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 UNY”  

Musik 10 detik 

2.  (Munculnya gambar dan 

tulisan) 

“VIDEO PEMBELAJARAN 

PRAKTIK FINISHING 

FURNITURE 

MENGGUNAKAN CAT 

ACRYLIC” 

 

Musik 10 detik 

3.  (Munculnya gambar 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 K3LH 

yang digunakan saat 

Praktik Finishing 

Furniture 

d. Mahasiswa mampu 

mempraktikkan langkah 

kerja Praktik Finishing 

Furniture dengan 

menggunakan cat acrylic 

Musik 10 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

4.  (Muncul tulisan) 

“ALAT YANG 

DIGUNAKAN” 

Musik 5 detik 

a. Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 180 dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Amplas ini 

mempunyai tekstur 

sangat halus 

sehingga berfungsi 

untuk meratakan dan 

menghaluskan 

permukaan kayu.” 

10 detik 

b. Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 320 dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Amplas ini 

mempunyai tekstur 

mikro atau sangat 

halus sehingga 

berfungsi untuk 

meratakan dan 

menghaluskan 

permukaan kayu 

setelah di wood 

filler.” 

10 detik 

c. Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 320 dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Amplas ini 

mempunyai tekstur 

ekstra halus yang 

berfungsi 

menghaluskan 

permukaan kayu 

sebelum dipoles 

pada tahap akhir 

penyemprotan.” 

10 detik 

d. Tampilkan shoot alat sander 

dan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Sander berfungsi 

Untuk menghaluskan 

dan meratakan 

permukaan kayu.” 

10 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 e. Tampilkan shoot alat sekrap 

dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Sekrap berfungsi 

untuk meratakan 

dempul atau wood 

filler.” 

10 detik 

f. Tampilkan shoot alat kain 

majun dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Kain Majun 

Berfungsi untuk 

membersihkan debu 

atau kotoran yang 

menempel pada 

permukaan kayu..” 

10 detik 

g. Tampilkan shoot alat 

kompressor dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Kompressor 

berfungsi 

sebagai alat 

penyuplai udara..” 

10 detik 

h. Tampilkan shoot alat spray 

gun dan tulisan fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Spray Gun 

berfungsi sebagai 

alat penyemprot 

cairan cat.” 

10 detik 

 i. Tampilkan shoot alat 

viscometer dan tulisan 

fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Viscometerberfung

si untuk mengukur 

kekentalan bahan 

finishing  pada 

proses 

penyemprotan.” 

10 detik 

5.  (Munculkan tulisan) 

“BAHAN YANG 

DIGUNAKAN” 

 5 detik 

a. Tampilkan shoot bahan wood 

filler dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”berfungsi 

sebagai lapisan dasar 

untuk menutup pori-

pori permukaan 

kayu.” 

10 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 b. Tampilkan shoot bahan 

thinner dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”berfungsi 

untuk mengecerkan 

cat kayu.” 

5 detik 

c. Tampilkan shoot bahan PU 

Acrylic PUSS dan tulisan 

fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”berfungsi 

sebagai cat lapisan  

pertama.” 

5 detik 

d. Tampilkan shoot bahan PU 

Acrylic PUL dan tulisan 

fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”berfungsi 

sebagai cat lapisan 

kedua.” 

5 detik 

e. Tampilkan shoot bahan 

hardener dan tulisan 

fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”berfungsi 

Untuk mengikat 

cairan cat sehingga 

membentuk cairan 

yang kuat dan 

padat.” 

5 detik 

6.  Muncukkan tulisan) 

“ KESEHATAN, 

KESELAMATAN KERJA 

DAN LINGKUNGAN 

HIDUP” 

 5 detik 

a. Munculkan video mahasiswa 

sedang memperagakan 

penggunaan wearpack dan 

tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

melindungi 

tubuh ketika terjadi 

hal yang 

membahayakan 

ataupun 

mengakibatkan 

kecelakaan kerja.” 

10 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 b. Munculkan video mahasiswa 

sedang memperagakan 

penggunaan masker dan 

tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

melindungi 

organ pernafasan 

dengan cara 

menyaring bahan 

kimia, mikro 

organisme, partikel 

kecil, debu, dan gas 

berbahaya.”  

10 detik 

c. Munculkan video mahasiswa 

sedang memperagakan 

penggunaan kacamata 

pengaman dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

melindungi 

mata dari paparan 

partikel yang 

melayang diudara, 

partikel kecil, benda 

panas ataupun uap 

panas.” 

10 detik 

d. Munculkan video mahasiswa 

sedang memperagakan 

penggunaan sarung tangan 

dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

melindungi 

tangan dari api suhu 

panas dan dingin, 

goresan benda tajam, 

dan bahan kimia 

berbahaya.” 

10 detik 

7.  (Munculkan tulisan) 

“ LANGKAH KERJA” 

 5 detik 

 Tampilan Flowchart  30 detik 

(1) Video menampilakan meja 

yang belum difinishing 

Musik dan 

dubbing tulisan 

siapkan furniture 

yang akan 

difinishing 

15 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (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 menggunakan 

sekrap searah dengan 

serat kayu hingga 

seluruh permukaan 

kayu tertutup. 

