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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin ‘medius’ yang secara harifiah berarti 

‘tengah’, ’perantara’ atau ‘pengantar’. Pada bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Arsyad (2014: 

4), media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta 

didik untuk belajar. Menurut AECT (Association of Education and Communication 

Technology, 1977) dalam Arsyad (2014: 3) memberi batasan tentang media sebagai 

segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan 

informasi. Gerlach & Ely (1971) dalam Arsyad (2014: 3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 

Menurut National Education Association (NEA) dikutip dalam buku Arsyad 

(2014: 5) mengatakan bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik cetak 

maupun audiovisual serta peralatannya. Menurut Munir (2014) menjelaskan 

keuntungan dalam mengembangkan media pembelajaran menggunakan multimedia 
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adalah kemampuan mengintegrasikan berupa teks, grafik, gambar animasi dan 

video. Hal ini menyebabkan kemampuan dalam menyampaikan informasi dan 

pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi sehingga penggunaan bahan ajar 

menggunakan multimedia memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi tanpa bantuan orang lain dan pengguna dapat mempelajari materi 

sesuai dengan kemampuannya. Menurut Fleming (1987: 234) media diganti dengan 

kata mediator yaitu penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak 

dan mendamaikannya. Istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, 

yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar 

siswa dan isi pelajaran. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau 

mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 

Dari pengertian media yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa media adalah suatu alat dan salah satu unsur penting dalam 

suatu pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan 

informasi ke peserta didik. 

 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru/pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Seorang guru/pendidik 

memberikan bantuan kepada siswa dalam proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan dan kemahiran, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan (Fauzi A, 2012: 48). 

Menurut Sukoco (2014) menjelaskan proses pembelajaran adalah kegiatan 

belajar peserta didik yang dikelola oleh guru untuk mencapai prestasi belajar 
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maksimal sesuai dengan bobot indikator yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil 

belajar dengan demikian akan dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru. Suatu proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik 

jika dilaksanakan oleh guru yang memiliki kualitas kompetensi akademik dan 

profesional yang tinggi atau memadai. 

Menurut Hamalik (2011: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Menurut 

Daryanto (2013) pembelajaran adalah proses penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan terjadi proses belajar. Pembelajaran yang paling utama adalah 

bagaimana siswa belajar dimana aktivitas mental siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku secara konstan. Aspek penting 

dalam proses pembelajaran adalah lingkungan, bagaimana lingkungan diciptakan 

dengan unsur-unsurnya sehingga dapat mengubah perilaku siswa.  

Menurut Suprihatiningrum (2014: 60) mengajar memiliki beberapa pengertian 

berbeda jika diamati dari pengertian kuantitatif, kualitatif, dan institusional. Secara 

kuantitatif yaitu penularan/pemindahan pengetahuan. Jadi, pengetahuan dari guru 

ditransferkan kepada siswa. Secara kualitatif yakni membantu memudahkan 

kegiatan belajar siswa. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator siswa-

siswanya untuk aktif belajar dan kondisi yang mendukung terciptanya kegiatan 

belajar oleh siswa. Sementara institusional yaitu penataan segala kemampuan 

mengajar secara efisien. Guru dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan berbagai 
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teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang berbeda bakat, kemampuan, 

dan kebutuhannya. 

Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik 

yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar (Sudjana, 

2000). Pembelajaran sebagai usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang 

mengoptimalkan kegiatan belajar. Pembelajaran juga sebagai suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya 

dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Lingkungan dalam pengertian ini 

tidak hanya ruang belajar, tetapi juga meliputi guru, alat peraga, perpustakaan 

laboratorium, dan sebagainya relevan dengan kegiatan belajar siswa. 

Dari sekian pengertian pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yang secara terprogram dilakukan 

oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan 

menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. 

 

3. Metode Pembelajaran 

Kata metode berasal dari bahasa Inggris yaitu method yang berarti cara. Dalam 

Bahasa Indonesia menjadi metode yang berarti cara yang teratur dan terpikir baik-

baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya). Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kata pembelajaran berasal dari kata 

ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau 
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diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang 

atau makhluk hidup belajar. 

Metode pembelajaran berperan sebagai alat untuk menciptakan proses 

mengajar dan belajar, dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Menurut 

Afandi, dkk (2013: 16)  metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang 

digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sesua dengan materi dan mekanisme metode 

pembelajaran. Menurut Eveline dan Hartini (2011: 80) metode pembelajaran 

didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru, sehingga dalam menjalankan 

fungsinya, metode merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran lebih bersifat prosedural yang berisi tahapan-tahapan tertentu, 

sedangkan teknik adalah cara yang digunakan dan bersifat implementatif. 

