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ABSTRAK 

Mochammad Miftachul Huda. 2015. Penerapan Metode Belajar Berbasis 

Proyek Dalam Mata Pelajaran Finishing Konstruksi Kayu Menggunakan 

Politur Pada Siswa Kelas Xi Teknik Furnitur SMK N 2 Salatiga Tahun 

2014-2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 

Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. Dra. Sri Handayanai, 

M.Pd. 

Kata kunci : Pembelajaran berbasis proyek, finising kayu menggunakan politur 

Finishing kayu, merupakan cara mengolah serta memberi sentuhan akhir 

pada perabot ataupun meubelair yang masih mentah menjadi barang bernilai 

ekonomis tinggi sehingga dapat menambah nilai jual. Dengan demikian maka 

untuk mendapatkan hasil finishing yang baik perlu adanya pembelajaran yang di 

anggap tepat dalam mempersiapkan dan mengajarkan bagaimana proses finishing 

berlangsung, disini penyusun berkesempatan untuk menerapkan metode 

pembelajaran berbasis proyek dengan harapan yaitu untuk memberikan 

pengajaran dan pembelajaran guna mendapatkan hasil yang maksimal sehingga 

para siswa mampu untuk berorintasi dengan kecakapan hidup  atau life skill 

sehingga diharapkan setelah lulus mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan 

menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek pada kelas XI Teknik Furnitur 

SMK Negeri 2 Salatiga pada mata pelajaran  finishing kayu  menggunakan 

politur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas yaitu dengan menggunakan siklus pembelajaran dengan 

tujuan pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar dengan proses pengamatan 

pada setiap siklusnya. Aspek yang diamati adalah tahapan proses pekerjaan 

finishing kayu menggunakan politur pada siswa program keahlian Teknik Furnitur 

di SMK Negeri 2 Salatiga,  

Hasil penelitian menunjukan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan nilai  rata-rata setiap siklus 80,0 

sesuai standar kelulusan yang sudah disetujui. Selain itu peningkatan jumlah 

siswa yang tuntas belajar dalam praktek finishing kayu juga mengalami kenaikan 

dari jumlah seluruh siswa 18 orang,  34 % pada siklus I meningkat menjadi 55% 

pada siklus II dan pada siklus III mencapai 100 %, dan target dalam penelitian ini 

untuk ketuntasan 80 % telah tercapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

SMK Negeri 2 Salatiga yang terletak di Jl. Parikesit, Kelurahan Dukuh, 

Kecamatan Sidomukti, Salatiga ini merupakan salah satu SMK Negeri yang 

memiliki banyak prestasi di bidang akademik, sehingga sekolah ini 

diharapkan dapat mencetak siswa lulusan yang berkualitas dan mampu 

bersaing dalam dunia kerja. Salah satu contohnya adalah lulusan dari  

program keahlian teknik bangunan. 

Teknik bangunan merupakan salah satu program pendidikan di SMK 

Negeri 2 Salatiga yang mempunyai tiga program keahlian yaitu : Teknik 

Arsitektur, Teknik Konstruksi Batu Beton dan Teknik Konstruksi Kayu 

(Teknik Furnitur), di sini akan membahas mengenai keahlian Teknik Furnitur 

SMK Negeri 2 Salatiga. Keuntungan program keahlian Furnitur kayu SMK 

Negeri 2 Salatiga adalah selalu tersedianya bahan praktik dan tersedianya 

lapangan pekerjaan dikarenakan elemen dalam suatu bangunan selalu 

melibatkan material kayu, dan juga material kayu  masih mudah didapatkan 

selain itu juga tersedianya limbah kayu yang bisa dimanfaatkan menjadi 

bahan kreasi yang bernilai jual tinggi. 

Dengan adanya program keahlian Furnitur kayu, diharapkan siswa yang 

telah lulus dari SMK Negeri 2 Salatiga ini yang tidak melanjutkan ke jenjang 

unversitas dapat membuka atau dapat membuat lapangan pekerjaan 
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sendiri sesuai keahlian dan kemampuan yang telah dipelajari disekolahan 

maupun saat melakukan praktikan di luar sekolah sehingga tidak lagi 

menggantungkan lapangan pekerjaan pada pemerintah ataupun dunia industri 

yang makin sempit. 

Salah satu mata pelajaran pada program keahlian teknik Furnitur kayu 

yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skill) adalah mata pelajaran 

finishing kayu, di mana siswa dapat mempelajari bagaimana cara mengolah 

serta memberi sentuhan akhir pada perabot ataupun meubelair hasil dari 

praktik, sehingga dapat menambah nilai jual. Dengan proses finishing yang 

baik, perabot dengan bahan baku kurang baik atau kurang mempunyai nilai 

ekonomis, misalnya perabot dari kayu mangga atau kayu pinus dapat berubah 

menjadi perabot atau meubelair yang menarik dan mempunyai nilai jual 

tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan perabot yang dijual di toko - toko 

meubel banyak yang berbahan baku kayu pinus. Seiring makin mahalnya 

kayu jati sebagai bahan baku meubel, diharapkan para siswa mempunyai 

keberanian untuk mengadakan terobosan dengan memanfaatkan kayu - kayu 

yang sekarang dianggap kurang mempunyai nilai ekonomis untuk dijadikan 

meubel atau perabot. Kemudian dengan proses finishing yang baik, maka 

bahan baku yang rendah dapat menjadi meubel yang berkualitas dan dapat 

bersaing di pasaran.  

Dari hasil pertemuan antara penyusun dengan guru mata pelajaran yang 

bersangkutan maka penyusun diberikan kesempatan untuk menerapkan 

metode pembelajaran berbasis proyek kepada siswa kelas XI Teknik Furnitur 



3 
 

 
 

SMK Negeri 2 Salatiga dengan harapan mampu memberikan pengajaran dan 

mampu meningkatkan nilai hasil belajar pratik finishing kayu, sehingga para 

siswa mampu untuk melatih life skill dan mampu bersaing untuk menciptkan 

lapangan pekerjaannya sendiri. Karena inti dari metode pembelajaran berbasis 

proyek disini adalah pembelajaran yang bedasarkan pekerjaan sebagai proses 

pembelajaran sehingga para siswa dituntut untu mampu menguasai tahapan-

tahapan pekerjaan yang akan dikerjakan. 