Tunggu wood filler 

hingga kering tanpa 

dijemur panas 

matahari.” 

30 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (4) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mengamplas 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“ amplas kembali 

furniture 

menggunakan 

amplas no. 320 

searah dengan serat 

kayu .” 

10 detik 

 (5) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

membersihkan meja 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“bersihkan 

permukaan benda 

kerja dari kotoran 

bekas 

pendempulan 

menggunakan 

kain majun.” 

10 detik 

 (6) Video menampilkan 

mahasiswa sedang membuat 

adonan cairan PUAcrylic 

PUSS 

Musik dan 

dubbing tulisan 

a. Campurkan PU 

Acrylic PUSS, 

Hardener dan 

thinner ke 

dalam gelas 

plastik dengan 

perbandingan 

4: 1:3 

b. Aduklah 

campuran agar 

dapat menyatu 

secara merata 

c. Cek kekentalan 

bahan finishing 

menggunakan 

alat yang 

bernama 

viscometer. 

92 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

  Tampilan alat viscometer 

 

 
 

 

Dubbing tulisan 

“berfungsi untuk 

mengukur 

kekentalan bahan 

finishing pada 

proses 

penyemprotan.” 

 

 

 

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 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (7) Menampilkan tahap 

pengaturan dan pemegangan  

spray gun 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

Bagian dan fungsi 

spraygun: 

a. Atur knop 

tekanan udara. 

Putar searah 

jarum jam untuk 

mengecilkan dan 

putar berlawanan 

jarum jam untuk 

membesarkan 

tekanan udara. 

b. Setel knob untuk 

mengatur jumlah 

cairan yang akan 

keluar dari 

nozzle. Putar 

searah jarum jam 

untuk 

mengecilkan dan 

putar berlawanan 

jarum jam untuk 

memperbanyak. 

c. Setel knob untuk 

mengatur luas 

semburan cat. 

Putar knob searah 

jarum jam untuk 

mengecilkan luas 

semburan dan 

putar berlawanan 

arah jarum jam 

untuk 

memperbesar 

luas semburan.  

 

135 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

   d. 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. 

 

 

(8) 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 

jarak yang sudah 

dianjurkan. Jarak  

semprot antara spray 

gun dengan 

permukaan benda 

kerja umumnya 15-

20 cm.” 

20 detik 

(9) Video menampilkan meja 

yang sudah disemprot 

menggunakan PUAcrylic 

PUSS 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“keringkan 

furniture dalam 

waktu 1x24 jam 

untuk memperoleh 

hasil yang 

sempurna.” 

90 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (10) Video mahasiswa sedang 

mengamplas 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“amplas kembali 

menggunakan 

nomor 400 searah 

serat kayu.” 

30 detik 

(11) Video mahasiswa sedang 

membersihkan meja 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“bersihkan furniture 

dari debu 

pengamplasan 

menggunakan kain 

majun.” 

10 detik 

(12) Video menampilkan 

mahasiswa sedang membuat 

adonan cairan PUAcrylic 

PUL 

Musik dan 

dubbing tulisan 

Tahap pembuatan 

adonan cairan 

untuk penyemprotan 

PUAcrylic PUL: 

a. Campurkan 

PUAcrylic PUL, 

Hardener dan 

thinner dalam 

gelas plastik 

dengan 

perbandingan 

4: 1:3. 

b. Aduklah 

campuran agar 

dapat menyatu 

secara merata. 

c. Cek kekentalan 

bahan finishing 

menggunakan 

alat viscometer. 

d.Cairan siap 

dimasukkan 

kedalam tangki 

   cup spray gun 

135 detik 

(13) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

menyemprot furniture 

didalam ruangan finishing 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“semprotkan pada 

furniture yang akan 

difinishing secara 

merata.” 

90 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (14) Video menampilkan meja 

yang sudah disemprot 

menggunakan PU Acrylic 

PUL 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“keringkan 

furniture dalam 

waktu 2x24 jam 

untuk memperoleh 

hasil yang 

sempurna.” 

30 detik 

8.  Video menampilkan meja 

yang sudah siap pakai 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“furniture siap 

digunakan.” 

10 detik 

9.  (Munculkan tulisan ucapan 

terima kasih) 

 

Disusun Oleh 

Reza Eko Putranto 

 

Kameramen 

Dirga Prawira 

Restu Tulus 

Gandi Prabowo 

 

Pengisi Suara 

Erwin Itsnan 

 

Support 

Fitria Putri 

Fafa 

Frans Harjuno 

 

Video Editor 

Anas Baiq 

 

Terima Kasih Kepada 

Tuhan YME 

Orang Tua 

Talent dan Mahasiswa Kelas 

A 2017 dan semua pihak 

yang telah membantu dalam 

pembuatan video 

pembelajaran 

 20 detik 

  992 detik 
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LAMPIRAN 2. 

VALIDASI AHLI MATERI 
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LAMPIRAN 3. 

VALIDASI AHLI MEDIA 
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LAMPIRAN 4. 

PENILAIAN KELAYAKAN 

MAHASISWA 
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