Simpulan dari pengertian metode pembelajaran di atas adalah sebuah cara yang 

digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan bahan pembelajaran terhadap 

peserta didik yang bersifat prosedural dan berisi tahapan-tahapan tertentu. Metode 

pembelajaran ini dibuat oleh pendidik agar dapat memudahkan peserta didik untuk 

memahami materi yang sedang dipelajari pada saat itu. Metode pembelajaran 

seharusnya dibuat semenarik mungkin agar peserta didik tidak merasa bosan. 

 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

‘medium’ yang secara harfiah berarti ‘perantara’ yaitu perantara sumber pesan ‘a 

source’ dengan penerima pesan ‘a receiver’. Pengertian umumnya adalah segala 
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sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun kita membatasi 

pada media pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan 

kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar (Arsyad, 2014: 10). Media 

pembelajaran menurut Arif S. Sadiman, dkk (2012: 7), yaitu segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Beberapa ahli berpendapat dan menjelaskan klasifikasi media pembelajaran, 

diantaranya menurut Rahardjo (1984: 53-54) media terdiri dari tujuh jenis yaitu: (1) 

media audio video visual gerak, (2) media video visual diam, (3) audio semi gerak, 

(4) media visual gerak, (5) media visual diam, (6) media audio, dan (7) media cetak. 

Arsyad (2009: 2-3) menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah bagian yang 

tak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi terciptanya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Proses belajar 

mengajar pada hakekatnya adalah komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan 

dari sumber pesan melalui saluran atau perantara yang digunakan untuk 

menyampaiakan ke penerima pesan. 

Dari beberapa pendapat dari para ahli di atas disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyampaikan pesan materi pembelajaran 
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berupa alat bantu audiovisual yang merangsang fikiran dan kemauan peserta didik 

sehinggan dapat membantu terciptanya proses mengajar. Jadi dengan kata lain, 

media pembelajaran merupakan alat bantu atau sumber belajar yang mengandung 

materi instruksional yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan yaitu peserta didik, agar dapat memudahkan peserta didik dalam 

menerima suatu materi pada saat proses pembelajaran. 

b. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen 

dasar dalam pembelajaran. Media atau bahan adalah perangkat lunak (software) 

berisi pesan atau informasi pembelajaran yang biasanya disajikan dengan 

mempergunakan peralatan atau perangkat keras (hardware). Ada beberapa cara 

yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian media. Salah satu cara diantaranya 

ialah dengan menekankan pada teknik yang dipergunakan dalam pembuatan media 

tersebut. Arsyad (2009: 29-33) mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 

empat kelompok: 

1) Teknologi cetak 

Teknologi cetak merupakan media pembelajaran yang melalui proses 

percetakan mekanis atau fotografis. Media yang dihasilkan dari teknologi cetak 

meliputi teks, grafik, foto dan sebagainya. 

2) Teknologi audiovisual 

Teknologi audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik. Contoh 
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perangkat keras audiovisual seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan 

proyektor visual yang lebar. 

3) Teknologi berbasis komputer 

Teknologi berbasis komputer merupakan cara penyampaian materi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikro-prosesor. Berdasarkan cara 

penyajian dan tujuan yang ingin dicapai, media ini disajikan dalam format tutorial, 

drills and practice, permainan dan simulasi, serta basis data. 

4) Teknologi gabungan 

Teknologi gabungan merupakan cara menghasilkan dan menyampaikan materi 

dengan menggabungkan pemakaian beberapa jenis media yang dikendalikan oleh 

komputer. 

Media pembelajan menurut Sanjaya (2016: 172-173), dibagi menjadi tiga 

macam tergantung dari sudut mana melihatnya, yaitu dilihat dari sifatnya, 

kemampuan jangkauannya, serta cara atau teknik pemakaiannya. 

Dilihat dari sifatnya media dibagi menjadi 3 macam, yaitu: (1) Media auditif, 

yaitu media yang hanya bisa didengar atau media yang hanya mempunyai unsur 

suara, seperti media radio, rekaman suara, cassette recorder, dan piringan hitam. 

(2) Media visual adalah media yang hanya mampu dilihat dan tidak memiliki unsur 

suara, seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk 

bahan yang dicetak. (3) Media audiovisual adalah media yang selain memiliki unsur 

suara juga memiliki unsur gambar yang bisa dilihat, seperti rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara. 
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Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dibagi ke dalam: (1) Media yang 

memiliki daya liput luas dan serentak, seperti radio dan televisi. Penggunaan media 

ini tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah 

anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. (2) Media yang mempunyai daya 

liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya 

membutuhkan ruang dan tempat yang khusus dalam menggunakannya, seperti film, 

sound slide, film rangkai, yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 

Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya adalah: (1) Media yang 

diproyeksikan, seperti film slide, film strip, dan transparansi. Jenis media tersebut 

membutuhkan alat proyeksi khusus dalam menggunakannya, seperti film projector 

untuk memproyeksikan film, slide projector untuk memproyeksikan film slide, 

Over Head Projector (OHP) untuk memproyeksikan transparansi. (2) Media yang 

tidak diproyeksikan, yaitu jenis media yang tidak membutuhkan alat proyeksi 

khusus dalam operasionalnya, seperti gambar, foto, lukisan, dan radio. 