Dengan adanya penerapan metode pembelajaran berbasis proyek 

diharapkan mampu sebagai salah satu metode pembelajaran pendidikan 

teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penerapan 

metode pembelajaran berbasis proyek di SMK Negeri 2 Salatiga ini 

diharapkan mampu meningkatan hasil belajar pada siswa kelas XI Teknik 

Furnitur SMK Negeri 2 Salatiga pada mata pelajaran finishing kayu 

menggunakan politur.. 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka perlu diadakan 

penelitian dengan judul : Penerapan Metode Belajar Berbasis Proyek Dalam 

Mata Pelajaran Finishing Konstruksi Kayu Pada Siswa Kelas XI Teknik 

Furnitur SMK N 2 Salatiga Tahun 2014-2015. 

1.2. Penegasan Istilah 

1.2.1.  Metode Pembelajaran Berbasis Proyek 

Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang 

menggunakan proyek atau kegiatan sebagai metode pembelajaran. 
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Para siswa dituntut untuk melakukan eksplorasi, penilaian, dan 

informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.  

Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran 

yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. Pembelajaran 

berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan 

komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan 

insvestigasi dan memahaminya.  

1.2.2.  Finishing Kayu Menggunakan Politur 

Untuk mengerjakan finishing kayu menggunakan politur secara 

efisien dan mendapatkan hasil yang memuaskan perlu dihitung 

terlebih dahulu volume pekerjaan dan bahan-bahan yang harus 

disiapkan. Selain itu, kita perlu memperhitungkan waktu untuk 

mengerjakan. 

Melaksanakan pekerjaan politur menurut Yuswanto  (2000 : 8) 

adalah: pekerjaan politur sebenarnya ada beberapa macam cara atas 

dasar pengalaman dan kemampuan masing-masing. Namun pada 

prinsipnya sama, yaitu menghaluskan permukaan kayu yang akan 

akan dipolitur, memberi warna, menutup pori-pori atau filling in, 

menghaluskan permukaan lagi, baru melapisi politur dengan kuas, 

bal kain, atau spray gun. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan metode 

pembelajaran berbasis proyek mampu menjelaskan terjadinya peningkatan 

hasil belajar siswa SMK Negeri 2 Salatiga pada mata pelajaran finishing 

kayu dengan kompetensi dasar yaitu penerapan finishing kayu 

menggunakan politur agar siswa mampu untuk bersaing dengan siswa lain. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

penerapan metode pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatan hasil 

belajar siswa pada kelas XI Teknik Furnitur SMK Negeri 2 Salatiga pada 

mata pelajaran finishing kayu dengan kompetensi dasar yaitu penerapan 

finishing kayu menggunakan politur. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di antaranya: 

1.5.1.  Bagi Peneliti 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai  

metode pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran 

finishing konstruksi kayu menggunakan politur.  
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

kegiatan penelitian yang sejenis. 

1.5.2.  Bagi Guru 

Memberikan alternatif metode pembelajaran bagi guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran finishing konstruksi 

kayu menggunakan politur. 

1.5.3.  Bagi Siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa untuk proses finishing kayu 

menggunakan politur pada siswa kelas XI Teknik Furnitur SMK 

Negeri 2 Salatiga. 

b. Meningkatkan kekompakan sesama siswa dalam mengerjakan 

setiap pekerjaan finishing kayu. 

1.5.4.  Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Menambah dan menyebarluaskan informasi tentang pemanfaatan  

dan  penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. 

b. Memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki proses 

pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas. 

1.6. Batasan Masalah 

Banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji terutama yang terkait 

penerapan metode pembelajaran berbasis proyek di kelas XI Teknik Furnitur 

SMK Negeri 2 Salatiga. Dikarenakan keterbatasan dari segi waktu, jarak, 

biaya dan tenaga, maka penelitian ini difokuskan pada penerapan metode 

pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran finishing konstruksi kayu 
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dengan kompetensi dasar yaitu penerapan finishing konstruksi kayu 

menggunakan politur dengan harapan supaya nilai hasil belajar siswa kelas 

XI  Teknik Furnitur SMK Negeri 2 Salatiga Tahun 2014-2015 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi ini menjadi 3 bagian 

yaitu bagian awal, isi, dan bagian akhir. 

1.7.1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, lembar pengesahan, motto, 

lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran, abstrak. 

1.7.2. Bagian Isi 

Isi skripsi disajikan dalam lima bab dengan beberapa sub bab 

pada tiap babnya. 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan Teori  

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori tentang,  metode 

pembelajaran berbasis proyek, finishing kayu menggunakan politur, 
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Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, 

instrumen penelitian, rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pada bab ini mencakup dari hasil penelitian berupa analisis data 

serta pembahasan hasil penelitian. 

Bab V : Penutup 

Pada bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang relevan dengan penelitian yang telah dilaksanakan. 

1.7.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Metode Pembelajaran Berbasis Proyek 

Menurut Suherman dalam Sukardi (2003) mengemukakan bahwa 

Istilah metode berasal dari bahasa yunani yaitu Methodos yang berasal dari 

kata “meta” dan “hodos”. Kata meta berarti melalui sedangkan hodos 

berarti jalan, sehingga metode berarti jalan yang harus dilalui, cara 

melakukan sesuatu atau prosedur. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antara peserta 

didik dalam rangka perubahan sikap.  

