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LAMPIRAN 1 

ADMINISTRASI PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 

STORY BOARD 
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STORY BOARD VIDEO PEMBELAJARAN 

PRAKTIK FINISHING FURNITURE 

A. RENCANA PROGRAM 

Mata Kuliah : Praktik Finishing Furniture 

Tujuan Pembelajaran : a. Mahasiswa dapat mengidentifikasi alat dan 

bahan yang digunakan saat praktik finishing 

furniture 

b. Mahasiswa dapat mengidentifikasi K3LH 

yang digunakan saat praktik finishing 

furniture 

c. Mahasiswa mampu mempraktikkan langkah 

kerja finishing furniture dengan baik dan 

benar 

Sasaran : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan FT UNY 

Pokok-pokok Materi : Alat, bahan, K3LH, dan langkah kerja pada 

Praktik Finishing Furniture 

Durasi : 21 menit 

Penulis : Ichsan Septian Sulistiyono 
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B. NASKAH VIDEO 

No. VISUAL AUDIO DURASI 

1.  (Muncul logo UNY dan 

tulisan)  

“JURUSAN PENDIDIKAN 

TEKNIK SIPIL DAN 

PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK UNY 

2019”  

Musik dan dubbing 

“Selamat datang di 

video pembelajaran 

praktik furniture” 

10 detik 

2.  (Munculnya gambar dan 

tulisan) 

“VIDEO PEMBELAJARAN 

PRAKTIK FINISHING 

FURNITURE BERNUANSA 

MARMER” 

 

Musik dan dubbing 

“Pada video 

pembelajaran kali ini 

kita akan membahas 

tentang praktik 

finishing furniture 

bernuansa marmer” 

10 detik 

3.  (Munculnya gambar dan 

tulisan) 

Tujuan Pembelajaran: 

a. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi alat dan 

bahan yang digunakan 

saat Praktik Finishing 

Furniture 

b. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi K3LH 

yang digunakan saat 

Praktik Finishing 

Furniture 

c. Mahasiswa mampu 

mempraktikkan langkah 

kerja finishing furniture 

dengan baik dan benar 

Musik 10 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

4.  (Munculnya gambar dan 

tulisan) 

Manfaat Pekerjaan Finishing 

Furniture: 

a. Dapat meningkatkan 

keawetan pada 

furniture 

b. Dapat meningkatkan 

nilai suatu furniture 

c. Dapat meningkatkan 

kualitas dan 

keindahan pada 

furniture   

Musik 10 detik 

5.  (Tulisan yang muncul) 

“ALAT YANG 

DIGUNAKAN” 

Musik dan dubbing 5 detik 

a.  Tampilkan shoot alat sekrap 

dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Sekrap berfungsi 

sebagai alat untuk 

meratakan dempul 

atau wood filler.” 

10 detik 

b. Tampilkan shoot alat kain 

majun dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Kain yang 

berfungsi untuk 

membersihkan debu 

atau kotoran yang 

menempel pada 

permukaan kayu.” 

10 detik 

c. Tampilkan shoot alat 

kompresor dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Kompresor 

berfungsi sebagai 

penyuplai udara.” 

12 detik 

d. Tampilkan shoot alat sander 

dan fungsinya. 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Sander mesin 

amplas berfungsi 

sebagai alat untuk 

menghaluskan dan 

meratakan 

permukaan kayu.” 

13 detik 

 



92 
 

No. VISUAL AUDIO DURASI 

 e. Tampilkan shoot alat spray 

gun dan tulisan fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Spraygun berfungsi 

sebagai alat 

penyemprot cairan 

cat.” 

13 detik 

f. Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 180 dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Amplas ini 

mempunyai tekstur 

yang halus, sehingga 

berfungsi untuk 

meratakan dan 

menghaluskan pada 

permukaan kayu.” 

15 detik 

g. 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 furniture 

setelah di Wood 

Filler.” 

18 detik 

h. Tampilkan shoot alat amplas 

nomor 400 dan tulisan 

fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Amplas ini 

mempunyai tekstur 

ekstra halus yang 

berfungsi untuk 

menghaluskan 

permukaan furniture 

yang akan dipoles 

pada tahap akhir 

penyemprotan.” 