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Proses belajar mengajar pada hakekatnya adalah suatu proses komunikasi, 

yaitu penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa isi atau ajaran 

yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal (kata-kata dan 

tulisan) maupun non-verbal.  

Menurut Hamalik (2008) secara umum media pembelajaran mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1) Mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif serta untuk mempertinggi mutu 

pendidikan. 
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2) Penggunaan media merupakan bagian internal dalam system pembelajaran. 

3) Penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk mempercepat proses 

pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya memahami materi yang 

disajikan oleh guru dalam kelas. 

Menurut Sanaky (2011: 6) media pembelajaran berfungsi untuk merangsang 

pembelajaran dengan: 

1) Menghadirkan obyek sebenarnya dalam obyek yang langkah. 

2) Membuat duplikasi dari obyek yang sebenarnya. 

3) Membuat konsep abstrak ke konsep konkret. 

4) Memberi kesamaan persepsi. 

5) Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah dan jarak. 

6) Menyajikan ulang informasi secara konsisten 

7) Memberikan suasana belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena dapat 

mempermudah dalam menyampaikan suatu pesan atau materi yang diajarkan. 

Menggunakan media pembelajaran dengan baik dan benar juga mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa, dan penggunaan media pembelajaran juga 

akan memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami dan memudahkan 

dalam memvisualisasikan materi yang sedang disampaikan. 

Menurut Arif S. Sadiman (2012: 17), secara umum media pembelajaran 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 
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1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu daya indra, seperti misalnya: 

a) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film 

bingkai, film, atau model. 

b) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau 

gambar.  

c) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

timelaps atau high-speed photography. 

d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

e) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram, dan lain-lain. 

f) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-lain) 

dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. 

3) Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. 

4) Sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan 

bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar 

belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi 

dengan media pembelajaran, yaitu dengan kemampuannya dalam: 
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a) Memberikan perangsangan yang sama. 

b) Mempersamakan pengalaman. 

c) Menimbulkan persepsi yang sama. 

Kemp dan Dayton (dalam Depdiknas, 2003) mengidentifikasikan beberapa 

manfaat media dalam pembelajaran yaitu: 

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja. 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar. 

8) Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

d. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menurut Taksonomi Lehsin, dkk. dalam Arsyad (2014: 

79-93), yaitu: 

1) Media Berbasis Manusia 

Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk 

mengirim dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat bila 

tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat 

dengan pemantauan pembelajaran siswa. 
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2) Media Berbasis Cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku 

teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar lepas. 

Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis teks 

adalah warna, huruf, dan kotak. 

3) Media Berbasis Visual 

Media berbasis visual (image) memegang peran yang sangat penting dalam 

proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat 

ingatan. Visual dapat pula membubuhkan minat siswa dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. 

4) Media Berbasis Audio-Visual 

Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan 

tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan 

dalam media audio-visual adalah penulisan naskah atau storyboard yang 

memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan penelitian. 

5) Media Berbasis Komputer 

Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan 

latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang 

dikenal dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). Ada pula peran 

komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatannya meliputi 

penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya yang dikenal 

sebagai Computer Assisted Instruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan 

pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pelajaran. 
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5. Video Pembelajaran 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan media 

pendidikan khususnya media video sudah merupakan tuntutan yang mendesak. Hal 

ini disebabkan sifat pembelajaran yang kompleks. Terdapat berbagai tujuan belajar 

yang sulit dicapai hanya dengan mengandalkan penjelasan guru. Oleh karena itu, 

agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya 

pemanfaatan media, salah satunya media video. 

Arsyad (2014: 48) mengatakan bahwa film dan video atau gambar hidup 

merupakan gambar-gambar dalam freme dimana freme demi freme diproyeksikan 

melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu 

hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual 

yang kontiniu. Sama halnya dengan video dapat menggambarkan suatu objek yang 

bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara sesuai. 

Media video pembelajaran merupakan salah satu media audio visual. Arsyad 

(2014: 50) menyatakan bahwa video dapat menggambarkan suatu objek yang 

bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Media video 

pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi dan 

pendidikan. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, meyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

a. Kelebihan dan Kekurangan Media Video Pembelajaran 

Media video sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Arif S. Sadiman dkk. (2012: 74) menyatakan bahwa media video sebagai 
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media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media video 

antara lain yaitu: 

1) Dapat menarik perhatian untuk periode-periode singkat dan rangsangan luar 

lainnya. 

2) Demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga 

pada waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian pada penyajian dan 

siswanya. 

3) Dapat menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulangulang. 

4) Keras lemahnya suara dapat diatur. 

5) Gambar proyeksi dapat dibekukan untuk diamati. 

6) Obyek yang sedang bergerak dapat diamati lebih dekat. 

Sementara kekurangan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan 

penggunaan media video dalam proses belajar mengajar yaitu: 

1) Komunikasi bersifat satu arah dan perlu diimbangi dengan pencarian bentuk 

umpan balik yang lain. 

2) Kurang mampu menampilkan detail obyek yang disajikan secara sempurna. 

3) Memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. 

Menurut pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa media video 

pembelajaran merupakan alat bantu dalam penyampaian materi untuk menunjang 

proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran aktif. Video 

sebagai media audio visual dan mempunyai unsur gerak yang akan menarik 

perhatian dan motivasi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Video 

mampu merangkum banyak kejadian dalam waktu yang lama menjadi lebih singkat 
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dan jelas dengan disertai gambar dan suara yang dapat diulang-ulang dalam proses 

penggunaanya. 

Pada penelitian dan pengembangan video pembelajaran ini mengacu pada 

model penelitian dan pengembangan 4D (four-D). Menurut Thiagarajan (1974) 

model penelitian dan pengembangan 4D terdiri atas empat tahap utama, yaitu 

pendefisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (disseminate). 

 

6. Media Berbasis Audio Visual 

a. Pengertian Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media yang memiliki dua unsur yaitu unsur 

suara dan unsur gambar. Menurut Munir (2013: 308), media audiovisual terdiri dari 

dua kata yaitu audio dan visual. Audio berarti pendengaran atau dapat didengar, 

sedangkan visual yaitu yang nampak diliat oleh mata atau yang kelihatan. Jadi 

media audiovisual yaitu media yang dapat didengar dan dapat pula dilihat oleh 

panca indera. Menurut Arsyad (2014: 94) media audiovisual merupakan 

penggabungan antara media visual ditambah dengan suara. Dalam pengadaan 

media ini membutuhkan pekerjaan tambahan. Salah satu pekerjaan yang penting 

dan akan menyita banyak waktu serta persiapan dalam pembuatan media ini adalah 

penulisan naskah dan storyboard. 

Media audiovisual menurut Syaiful dan Aswan (1997: 141) adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media 

ini dibagi lagi ke dalam: (1) audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara 



24 

 

dan gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, cetak 

suara, dan (2) audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara 

dan gambar yang bergerak seperti suara dan video-casette. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Media Audio Visual  

Menurut Sanaky (2013: 109) dalam Daryanto (2013), beberapa kelebihan dari 

media audio visual yaitu: 

1) Kelebihan dari media audio visual yaitu dapat menyajikan objek belajar secara 

konkret atau pesan pemebelajaran secara realistik sehingga baik untuk 

menambah pengalaman belajar. 

2) Sifatnya yang audio visual, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan dapat 

menjadi pemacu atau memotifasi pembelajar untuk belajar. 

Menurut Daryanto (2013: 89), video juga memiliki kelemahan sebagai media 

yaitu: 

1) Fine Details, video terutama kalau media tayangannya televisi tidak dapat 

menampilkan objek sampai yang sekecil-kecilnya dengan sempurna. 

2) Size Information, video tidak dapat menampilkan objek dengan ukuran yang 

sebenarnya. Oleh karena itu maka obyek yang ditampilkan harus dengan objek 

pembanding. 

3) Third Dimension, gambar yang diproyeksikan oeleh video berbentuk dua 

dimensi untuk tampak tiga dimensi dapat diatasi dengan mengatur 

pengambilan gambar, letak property, atau pengaturan cahaya. 

4) Opposition, pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya 

keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihat. 
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5) Setting, kalau kita tampilkan adegan dua orang yang sedang bercakap-cakap di 

antara kerumunan banyak orang, akan sulit bagi penonton untuk menebak 

dimana kejadian tersebut berlangsung, maka dari itu penulis perlu menuliskan 

dalam naskahnya dimana kejadian itu berlangsung atau objek itu berada. 