Pengertian metode pembelajaran menurut Abdurrahman dalam 

Sunhaji (2012: 39)  adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar 

yang dipergunakan guru atau instruktur; atau teknik menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual atau secara 

kelompok, agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan 

oleh siswa dengan baik sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Menurut Benjamin S.Bloom 

(Jihad dan Haris, 2013) mengemukakan  ada tiga ranah (domain) hasil 

belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomtorik. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan 

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. 
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Pendekatan belajar berbasis proyek menurut Ngalimun (2013: 190) 

memiliki potensi yang besar untuk membuat pengalaman yang menarik dan 

bermakna bagi pelajar untuk memasuki lapangan pekerjaan dikarenakan 

pembelajaran berbasis proyek merupakan sebuah model atau pendekatan 

pembelajaran yang inovatif, yang menekankan pada belajar kontekstual 

melalui kegiatan – kegiatan yang kompleks  

Proyek memfokuskan pada pengembangan produk atau unjuk kerja 

(performance), yang secara umum belajar melakukan kegiatan: 

mengorganisasi kegiatan belajar kelompok mereka, melakukan pengkajian 

atau penelitian, memecahkan masalah, dan mensintesis informasi. Menurut 

Almaliki (Ngalimun, 2013) proyek selain dilakukan secara kolaboratif juga 

harus besifat inovatif, unik, dan berfokus pada pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan kehidupan pembelajar atau kebutuhan masyarakat atau 

industri lokal. 

Pendekatan pembelajaran berbasis proyek menggunakan model 

produksi: pertama, pelajar menentukan tujuan untuk membuat produk akhir. 

Mereka mengkaji topik mereka, mendesain produk mereka, dan membuat 

perencanaan manajemen proyek, pembelajar kemudian memulai proyek, 

memecahkan masalah dan isu-isu dalam produksi, dan menyelesaikan 

produk mereka. Pembelajar mungkin menyajikan atau menggunakan produk 

yang mereka buat, dan idealnya mereka diberi waktu untuk mengevalusasi 

hasil kerja mereka  
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2.1.1. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek  

Langkah – langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek 

menurut kementrian pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut:  

a. Penentuan Pertanyaan Mendasar  

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu 

pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam 

melakukan suatu aktivitas. 

b. Mendesain Perencanaan Proyek  

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan 

siswa. Dengan  demikian siswa diharapkan akan merasa 

“memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan 

main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab 

pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek 

yang mungkin, serta  mengetahui alat dan bahan yang dapat 

diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 

c. Menyusun Jadwal  

Pengajar dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal 

aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini 

antara lain: (1) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) 

membuat deadline penyelesaian proyek, (3)  membimbing siswa 

ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan 

proyek. 
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d. Monitoring siswa dan kemajuan proyek  

Pengajar bertanggungjawab untuk melakukan monitor 

terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring 

dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. 

Dengan kata lain pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas 

siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah 

rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang  penting. 

e. Menguji Hasil  

Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam 

mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi 

kemajuan masing- masing siswa, memberi umpan balik tentang 

tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu pengajar 

dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 

f. Mengevaluasi Pengalaman  

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan siswa 

melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah 

dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun 

kelompok. Pada tahap ini siswa diminta untuk mengungkapkan 

perasaan dan pengalamanya selama menyelesaikan proyek. 

Pengajar dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka 

memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada 

akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. 
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2.1.2. Keuntungan Pembelajaran Berbasis Proyek 

Keuntungan menggunakan metode pmbelajaran berbasis proyek 

sebagai berikut:  

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar, mendorong 

kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. 

b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.  

c. Membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

masalah-masalah yang kompleks. 

d. Meningkatkan kolaborasi.  

e. Mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan komunikasi.  

f. Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber daya.  

g. Memberikan pengalaman kepada siswa pembelajaran dan praktik 

dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan 

sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan 

tugas. 

h. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara 

kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. 

i. Melibatkan para siswa untuk belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian 

diimplementasikan dengan dunia nyata. 
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j. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga siswa 

maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. 

2.1.3. Kelemahan Pembelajaran Berbasis Proyek 

Kelemahan penggunaan pembelajaran berbasis proyek sebagai 

berikut:  

a. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

b. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

c. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di 

mana instruktur memegang peran utama di kelas. 

d. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 

e. Siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan 

pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 

Untuk mengatasi kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek 

di atas seorang pendidik harus dapat mengatasi dengan cara 

memfasilitasi siswa dalam menghadapi masalah, membatasi waktu 

siswa dalam menyelesaikan proyek, meminimalis dan menyediakan 

peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih 

lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan 

banyak waktu dan biaya, menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga instruktur dan siswa merasa nyaman dalam 

proses pembelajaran. 
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Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah dalam pembelajaran berbasis proyek apabila diterapkan 

dalam proses pekerjaan finishing kayu menggunakan politur pada 

mata pelajaran finishing kayu sangat sesuai dikarenakan pendekatan 

pembelajaran berbasis proyek menggunakan model produksi, dengan 

langah awal siswa menentukan tujuan untuk membuat produk akhir 

dalam arti menentukan pekerjaan dalam mata pelajaran finishing kayu. 

Kemudian para siswa mengkaji topik mereka dengan kompetensi 

dasar pekerjaan finishing kayu menggunakan politur. para siswa 

diajak untuk terlibat dalam proses mendesain produk yang akan 

mereka kerjakan yaitu menentukan apa yang akan di finishing dan 

menggunakan bahan apa untuk memfinishing  yaitu finishing benda 

kerja yang berupa tempat pensil yang difinishing mengguakan politur, 

selanjutnya para siswa diajari bagaimana proses pekerjaan politur. 

Kemudian para siswa diajak untuk membuat perencanaan manajemen 

proyek yang bertujuan supaya siswa di tuntut untuk menyelesaikan 

pekerjaan mereka sesuai jadwal yang sudah dibuat dan sudah disetujui 

bersama. Langkah selanjutnya adalah parasiswa memulai pekerjaan 

memfinishing tempat pensil menggunakan politur sesuai jadwal dan 

sesuai urutan yang sudah di pelajari sebelmunya. Setelah selesai maka 

siswa akan diajak untuk refleksi diri yang bertujuan untuk menggali 

dan menevaluasi diri selama proses pembelajaran pada mata pelajaran 

finishing kayu berlangsung. 
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2.2. Finishing Kayu Menggunakan Politur 

Suatu furnitur atau meubelair tidak akan menarik tanpa sentuhan 

finishing pada akhir proses pembuatan sebelum dijual ke pasaran. Finishing 

yang baik pada proses akhir pembuatan meubel, dapat menjadikan meubel 

yang terbuat dari bahan baku yang kurang mempunyai ekonomis, menjadi 

menarik dan mempunyai nilai jual tinggi. Finishing juga dapat menambah 

kekuatan, keawetan serta keteguhan kayu terhadap perubahan cuaca. 