15 detik 

6.  (Munculkan tulisan) 

“BAHAN YANG 

DIGUNAKAN” 

Musik dan dubbing 5 detik 

a. Tampilkan shoot bahan wood 

filler dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”wood filler 

berfungsi sebagai 

15 detik 



93 
 

No. VISUAL AUDIO DURASI 

   lapisan dasar untuk 

menutup pori-pori 

permukaan kayu.” 

 

b. Tampilkan shoot bahan 

thinner dan tulisan fungsinya. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”thinner berfungsi 

Sebagai bahan 

pengencer cat kayu.” 

10 detik 

c. Tampilkan shoot bahan PU 

Acrylic Surfacer White dan 

tulisan fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

” PU Acrylic 

Surfacer White 

berfungsi sebagai 

pengecatan furniture 

lapisan pertama .” 

13 detik 

d. Tampilkan shoot bahan Wood 

Stain dan tulisan fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

” Wood Stain 

berfungsi sebagai cat 

yang digunakan 

untuk pembentukan 

nuansa marmer.” 

12 detik 

e. Tampilkan shoot bahan PU 

Sanding Sealer PUSS dan 

tulisan fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”PU Sanding Sealer 

PUSS berfungsi 

sebagai lapisan 

pengunci untuk 

memantapkan pola 

marmer yang telah 

terbentuk.” 

13 detik 

f.  Tampilkan shoot bahan PU 

Clear Gloss PUL dan tulisan 

fungsinya 

Musik dan 

dubbing tulisan 

”PU Clear Gloss 

PUL berfungsi 

sebagai lapisan akhir 

untuk membuat 

furniture terkesan 

lebih mengkilap .” 

13 detik 

7.  (Muncukkan tulisan) 

“ KESEHATAN, 

KESELAMATAN KERJA 

DAN LINGKUNGAN 

HIDUP” 

Musik dan dubbing 5 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 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.” 

20 detik 

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 lainnya.”  

20 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 diu dara, 

partikel kecil, benda 

panas ataupun uap 

panas.” 

30 detik 

8.  Tampilan Flowchart Musik 45 detik 

9.  (Munculkan tulisan) 

“ LANGKAH KERJA” 

Musik dan dubbing 5 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 

amplas nomor 180. 

Pengamplasan 

dilakukan 

menggunakan 

sander dengan cara, 

letakkan tangan kiri 

dibagian atas untuk 

memberi tekanan.  

Kemudian letakkan 

tangan kanan pada 

bagian belakang atau 

pegangan sander 

untuk memberikan 

dorongan.  
Pengamplasan 

dilakukan searah 

serat kayu untuk 

mendapatkan hasil 

yang maksimal.” 

30 detik 

(3) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mengaplikasikan wood filler 

pada furniture 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Aplikasikan wood 

filler secara merata 

pada permukaan 

furniture. Lalu tekan 

menggunakan sekrap 

agar wood filler 

menutupi pori-pori 

pada permukaan 

kayu. Aplikasikan 

pada permukaan 

furniture secara 

merata agar 

mendapatkan hasil 

yang maksimal.  
Tunggu hingga wood 

filler kering, tanpa 

terkena panas 

matahari secara 

langsung.” 

100 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (4) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mengamplas 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Amplas kembali 

permukaan furniture 

menggunakan 

amplas nomor 320. 

Pengamplasan 

dilakukan searah 

serat kayu agar 

mendapatkan hasil 

yang maksimal.” 

50 detik 

(5) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

membersihkan meja 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Bersihkan 

permukaan kayu dari 

kotoran dan debu 

bekas dempulan, 

dengan 

menggunakan kain 

majun..” 

12 detik 

(6) Video menampilkan 

mahasiswa sedang membuat 

campuran PU Acrylic 

Surfacer White 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Tahap pembuatan 

campuran untuk 

penyemprotan PU 

Acrylic Surfacer 

White” 

a. Aduk terlebih 

dahulu cairan PU 

Acrylic Surfacer 

White sebelum 

digunakan, agar 

tidak ada cairan 

yang menggumpal. 

b. Campurkan PU 

Acrylic Surfacer 

White, Hardener 

dan Thinner ke 

dalam wadah 

plastik dengan 

perbandingan 

masing-masing 

yaitu 4:1:3. 

110 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

   c. Aduklah campuran 

tersebut agar 

merata. 

d. Kemudian cairan 

siap dimasukan ke 

dalam tangki cup 

spray gun. 