Menurut Jatmiko dan Mukminan (2016: 54) penggunaan media audiovisual 

dalam pembelajaran diharapkan membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang dilakukan di sekolah. Permasalahan tersebut berguna untuk menerapkan 

langkah-langkah dasar dalam menentukan proses pengembangan instruksional 

dalam memilih dan menerapkan media yang tepat. Penggunaan mediaaudiovisual 

dalam pembelajaran di kelas dapat bermanfaat untuk memotivasi siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar yang dicapai baik berupa pengetahuan (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Media audiovisual juga dapat 

dimanfaatkan untuk memotivasi siswa dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. 

Siswa mendapat pengalaman langsung melalui mengamati tayangan media 

audiovisual tersebut. 

Menurut Ariani dan Haryanto (2010: 10), media video dapat dinilai dari 

berbagai aspek, salah satunya adalah komunikasi visual. Aspek ini meliputi: 

1) Komunikatif, yaitu sesuai dengan pesan dan dapat sejalan dengan apa yang 

diinginkan. 

2) Kreatif, yaitu setiap ide sekaligus penuangan gagasannya harus menarik 

peserta didik. 

3) Audio, yaitu meliputi hal-hal yang mendukung pembuatan video meliputi 

narasi, sound effect, dan backsound musik. 
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4) Visual, yaitu komponen dalam media pembelajaran yang meliputi layout 

design, typography, dan warna. 

5) Media bergerak (animasi), yaitu komponen dalam media pembelajaran yang 

meliputi media bergerak serta gaya pergantian tampilan media 

6) Layout Interactive (tata letak), yaitu dalam media pembelajaran perletakkan 

gambar dan tulisan harus proporsional agar komunikatif dan 

memudahkanpembaca menerima informasi yang disajikan. 

  

7. Mata Kuliah Praktik Furniture  

Mata kuliah Praktik Furniture merupakan salah satu mata kuliah yang ada di 

Semester 3 pada Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini membahas tentang 

bagaimana cara pembuatan furniture dari proses awal hingga selesai. Materi yang 

akan disajikan yaitu tentang perencanaan sebuah furniture mulai dari membuat 

gambar kerja, penggunaan alat yang benar, dan langkah kerja finishing. Jadi secara 

garis besar mata kuliah ini membahas mengenai teknik finishing furniture, yaitu 

salah satunya finishing bernuansa marmer seperti yang akan dilakukan 

pengembangan oleh peneliti. 

Finishing merupakan tahap akhir dari suatu proses pengerjaan suatu benda. 

Finishing juga merupakan bagian terpenting dalam pembuatan sebuah furniture. 

Furniture yang telah di-finishing akan terlihat lebih indah dan menarik.  Manfaat 

dari pekerjaan finishing furniture adalah dapat meningkatlan nilai suatu furniture, 

menambah keindahan substrat kayu, menambah keawetan kayu, lebih kuat terhadap 

gesekan dan pukulan. 
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Menurut diktat kuliah yang ditulis oleh Darmono (2002: 1), finishing 

merupakan akhir pada pekerjaan kayu yang bertujuan untuk melapisi permukaan 

kayu dengan suatu bahan pelapis baik dari bahan pelapis sintetis ataupun bahan 

pelapis lain yang dipoleskan atau disemprotkan dengan spray gun. Pekerjaan 

finishing furniture adalah rangkaian terakhir dari seluruh proses produksi di dalam 

industri perabot kayu. Pengertian pekerjaan finishing kayu adalah melakukan 

pelapisan atau pengolesan resin atau suatu zat ke permukaan kayu sehingga 

mendapatkan manfaat tertentu. 

Perkembangan teknologi sekarang ini memunculkan beragam jenis kayu 

olahan baru. Semakin beragamnya jenis kayu olahan, maka semakin bervariasi 

juga finishing kayu olahan yang dapat diaplikasikan. Jenis-jenis finishing untuk 

kayu olahan dapat menyesuaikan dengan tampilan kayu yang kita inginkan, berikut 

jenis finishing dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Finishing transparan diterapkan guna menonjolkan pesona serat kayu yang 

nampak pada permukaan kayu olahan. 

b. Finishing non-transparan diterapkan untuk menutupi serat kayu yang cacat atau 

kurang bagus. Finishing non-transparan dibagi lagi menjadi 2 yaitu cair dan 

padat. 

Menurut  Winoto Agnes (2014: 45-51) macam-macam finishing furniture 

dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Finishing  cairan 

Finishing cairan menonjolkan sisi estetika alami dari kayu misalnya warna dan 

bentuk serat kayu. Finishing cairan banyak digunakan pada furniture yang 
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terbuat dari kayu utuh seperti kayu jati dan lain-lain. Teknik aplikasi finishing 

furniture dengan menggunakan cairan antara lain: Dipping/pengecelupan, 

brushing/menggunakan kuas, wipin/pemolesan, spray/semprot. 

b. Finishing padat 

Finishing padat menggunakan bahan pelapis yang menutupi seluruh 

permukaan kayu. Finishing  padat sering dipakai pada furniture yang terbuat 

bukan dari bahan kayu utuh seperti: particle board, MDF, hardboard, dan  

softboard.  