Yuswanto (2000 : 1) mengemukakan “ finishing kayu adalah suatu kegiatan 

atau tahapan dari pembuatan suatu furniture atau meubelair, untuk 

menambah keindahan dan tahan lama, bagian kostruksi atau prabot rumah 

dilapisi bahan tertentu sehingga kelihatan menarik, indah, kuat, awet, dan 

mempunyai nilai jual ”. 

Proses finishing kayu bermacam - macam tergantung dari bahan 

finishing yang akan diaplikasikan, proses aplikasi politur tentu saja berbeda 

dengan aplikasi cat dan sebagainya oleh karena itu disinilah siswa akan 

mempelajari teknik finishing kayu menggunakan politur.  

Didalam penelitian tindakan kelas ini difokuskan finishing kayu 

menggunakan politur dengan alasan bahwa finishing kayu menggunakan 

politur banyak disukai masyarakat Indonesia, dikarenakan peralatan yang 

digunakan sederhana dan biayanya cukup murah dengan hasil yang sangat 

halus, dengan demikian proses finishing kayu menggunakan politur dapat 

menjadi bekal hidup siswa setelah siswa lulus dari sekolah. Sedangkan 

pelitur adalah larutan yang digunakan untuk mengkilapkan prabot rumah 
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tangga, seperti meja, kursi ataupun segala macam meubelair yang bahan 

dasarnya terbuat dari kayu.  

2.2.1. Praktik Finishing Kayu  

Praktik finishing kayu adalah suatu kegiatan siswa dalam 

mengaplikasikan suatu bahan finishing dengan campuran tertentu dan 

cara tertentu pada benda kerja. Dahar (1989 : 11) berpendapat bahwa 

kegiatan praktik termasuk belajar karena terjadinya suatu proses di 

mana organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. 

Strategi pembelajaran dengan pengalaman merupakan cara belajar 

yang paling baik, karena siswa belajar dengan partisipasi aktif dengan 

konsep dan prinsip. Pengetahuan yang didapat dari pembelajaran 

dengan pengalaman mempunyai beberapa kelebihan antara lain : 

a. pengetahuan akan bertahan lama atau mudah untuk diingat, 

b. hasil belajar lebih baik karena mempunyai efek transfer paling 

baik, 

c. dapat meningkatkan penalaran dan kemampuan siswa untuk 

berfikir secara bebas. 

Sarat hasil finishing kayu yang baik adalah : rata, halus dan 

indah, artinya pewarnaannya merata pada seluruh permukaan benda 

kerja, halus artinya apabila diraba permukaan benda kerja terasa halus,  

sedangkan indah artinya setelah benda kerja di finishing serat kayu 

menjadi lebih nampak dan menonjol sehingga mempunyai nilai 

ekonomis yang lebih tinggi. 
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Kelebihan finishing kayu menggunakan politur adalah melapisi 

dan mengkilapkan serta memperindah dan mepertajam pola serat kayu 

dan yang paling penting politur dapat menjaga kesetabilan kayu dari 

pengaruh cuaca diluar ruangan. Pemlituran yang tepat dapat 

menghasilkan lapisan filem yang tidak dapat ditembus oleh benda 

cair, uap air, dan juga dapat melindungi kayu dari cahaya dan panas 

yang langsung maupun tidak langsung serta terhindar dari jamur. 

2.2.2. Teknik Mengerjakan Politur 

Sebelum siswa melaksanakan pekerjaan finishing kayu 

menggunakan politur hal yang paling utama harus diketahui adalah 

mengetahui apa saja alat – alat yang akan di gunakan untuk tahapan – 

tahapan proses mempolitur benda kerja nantinya dan bahan apa saja 

yang akan dipakai harus disiapkan terlebih dahulu sehingga setelah 

semua siap maka siswa tidak akan kesulitan lagi dalam proses 

pengerjaan finishing kayu menggunakan politur. untuk alat yang akan 

digunakan melipti : 

1. Amplas dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk proses 

penghalusan permukaan kayu di setiap tahapan pengerjaan politur. 

2. Kuas dengan ukuran yang sudah ditentukan. 

3. Kain cotton yang akan digunakan untuk membuat bal kain. 

4. Spry gun digunakan untuk menyemprotkan cairan politur selain 

menggunakan kuas dan bal kain. 
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5. Compresor udara untuk menyemprotkan udara pada spry gun. 

6. Cawan digunakan untuk tempat pencampuran politur yang akan di 

aplikasikan menggunakan kuas ataupun bal kain. 

Dan untuk bahan yang akan dipersiapkan adalah sebagai berikut: 

1. Sirlak adalah bahan utama pembuatan politur. 

2. Thinner atau spirtus merupakan pengencer sirlak sehingga menjadi 

politur. 

3. Wood stain atau pewarna kayu (oker) digunakan untuk memberi 

warna pada pekerjaan politur sesuai warna yang di kehendaki. 

4. Wood filler adalah bahan yang akan digunakan untuk menutup pori 

– pori kayu sehingga permukaan kayu akan nampak halus dan rapi. 

Setelah semua bahan dan alat sudah lengkap kemudian mulai 

membuat cairan politur dengan cara sebagai berikut: 

Bahan baku :  

- Sirlak .............................................. 1/4 kg 

- Thinner/spirtus..................................1 botol 

- Pewarna ...........................................Secukupnya 

Cara membuat: 

-  Larutkan sirlak ke dalam thinner, lalu aduk sampai benar - benar  

larut. 

-  Selanjutnya pewarna dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam 

larutan sambil terus diaduk, untuk jumlah pewarna yang digunakan 
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 tergantung dari keinginan, misalnya warna yang diinginkan agak 

terang maka pewarna yang di campurkan sedikit saja begitu juga 

sebaliknya ingin mendapatkan politur dengan warna yang gelap 

maka pewarna di sesuaikan. 