 

(7) Menampilkan tahap 

pengaturan dan pemegangan  

spray gun 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

Bagian dan fungsi 

spraygun: 

a. Setel knob tekanan 

udara, putar searah 

jarum jam untuk 

mengecilkan dan 

putar berlawanan 

arah jarum jam 

untuk 

memperbesar 

tekanan udara. 

b. Setel knob volum 

untuk mengatur 

jumlah cairan yang 

akan keluar dari 

noozle. Putar 

searah jarum jam 

untuk mengecilkan 

dan putar 

berlawanan jarum 

jam untuk 

memperbanyak 

jumlah cairan. 

c. Setel knob 

pancaran untuk 

mengatur luas 

semburan cat. 

Putar knob searah 

jarum jam untuk 

mengecilkan luas 

semburan cat dan 

putar berlawanan 

arah jarum jam  

65 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

   untuk 

memperbesar luas 

semburan. 

d. Atur air noozle 

sesuai arah 

gerakan saat 

penyemprotan. 

Untuk arah 

vertikal putar air 

noozle kearah atas 

dan bawah, 

sedangkan untuk 

arah horizontal 

putar air noozle 

kesamping kanan 

dan kiri. 

 

(8) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

menyemprot furniture di 

ruang finishing 

 

 

Musik dan 

dubbing tulisan: 

Semprotkan pada 

furniture secara 

merata. 

a. Kecepatan gerak 

pada saat 

menggunakan 

spray gun harus 

stabil, agar hasil 

penyemprotan bisa 

merata. 

b. Untuk jarak 

penyemprotan 

antara spray gun 

dengan permukaan 

benda kerja 

umumnya berjarak 

15-20 cm. 

53 detik 

(9) Video menampilkan meja 

yang sudah disemprot 

menggunakan PU Acrylic 

Surfacer White 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“ Diamkan furniture 

kurang lebih 1x24 

jam, agar furniture 

benar-benar 

mengering.” 

22 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (10) Video mahasiswa sedang 

membentuk pola bernuansa 

marmer 

Musik dan 

dubbing tulisan: 

a. Lipat kain majun 

dengan rapi dan 

ukuran disesuaikan 

dengan kebutuhan 

dan kenyamanan 

b. Lalu celupkan kain 

majun pada wood 

stain 

c. Oleskan wood 

stain pada 

permukaan 

furniture secara 

merata 

d. Buatlah pola 

menyerupai serat 

hingga membentuk 

motif alami 

bernuansa marmer 

e. Buatlah pola 

marmer pada 

seluruh permukaan 

kayu 

65 detik 

(11) Menampilan hasil furniture 

yang telah dibentuk nuansa 

marmer. 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“ Keringkan 

furniture tanpa 

terkena panas 

matahari secara 

langsung.” 

10 detik 

(12) Video menampilkan 

mahasiswa sedang membuat 

campuran PU Sanding Sealer 

PUSS 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Tahap pembuatan 

campuran untuk 

penyemprotan PU 

Sanding Sealer 

PUSS.” 

a. Aduk terlebih 

dahulu cairan PU 

Sanding Sealer 

PUSS sebelum 

digunakan, supaya 

tidak ada yang 

menggumpal. 

110 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

   b. Campurkan PU 

Sanding Sealer 

PUSS, Hardener 

dan Thinner ke 

dalam wadah 

plastik dengan 

perbandingan 

masing-masing 

yaitu 4:1:3. 

c. Aduklah campuran 

tersebut agar 

merata. 

d. Selanjutnya cairan 

siap dimasukan ke 

dalam tangki cup 

spray gun. 

 

(13) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

menyemprot cairan PU 

Sanding Sealer PUSS pada 

furniture  

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Semprotkan pada 

furniture yang akan 

di finishing secara 

merata.” 

a. Lakukan 

penyemprotan 

secara teratur 

sesuai dengan 

jarak yang sudah 

dianjurkan. 

b. Jarak 

penyemprotan 

yang tidak teratur 

bisa menyebabkan 

hasil 

penyemprotan 

tidak merata. 

45 detik 

(14) Menampilan hasil furniture 

yang telah disemprot PU 

Sanding Sealer PUSS 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Diamkan kurang 

lebih 1x24 jam agar 

permukaan furniture  

benar-benar 

mengering.” 

 

 

  

12 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

 (15) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

mengamplas 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Amplas kembali 

permukaan furniture 

menggunakan 

amplas nomor 400. 