 

8. Finishing Bernuansa Marmer 

Proses finishing merupakan tahap akhir dalam proses pembuatan furniture. 

Proses finishing ada banyak bahan yang dipakai mulai dari finishing cair, padat, dan 

berbagai teknik finishing lainnya. Materi pada finishing furniture kali ini adalah 

finishing yang bernuansa marmer. Proses finishing furniture mempunyai tahapan-

tahapan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil akhir. Tahapan-tahapan 

tersebut telah dibakukan dalam bentuk langkah-langkah sesuai standar. Menurut 

Imam Muchoyar (2019) tahap persiapan dan langkah-langkah pembuatan finishing 

furniture bernuansa marmer sebagai berikut. 

a. Alat yang digunakan: 

1) Amplas Nomor 180. 

2) Amplas Nomor 320. 

3) Amplas Nomor 400. 

4) Sekrap. 

5) Sander. 

6) Kain Majun. 

7) Spray Gun. 

8) Kompresor. 

 



29 

 

b. Bahan yang digunakan 

1) Wood Filler. 

2) Thinner. 

3) PU Acrylic Surfacer White. 

4) Hardener. 

5) Wood Stain. 

6) PU Sanding Sealer PUSS. 

7) PU Clear Gloss PUL. 

 

c. K3LH 

1) Wearpack. 

2) Kaca mata. 

3) Masker. 

 

d. Langkah Kerja  

1) Siapkan furniture yang akan di-finishing. 

Furniture yang siap untuk di-finishing harus dilakukan pengecekkan 

ulang. Pengecekkan yang harus dilakukan yaitu cek pada sambungannya 

apakah sudah rapat dan juga pada kesikuannya. Pengecekkan tersebut 

dilakukan supaya nantinya produk yang dihasilkan lebih maksimal. Apabila 

tidak ada masalah pada furniture tersebut, maka siap untuk dilakukan finishing. 

2) Amplas pemukaan furniture menggunakan amplas nomor 180. 

Pengamplasan menggunakan amplas nomor 180 merupakan 

pengamplasan tahap awal dan dilakukan dengan menggunakan mesin sander. 

Pengamplasan harus dilakukan searah serat kayu untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal.  
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3) Aplikasikan wood filler secara merata pada permukaan furniture. 

Tutuplah lubang pori-pori pada kayu dengan menggunakan wood filler 

(dempul). Aplikasikan wood filler dengan menggunakan sekrap pada 

permukaan furniture secara merata agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

Tunggu hingga wood filler kering tanpa terkena panas matahari secara 

langsung. 

4) Amplas kembali permukaan furniture menggunakan amplas nomor 320. 

Setelah wood filler yang diberikan pada furniture mengering, kemudian 

amplas kembali menggunakan amplas nomor 320. Pengamplasan bisa 

menggunakan tangan ataupun mesin sander dengan memberikan tekanan 

ringan. Amplas ini mempunyai tekstur mikro atau sangat halus yang berfungsi 

untuk meratakan dan menghaluskan permukaan kayu. 

5) Bersihkan permukaan kayu dengan kain majun. 

Pada proses penyemprotan, furniture harus benar-benar bersih dari kotoran 

dan debu. Bersihkan furniture dari kotoran dan debu bekas dempulan (wood 

filler) dengan menggunakan kain majun. Kalau furniture sudah benar-benar 

bersih, hasil dari penyemprotan akan menjadi rata dan halus. 

6) Tahap pembuatan campuran PU Acrylic Surfacer White. 

Pada tahap ini merupakan tahap pengecatan yang pertama, yaitu 

penyemprotan menggunakan PU Acrylic Surfacer White. Adapun 

perbandingan antara PU Acrylic Surfacer White, Hardener dan Thinner 

masing-masing yaitu 4: 1: 3. 
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7) Tahap pengaturan dan pemakaian Spray Gun. 

Pada tahap penyemprotan dengan menggunakan spray gun  ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan. Cara penyemprotan sangat mempengaruhi hasil 

dari pelapisan, jika cara penyemprotan masih salah maka hasilnya juga tidak 

maksimal. Pada saat penggunaan spray gun dibutuhkan keahlian tinggi dan 

pengetahuan tentang bagian-bagian yang terdapat pada spray gun. Berikut 

adalah bagian-bagian pada spray gun dijelaskan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Bagian-bagian Spray Gun (Sumber: www.vedcmalang.com) 

 

http://www.vedcmalang.com/
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Gambar 2. Pengaturan Bidang Pancar pada Spray Gun 

(Sumber: www.vedcmalang.com) 

 

Untuk jarak penyemprotan ke permukaan benda kerja juga harus 

diperhatikan. Jarak antara spray gun dengan permukaan benda kerja umumnya 

15-20 cm. Bila jarak serta volumenya tidak disesuaikan dapat menimbulkan cat 

yang meleleh dan tidak merata. Aturlah posisi dan gerakan saat penyemprotan 

secara stabil agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 
Gambar 3. Jarak Semprot Spray Gun (Sumber: www.dapurteknik.com) 

 

8) Semprotkan pada furniture. 