Setelah alat dan bahan sudah siap semua maka langkah selanjutnya 

adalah melaksanakan pekerjaan politur (Yuswanto, 2000 : 8) pekerjaan 

politur sebenernya ada beberapa macam cara atas dasar pengalaman dan 

kemampuan masing - masing. Namun pada prinsipnya sama, yaitu 

menghaluskan permukaan kayu yang akan akan di politur, memberi warna, 

menutup pori-pori atau filling in, menghaluskan permukaan lagi, baru 

melapisi politur dengan kuas, bal kain, atau spray gun. 

Langkah – langkah pengerjaan finishing menggunakan politur sebagai 

berikut: 

a. Permukaan dihaluskan menggunakan amplas no 120 , searah serat 

kayu, kemudian dilanjutkan menggunakan amplas no 180 dengan 

cara yang sama. 

b. Pemberian warna pada seluruh permukaan kayu menggunakan 

kuas, sebelum kering permukaan di gosok-gosok menggunakan bal 

kain, arahnya memutar dan diakhiri searah serat kayu (wood 

staining). 

c. Penutupan pori-pori menggunakan batu apung yang dicelupkan ke 

air kemudian digosok-gosok pada permukaan kayu, sehingga pori-

pori kayu terisi, selanjutnya sebelum kering digosok-gosok  
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d. menggunakan bal kain dengan arah memutar dan diakhiri dengan 

arah memanjang searah serat kayu (filling in). 

e. Setelah mengering haluskan permukaan kayu menggunkan amplas 

no 320, apabila warna belum merata bisa diberi pewarna sekali 

lagi. 

f. Oleskan cairan politur mengguakan kuas sebagai lapisan dasar. 

Setelah kering oleskan lagi  politur untuk lapisan kedua dan 

ditunggu sesaat, setelah kering oleskan lagi politur searah serat 

untuk lapisan ketiga, baru diangin-anginkan sampai kering. 

g. Permukaan kayu dihaluskan lagi menggunakan amplas no 400 yang 

lebih halus dngan cara pelan-pelan atau tidak terlalu menekan, 

searah dengan serat kayu sampai halus. Kemudian oleskan lagi 

cairan politur sebanyak tiga kali sehingga menjadi enam kali oles. 

h. Setelah kering amplas kembali menggunakan amplas no 400 yang 

halus, kemudian lakukan langkah kelima sehingga menjadi lapisan 

kesembilan kemudian angin-anginkan sampai kering. 

i. Permukaan kayu diamplas kembali menggunakan amplas no 400 

sampai rata dan licin. Baru dioleskan lagi cairan politur yang 

sedikit encer satu kali  dan ditunggu sampai kering (coating). 
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j. Diampelas kembali menggunakan amplas no 400, kemudian diolesi 

cairan politur dengan menggunakan bal kain, caranya bal kain 

dicelupkan pada cairan politur, diperas, kemudian untuk  

 

k. menggosok permukaan arah melingkar dan diakhiri dengan 

menarik lurus arah serat kayu, ditunggu sampai kering. 

l. Melapisi cairan politur seperti pada langkah (i) berulangkali 

sehingga pori-pori tertutup dan merata (skining in). 

m. Melapisi permukaan kayu menggunakan politur encer menggunaan 

bal kain yang dicelupkan kedalam politur dan diperas, kain 

dogosok-goskan searah melingkar dan berputar-putar searah serat 

kayu (bodying up). 

n. Setelah kering lagkah (k) diulang sekali lagi. 

o. Untuk mengakhiri lapisan politur, gosok bal kain yang sudah 

dicelup pada sepirtus kemudian diperas sampai agak kering, 

penggosokan dilakukan searah serat kayu. 

p. Agar mengkilap, gosok lagi permukaan kayu menggunakan bal 

kain yang diberi beberapa tetes sepirtus searah serat kayu, 

kemudian angin-anginkan selama 24jam. 

Selama proses pekerjaan finishing kayu menggunakan politur 

berlangsung dan sampai selesai yaitu berbentuk benda jadi maka penilaian 

yang dilakukan adalah penilaian hasil pekerjaan. 
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2.3. Kerangka berfikir 

Berdasarkan latar belakang, siswa kelas XI Teknik Furnitur SMK 

Negeri 2 Salatiga diharapkan mampu untuk berorintasi dengan kecakapan 

hidup atau life skill sehingga para siswa diharapkan mampu untuk membuka 

lapangan pekerjaan untuk dirinya maupun orang lain, maka dalam 

kesempatan ini penyusun  ingin menerapkan metode pembelajaran berbasis 

proyek dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

Teknik Furnitur SMK Negeri 2 Salatiga dalam mata pelajaran finishing 

kayu. 

Hasil belajar proses pekerjaan finishing menggunakan politur yang 

disampaikan penyusun dan guru kepada para siswa merupakan bukti nyata 

tercapainya tindakan atau tujuan pembelajara. Dan salah satu syarat untuk 

mengetahui keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar. Mata pelajaran 

finishing kayu dengan koompetensi dasar adalah penerapan finishing kayu 

menggunakan poitur pada siswa kelas XI Teknik Furniture SMK Negeri 2 

Salatiga. Karena banyak kekuranga yang masih ada seperti pada proses 

penghlusan yang membutuhkn ketelitian lebih sehingga hasil akan sesuai 

yang diharapkan. 

Untuk mencapai nilai rata-rata yang masih kurang dari ketentuan-

ketentuan minimal dalam proses penilaian, maka proses pekerjaan akan di 

ulangi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pembelajaran persiklus. 

 

 



40 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Berfikir Finishing Kayu Sistem Politur 

2.4.Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah metode pembelajaran berbasis proyek 

mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

finishing kayu kelas XI Teknik Furnitur SMK Negeri 2 Salatiga tahun ajaran 

2014-2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam  jenis penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan pada program keahlian Teknik Furnitur di SMK Negeri 2 

Salatiga, yang berlokasi di Jalan. Parikesit, Kelurahan Dukuh, Kecamatan 

Sidomukti,  Salatiga , kelas XI yang berjumlah 18 siswa pada Tahun 

pelajaran 2014-2015, sedangkan materi yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah materi pelajaran finishing kayu dengan kompetensi dasar adalah 

penerapan finishing kayu menggunakan politur. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini, penulis berkolaborasi dengan dua orang guru program keahlian 

Furnitur kayu. 