Pengamplasan 

dilakukan searah 

serat kayu supaya 

mendapatkan hasil 

yang maksimal.” 

25 detik 

(16) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

membersihkan meja 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Bersihkan 

permukaan furniture 

dari debu 

pengamplasan 

dengan 

menggunakan kain 

majun.” 

13 detik 

(17) Video menampilkan 

mahasiswa sedang membuat 

campuran PU Clear Gloss 

PUL 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Tahap pembuatan 

campuran untuk 

penyemprotan PU 

Clear Gloss PUL.” 

a. Aduk terlebih 

dahulu cairan PU 

Clear Gloss PUL 

sebelum 

digunakan, supaya 

tidak ada yang 

menggumpal. 

b. Campurkan PU 

Clear Gloss PUL, 

Hardener dan 

Thinner ke dalam 

wadah plastik 

dengan 

perbandingan 

masing-masing 

yaitu 4:1:3. 

 

110 detik 
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No. VISUAL AUDIO DURASI 

   c. Aduklah campuran 

tersebut agar 

merata. 

 

(18) Video menampilkan 

mahasiswa sedang 

menyemprot cairan PU Clear 

Gloss PUL pada furniture  

 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Semprotkan pada 

furniture yang akan 

di finishing secara 

merata. Usahakan 

jarak penyemprotan 

harus teratur, agar 

hasil penyemprotan 

bisa merata dan 

mengkilap.” 

23 detik 

(19) Menampilan hasil furniture 

yang telah disemprot PU 

Clear Gloss PUL 

Musik dan 

dubbing tulisan 

“Diamkan kurang 

lebih 1x24 jam agar 

permukaan furniture 

benar-benar 

mengering.” 

10 detik 

(20) Menampilkan furniture yang 

siap untuk digunakan. 

Musik dan 

dubbing tulisan “ 
Jika permukaan 

furniture sudah 

mengering 

sempurna, maka 

furniture siap untuk 

digunakan.” 

23 detik 

10  Menampilkan semua pihak 

yang telah membantu dan 

mendukung sehingga dapat 

terwujudnya video 

pembelajaran ini. Serta 

ucapan terimakasih 

 

 

Musik dan tulisan, 

 

Disusun Oleh: 

Ichsan Septian S 

 

Penanggung 

Jawab: 

Ichsan Septian S 

 

Kameramen: 

Gandi Prabowo 

 

Pengisi Suara: 

Erwin Itsnan 

 

 

22 detik 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. VISUAL AUDIO DURASI 

   Editor: 

Ichsan Septian S 

 

Pendukung: 

Faozan Soeripto 

Ferly Anggriawan 

Nadzarul Ardiana P 

Riyani Fajriyati 

 

Terimakasih 

Kepada: 

Allah SWT 

Kedua Orang Tua 

Dan semua pihak 

yang telah 

membantu demi 

kelancaran dalam 

pembuatan video 

Media Pembelajaran 

 

Total 1260 detik 
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LAMPIRAN 3 

SKENARIO PEMBELAJARAN 
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SKENARIO MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUDIOVISUAL 

PADA MATA KULIAH PRAKTIK FINISHING FURNITURE 

BERNUANSA MARMER 

 

Skenario pembelajaran adalah tata cara dalam penggunaan media pembelajaran 

tersebut. Tujuan dibuatnya skenario pembelajaran adalah untuk memudahkan 

pengguna dalam proses penggunaannya. Berikut penjelasan mengenai skenario 

pembelajaran tersebut: 

1. Klik kanan pada file media pembelajaran tersebut lalu tekan copy. 

 

2. Kemudian tempatkan ke dalam file direktori yang ada di laptop anda. 
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3. Kemudian klik kanan di dalam file direktori yang sudah anda buat di laptop 

anda, lalu klik tombol paste.  

 

4. Tunggu hingga proses menyalin (copy) file selesai. 
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5. Setelah proses menyalin (copy) file selesai, kemudian jalankan file media 

pembelajaran tersebut. File tersebut dapat berjalan dengan menggunakan 

aplikasi perangkat lunak seperti Windows Media Player, KM Player, GOM 

Player, atau pemutar video yang lain.  
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LAMPIRAN 4 

VALIDASI AHLI MATERI 
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LAMPIRAN 5 

VALIDASI AHLI MEDIA 
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LAMPIRAN 6 

PENILAIAN KELAYAKAN 

MAHASISWA 
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