Sebelum dilakukan penyemprotan pastikan furniture dalam keadaan 

bersih. Pada proses penyemprotan harus diperhatikan temponya supaya 

http://www.vedcmalang.com/
http://www.dapurteknik.com/
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mendapatkan hasil yang maksimal. Kecepatan gerak pada saat menggunakan 

spray gun harus stabil, agar hasil penyemprotan bisa merata. 

9) Diamkan furniture kurang lebih 1x24 jam. 

Setelah proses penyemprotan selesai, selanjutnya diamkan furniture dalam 

waktu 1x24 jam agar furniture benar-benar mengering. Simpanlah furniture di 

tempat yang aman dan steril. 

10) Pembentukan pola bernuansa marmer. 

Pada proses ini membutuhkan kreatifitas tersendiri supaya menghasilkan 

corak/ motif marmer yang bagus. Buatlah pola menyerupai serat hingga 

membentuk motif alami bernuansa marmer. Lakukan pada seluruh permukaan 

furniture. 

11) Keringkan furniture. 

Setelah proses pembentukan pola marmer selesai, keringkan furniture 

tanpa terkena panas matahari secara langsung. 

12) Tahap pembuatan campuran PU Sanding Sealer PUSS. 

Cairan PU Sanding Sealer PUSS berfungsi sebagai lapisan pengunci untuk 

memantapkan pola marmer yang telah terbentuk. Adapun perbandingan antara 

PU Sanding Sealer PUSS, Hardener dan Thinner masing-masing yaitu 4: 1: 3.  

13) Semprotkan pada furniture. 

Pada proses penyemprotan harus diperhatikan temponya supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penyemprotan ini adalah sebagai 

lapisan pengunci untuk memantapkan pola marmer yang telah terbentuk. 
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14) Diamkan furniture kurang lebih 1x24 jam. 

Setelah proses penyemprotan selesai, diamkan kembali furniture dalam 

waktu 1x24 jam agar furniture benar-benar mengering. Simpanlah furniture di 

tempat yang aman dan steril. 

15) Amplas kembali furniture menggunakan amplas nomor 400. 

Proses selanjutnya setelah furniture sudah kering yaitu pengamplasan 

kembali menggunakan amplas nomor 400. Amplas ini mempunyai tekstur 

ekstra halus yang berfungsi menghaluskan permukaan kayu pada tahap akhir 

penyemprotan. Pada pengamplasan ini dianjurkan menggunakan tangan 

dengan gerakan ringan agar permukaan furniture tidak rusak. 

16) Bersihkan permukaan furniture dengan kain majun. 

Bersihkan furniture dari kotoran dan debu pengamplasan dengan 

menggunakan kain majun. Kalau furniture sudah benar-benar bersih, hasil dari 

penyemprotan akan menjadi rata dan halus. 

17) Tahap pembuatan campuran PU Clear Gloss PUL. 

Cairan PU Clear Gloss PUL berfungsi sebagai lapisan akhir untuk 

membuat furniture terkesan lebih glossy (mengkilap). Adapun perbandingan 

antara PU Clear Gloss PUL, Hardener dan Thinner masing-masing yaitu 4: 1: 

3. 

18) Semprotkan pada furniture. 

Pada proses penyemprotan harus diperhatikan kembali temponya supaya 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pada penyemprotan ini adalah 
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sebagai lapisan akhir untuk membuat furniture terkesan lebih glossy 

(mengkilap). 

19) Diamkan furniture kurang lebih 1x24 jam. 

Diamkan kembali furniture dalam waktu 1x24 jam agar furniture benar-

benar mengering. Simpanlah furniture di tempat yang aman dan steril. 

20) Furniture siap untuk digunakan. 

Jika furniture sudah benar-benar mengering sempurna, maka furniture siap 

untuk digunakan. Maka tahap proses finishing furniture telah selesai. Furniture 

yang sudah di-finishing dapat meningkatkan keawetan, nilai estetika, hingga 

meningkatkan daya jual furniture itu sendiri. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

1. Fitria Putri Wulandari (2019) yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Audiovisual Pada Mata Kuliah Praktik Finishing 

Furniture”. Hasil penelitian dan pengembangan ini menunjukan bahwa 

persentase kelayakan media berdasarkan penilaian ahli materi sebesar 86,72% 

termasuk kategori “Sangat Layak” untuk digunakan, hasil persentase 

kelayakan media berdasarkan penilaian ahli media sebesar 96,48% termasuk 

kategori “Sangat Layak” untuk digunakan, dan hasil persentase kelayakan 

media berdasarkan penilaian pengguna (mahasiswa) sebesar 82,73% termasuk 

kategori “Sangat Layak” untuk digunakan. 