3.2.  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang akan diteliti adalah hasil 

kerja siswa dalam pekerjaan finishing kayu menggunakan politur pada 

benda kerja yaitu tempat pensil kelas XI SMK Negeri 2 Salatiga tahun 

2014-2015. 

3.3. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2008:117). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Teknik 
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Furnitur SMK Negeri 2 Salatiga mata pelajaran Teknik Finishing Kayu 

dengan kompetensi dasar adalah teknik finishing kayu menggunakan politur 

tahun 2014-2015, dikarenakan jumlah siswa kelas XI Teknik Furnitur SMK 

Negeri 2 Salatiga tahun 2014-2015 hanya berjumlah 18 siswa maka semua 

siswa dijadikan sebagai obyek penelitian dengan menerapkan metode 

pembelajaran berbasis proyek dengan proyek pekerjaan adalah finishing 

kayu menggunakan politur sesuai dengan kompetensi dasar pada mata 

pelajaran finishing kayu. 

3.4.  Rancangan Penelitian 

Sebelum dibuat rancangan tindakan kelas dilakukan pertemuan 

pendahuluan antara penyusun dengan guru pengampu mata pelajaran 

finishing kayu, pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data awal 

dan penyamaan persepsi rencana tindakan, selanjutnya dilakukan survey 

untuk mengetahui kondisi pembelajaran yang sedang berlangsung serta 

kesiapan siswa. 

3.4.1. Perencanaan Awal (Rencana Tindakan) 

Sebelum dilakukan tindakan, dilakukan perencanaan awal meliputi : 

1. Penyiapan perangkat pembelajaran seperti daftar hadir, satuan acara 

pembelajaran, materi pembelajaran, lembar observasi untuk 

mengamati keterampilan siswa dalam mem finishing benda kerja 

sistem politur. 



 
 

 
 

2. Penyiapan kelengkapan pendukung pembelajaran seperti bal kain, 

alat perlengkapan finishing kayu, bahan-bahan finishing  kayu 

menggunakan politur. 

3. Skenario pembelajaran. 

Meliputi proses pengerjaan sampai penilaian hasil pekerjaan, proses 

pekerjaan meliputi : 1). Penghalusan benda kerja, 2). penutupan pori 

– pori atau filling in, 3). wood staining atau pemberian warna dasar, 

4). coating atau pengolesan cairan politur encer, 5). Skinning in atau 

pelapisan politur yang agak kental, 6). bodying up atau menggosokan 

bal kain yang sudah dicelupkan ke politur kemuduan diperas. 

Sedangkan tahapan pembelajarannya sebagai berikut : 

1).Penjelasan Guru, 2). Tanya jawab, 3) Pelaksanaan Kegiatan 

praktek, 4) Pendampingan, 5) evaluasi dan penilaian. 

3.4.2. Tindakan 

Rencana tindakan pembelajaran yang telah dibuat, dilaksanakan 

dengan tindakan. Pertama guru memberikan penjelasan materi yang 

meliputi pokok bahasan yang akan dipelajari, setelah guru selesai 

memberikan materi kemudian dilakukan sesi tanya jawab sehingga siswa 

dapat menanyakan apa yang belum dipahami, setelah semua paham maka 

selanjutnya diadakan belajar mandiri. Pada saat siswa melaksanakan 

kegiatan belajar mandiri, guru melaksanakan tugasnya sebagai 

pendamping siswa belajar, setelah siswa selesai belajar maka diberikan 

penilaian, bersaman dengan itu observer mengamati dengan lembar 



 
 

 
 

pengamatan dan catatan lain guna merekam jalannya pelaksanaan 

tindakan. Hasil dari pengamatan dan rekaman menjadi bahan refleksi 

untuk perencanaan tindakan pada siklus berikutnya. (Daryanto, 2011) 

3.4.3.  Observasi dan Evaluasi  

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yaitu 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang akan diamati 

ditentukan terlebih dahulu. Dalam proses pelaksaan pembelajaran 

praktek finishing kayu yang diamatai meliputi hasil praktek siswa dalam 

mem finishing kayu menggunakan politur. Hasil observasi dan penilaian 

di analisis kemudian dicatat dalam lembar observasi. 

3.4.4.  Refleksi 

Tahap ini adalah proses pemikiran dan perenungan terhadap hasil 

tindakan yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan setelah tindakan 

dilakukan, hasilnya berupa catatan tentang kekurangan, hambatan serta 

kelebihan pelaksanaan tindakan sesuai sekenario dan rencana yang telah 

dipersiapkan. Refleksi dipergunakan sebagai dasar pembuatan rencana 

tindakan pada siklus berikutnya. Penelitian tindakan ini yang meliputi 

kegiatan : Perencanaan – Tindakan – Observasi dan Evaluasi – Refleksi. 

Diulang ulang dari siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya sampai 

mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Dapat dilihat pada gambar 2. 

  

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. PTK 
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3.5. Prosedur Penelitian 

Meurut Dryanto (2011:185) penelitian ini dilakukan melalui 4 (empat) 

tahapan, yaitu: 

3.5.1. Tahapan Perencanaan 

Pada tahapan ini perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi 

observasi di sekolah dan penyusunan proposal penelitian. 

3.5.2. Tahapan Persiapan. 

Pada tahapan persiapan disini meliputi pembuatan RPP( rencana 

pelaksanaan pembelajaran), pembuatan lembar observasi yang digunakan 

untun mengetahui hasil belajar siswa, pembuatan rambu-rambu penilaian. 

3.5.3. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelasksanaan merupakan kegiatan yang banyak 

berhubungan dengan lapangan dan pengolahan hasil penelitian. Tahapan 

pelaksanaan meliputi: tahapan pengumpulan data dan pengolahan data. 