2. Adi Nugroho (2017) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Audio Visual Membatik Teknik Jumputan untuk Siswa Kelas VII di MTS 

Negeri Godean”. Hasil penelitian dan pengembangan ini menunjukan bahwa: 
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(1) menghasilkan media pembelajaran audio visual membatik teknik jumputan 

yang menggunakan software Adobe After Effect CS6 dengan hasil rerata 

validasi ahli materi sebesar 88,15% masuk pada kategori sangat layak, validasi 

ahli media dengan rerata skor 69,75% masuk pada kategori layak, dan hasil uji 

coba peserta didik mendapatkan rerata skor 83,17% masuk kategori sangat 

layak, meskipun tidak sampai tahap pembuatan produk dikarenakan media ini 

hanya sebatas teori dan keterbatasan waktu dalam uji coba produk, (2) 

kelayakan media pembelajaran audio visual membatik teknik jumputan yang 

telah dinilai oleh ahli materi dan ahli media, menunjukkan bahwa media 

pembelajaran audio visual membatik teknik jumputan ini valid atau layak 

dengan revisi. Kemudian menurut peserta didik dengan media pembelajaran 

audio visual tersebut mereka lebih memahami materi dan proses pembuatan 

batik. 

3. Tunggul Pratonggopati (2018) yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Video Penggunaan Total Station Pengukuran Detail 

Peta Pada Mata Kuliah Praktikum Geomatika II di Jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan FT UNY”. Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi 

dan ahli media terhadap media pembelajaran berbasis video ini masuk dalam 

kategori sangat layak dengan persentasi kelayakan dari ahli materi sebesar 94% 

dan dari ahli media sebesar 86,25%. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh 

mahasiswa terhadap video ini masuk dalam kategori layak dengan persentasi 

kelayakan 77,25%. 
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C. Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung secara edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Guru berperan sebagai 

pendidik dan pembimbing dalam pembelajaran, seorang guru akan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik bila menguasai dan mampu mengajar di depan 

kelas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan mata pelajaran. Oleh 

karena itu, pendekatan sistem yang dipakai dalam dunia pendidikan mendorong 

guru menggunakan media sebagai bagian yang integral dalam pendidikan. 

Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tepatnya di Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan pada salah satu mata kuliah yaitu Praktik 

Furniture dalam proses pembelajaran yang dilakukan masih dengan cara 

penyampaian konsep pembelajaran secara monoton. Proses pembelajaran seperti 

itu terkesan membosankan dan membuat para mahasiswa kurang memahami teknik 

finishing dengan baik. Mahasiswa juga biasanya kurang mencari referensi 

tambahan atau bahan ajar tambahan, sehingga pemahaman tentang teknik finishing 

furniture masih dirasa kurang. Maka perlu adanya perubahan atau perbaikan pada 

proses pembelajaran tersebut, sehingga semua materi dapat tersampaikan dengan 

jelas ke mahasiswa dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media audio visual diharapkan 

dapat memberikan pesan mengenai materi yang disampaikan karena fungsi media 

pembelajaran sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) kepada penerima 

(siswa), dan keuntungan media pembelajaran dapat membuat siswa lebih 
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memahami makna dari video pembelajaran yang mengulas materi sesuai dengan 

materi ajar. Jadi, video pembelajaran merupakan media alternatif yang tepat untuk 

pembelajaran, karena dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan disertai 

penjelasan berupa tulisan ataupun suara. Dengan adanya media pembelajaran 

diharapkan siswa akan merasa tertarik dan termotivasi terhadap materi yang 

diberikan oleh guru sehingga akan membuat perhatian siswa terfokus. 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka berpikir 

diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana hasil pendefinisian (define) video pembelajaran finishing furniture 

bernuansa marmer pada mata kuliah praktik furniture? 

2. Bagaimana hasil perancangan (design) video pembelajaran finishing furniture 

bernuansa marmer pada mata kuliah praktik furniture? 

3. Bagaimana hasil pengembangan (development) dan kelayakan video 

pembelajaran finishing furniture bernuansa marmer pada mata kuliah praktik 

furniture? 

4. Bagaimana hasil penyebarluasan (dissemination) video pembelajaran finishing 

furniture bernuansa marmer pada mata kuliah praktik furniture? 