3.5.4. Tahapan Penyelesaian. 

Pada tahapan ini meliputi penyusunan laporan penelitian dan 

penggandaan laporan. 

3.6.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi aktivitas 

dan keterampilan siswa dalam praktek finishing kayu menggunakan politur. 

3.7.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipergunakan adalah : 1) Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 2). Lembar pengamatan aktivitas belajar,  



 
 

 
 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. 

Masing –masing RPP berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian 

hasil belajar, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Lembar  observasi kegiatan belajar siswa yang berisi  hasil belajar 

pada aspek pisikomotorik yang dilakukan oleh guru pengampu 

terhadap pelaksanaan praktik di ruang finishing setelah siswa 

mendapatkan penjelasan secara teori. 

3.8.  Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini  dibagi menjadi dua yaitu 

berdasarkan klasikal dan individu, untuk klasikal siswa dinyatakan lulus 

apabila 80 % dari jumlah siswa mendapatkan nilai 80,0 sebagai batas 

ketuntasan belajar. Sedangkan berdasarkan individu adalah siswa dikatakan 

lulus apabila mendapatkan nilai akhir  rata rata 80.0 sebagai standar 

kelulusan yang sudah disepakati sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari 

hasil pengamatan proses pekerjanan  finishing kayu menggunakan politur. 

3.9. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh, selanjutnya akan dilakukan penganalisisan 

data. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana 

pembelajaran tidak melihat aspek statistik secara mendalam. Sehingga 



 
 

 
 

dalam penelitian ini data dianalisis dengan deskriptif persentase. Untuk 

menganalisis data hasil dilakukan langkah-langkah sebagai beriku:  

a. Daftar yang telah diisi, diperiksa kelengkapanya kemudian disusun. 

b. Mengkuantitatifkan data hasil Cheking sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan dengan memberi skor sesuai dengan bobot yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

c. Membuat tabulasi data atau menyusun menjadi tabel. 

d. Menghitung presentase dengan cara membagi suatu skor dengan 

totalnya dan mengalikan 100. 

%=
 

 
       

Keterangan : 

%: prosentase 

n:  jumlah nilai yang diperoleh 

N: Jumlah seluruh nilai yang diperoleh 

e. Dari prosentase yang diperoleh kemudian ditransfomasikan kedalam 

kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk menentukan kriteria kualitatif 

dilakukan dengan cara: 

f. Menentukan prosentase skor ideal (skor maksimal) = 100% 

g. Menentukan prosentase skor terendah(skor minimal) = 0% 

h. Menentukan range =100-0 = 100 

i. Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat baik, baik, cukup 

baik, tidak baik, sangat tidak baik) 

j. Menentukan lebar interval = (100/5) = 20 



 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan, maka range presentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Range Persentase hasil belajar siswa dalam mata pelajaran finishing 

kayu. 

No Interval Kriteria 

1 80%>prosentase <  100% Sangat Baik 

2 60%>prosentase <  80% Baik 

3 40%>prosentase < 60% Cukup Baik 

4 20%>prosentase < 40% Tidak Baik 

5  0% >prosentase < 20% Sangat Tidak Baik 

 

(Ali, 1993:186) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

berbasis proyek mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan perolehan 

nilai rata-rata  77,8 pada siklus I, kemudian menjadi 80,0 pada siklus II akan 

tetapi dalam beberapa pekerjaan pada siklus II ini mash bnyak nilai yang 

belum tuntas maka di lanjut pada siklus III, pada siklus III meningkat menjadi 

83,5 dengan semua pekerjaan sudah mendapatkan nilai tuntas sesuai setandar 

kelulusan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 80,0. 

Disamping itu jumlah siswa yang tuntas belajar dalam praktik 

finishing kayu juga mengalami peningkatan dari total siswa yang mengikuti 

mata pelajaran finishing kayu yaitu 18 orang siswa 6 siswa diantaranya yang 

lulus pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 10 siswa pada siklus II, dan 

akhirnya 18 siswa pada siklus III, atau dalam prosentase jumlah siswa yang 

tuntas 34 % pada siklus I, meningkat menjadi 55% pada siklus II, dan telah 

tuntas 100 % pada siklus III, sehingga target dalam penelitian ini untuk 

ketuntasan 80 % telah tercapai. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penerapan metode 

pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran finishing kayu SMK 

Negeri 2 Salatiga dengan subyek penelitian kelas XI Teknik Furnitur.



 

 

dengan kompetensi dasar pembelajaran adalah finishing kayu menggunakan 

politur sudah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini maka disarankan :  

1. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek didalam proses 

pembelajaran dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

metode pembelajaran praktik sehingga hasil pekerjaan siswa akan 

meningkat.  

2. Persiapan dan perencanaan sebelum proses pembelajaran perlu 

lebih ditingkatkan agar interaksi siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dapat berjalan dengan baik. 
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LAMPIRAN



 

 

Lampiran 1: Silabus Finishing Kayu 

SILABUS MATA PELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMK / MAK 

Mata Pelajaran :  Finishing Konstruksi Kayu 

Kelas /Semester :  XI / 3 – 4 

 

Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong-royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan  prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 

memecahkan masalah.. 



 

 

 KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1. Menambah keimanan 

dengan menyadari 

hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam 

terhadap kebesaran Tuhan 

yang menciptakannya 

1.2.  Menyadari kebesaran 

Tuhan yang menciptakan 

dan mengatur kebutuhana 

manusia terhadap  

kebutuhan papan yang 

berkaitan dengan 

Teknologi konstruksi kayu 

     

2.1. Menunjukkan perilaku      



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

ilmiah (memiliki rasa 

ingin tahu; objektif; 

jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; 

terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli 

lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi sikap 

dalam melakukan 

percobaan dan diskusi  

2.2. Menghargai kerja 

individu dan kelompok 

dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud 



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

implementasi 

melaksanakan percobaan 

dan melaporkan hasil 

percobaan pada bidang 

penyediaan kebutuhan 

akan konstruksi kayu 

sebagai cerminan 

kehidupan dan pergaulan 

di bermasyarakat 

 

3.    Menerapkan prosedur 

teknik Finishing kayu 

menggunakan bahan 

politur 

 

 

   

Prosedur dan teknik 

finishing kayu dengan 

bahan politur 

 Penyiapan benda kerja 

 Pra finishing 

 Bahan finishing  

 Alat finishing 

Mengamati 

 Mengamati dan/atau membaca 

informasi tentang teknik finishing 

dengan politur  

Menanya  

 Mengkondisikan situasi belajar 

untuk membiasakan mengajukan 

Tugas 

 Hasil pekerjaan 

teknik finishing 

dengan politur 

Observasi 

 Proses pelaksanaan 

tugas teknik finishing 

42 JP  Modul 

teknik 

finishing 

varnish 

kelas XI 

 Lembar 

kerja 



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 Pelaksanaan finishing pertanyaan secara aktif dan 

mandiri tentang teknik finishing 

dengan politur 

Mengeksplorasi 

 Mengumpulkan data/informasi 

yang dipertanyakan dan 

menentukan sumber (melalui 

benda konkrit, dokumen, buku, 

eksperimen) untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan tentang 

teknik finishing dengan politur 

Mengasosiasi  

 Mengkatagorikan data/informasi 

dan menentukan hubungannya, 

selanjutnya disimpulkan  dengan 

urutan dari yang sederhana sampai 

pada yang lebih kompleks terkait 

dengan politur  

Portofolio 

 Terkait  kemampuan 

dalam teknik 

finishing dengan 

politur (jika ada). 

Tes 

 Tes lisan/tertulis 

yang terkait dengan 

teknik finishing 

dengan politur 

 

 SKKNI 

 Buku Ilmu 

Bahan 

Finishing 



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dengan teknik finishing dengan 

politur 

Mengkomunikasikan  

 Menyampaikan hasil 

konseptualisasi berupa teknik 

finishing dengan politur sesuai 

fungsi dalam bentuk lisan, tulisan, 

dan gambar atau media lainnya 



 

 

\Lampiran 2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : SMK N 2 Salatiga 

Mata Pelajaran : Finishing Kayu 

Kelas/Semester : X-TKK/1 

Materi Pokok :Pelaksanaan Finishing  

Menggunakan Politur 

Pertemuan ke :  

Alokasi Waktu : 3 × 240 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Dengan pembelajaran pekerjaan finishing kayu menggunakan politur ini 

diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung 

jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran 

dan kritik serta dapat : 

1. Mengerjakan pekerjaan politur. 

2. Mampu bersaing dengan dunia kerja. 

B. Kompetensi Dasar 

Menerapkan prosedur teknik finishing kayu menggunakan bahan politur. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Terlibat aktif dalam pembelajaran 

2. Bekerja sama dalam kelompok pembelajaran 

3. Toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif 

4. Memahami proses pekerjaan diseiap pertemuan. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Terlampir. 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis 

proyek. 

F. Media Pembelajaran 

1. Jobsheet 

2. Benda kerja. 

3. Lembar penilaian 

G. Sumber Belajar 

1. JOBSHEET 

2. BUKU PELAJARAN 

 



 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

H.1. Siklus pertama 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dan 

melakukan persensi. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai yaitu pekerjaan finishing kayu 

menggunakan politur 

10 menit 

Inti 1. Guru menyampaikan materi tentang teknik 

finishing menggunakan politur dan 

memberikan kesempatan tanya jawab kepada 

para siswa. 

2. Guru merencanakan pekerjaan dan menyusun 

jadwal dengan cara menjelaskan tentang job 

sheet yang akan di kerjakan sehigga siswa 

akan di tuntut untuk menyelesaikan 

pekerjakan sesuai jadwal yang sudah di 

tentukan sebelumnya. 

3. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

melakukan tanya jawab guna mengetahui 

kemampuan para siswa dalam menyelesaikan 

pekerjaan . 

4. Guru memonitoring sekaligus membimbing 

para siswa pada saat siswa mulai mengerjakan 

pekerjaan finishing kayu menggunakan politur 

yaitu 

4.1. Penghalusan benda kerja menggunakan 

amplas no 120 dan 180 dengan 

didampingi guru praktik sambil 

memberikan penilaian. 

4.2.Pemberian warna pada permukaan kayu 

atau wood staining menggunakan kuas 

atau ball kain searah memutar dan diahiri 

dengan searah serat kayu dengan 

didampingi guru praktik sambil 

memberikan penilaian. 

4.3.Penutupan pori – pori muka kayu atau 

filling in menggunakan wood filler dan 

penghalusan benda kerja menggunakan 

amplas no 400 dengan didampingi guru 

praktik sambil memberikan penilaian. 

4.4.Coating atau pengolesan cairan politur 

encer menggunakan bal kain searah serat 

kayu dan di angin-anginkan, proses ini 

220 menit 



 

 

dapat diulang 3 sampai 4 kali, kemudian 

di haluskan menggunakan amplas no 400, 

dengan didampingi guru praktik sambil 

memberikan penilaian. 

4.5.Skinning in atau pelapisan politur 

menggunakan bal kain sehingga pori-pori 

kayu tertutup merata dengan didampingi 

guru praktik sambil memberikan 

penilaian. 

4.6.Bodying up atau menggosokan bal kain 

yang udah di celupkan kedalam spirtus 

dan diperas, kemudian di gosokan searah 

serat kayu. 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan materi dan memberikan hasil 

penilaian siklus pertama. 

2. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 

memberikan pesan untuk tetap belajar. 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3: Daftar Nama Siswa 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI-TKK TAHUN 2014/2015 

NO NIS NAMA L/P 

1 13.1.4627 AHMAD AGUS HARYANTO L 

2 13.1.4628 AHMAD MASDUQI L 

3 13.1.4629 ARDHI PRASETIO L 

4 13.1.4630 ASRUL AMRI PRATAMA F L 

5 13.1.4631 AZIZ WAHYU AL MUTTAQIM L 

6 13.1.4632 DENI ROMADONA L 

7 13.1.4633 GOEDY FEBINOLA L 

8 13.1.4634 HARI LAKSONO L 

9 13.1.4635 INKI WAHYU AZIZAN L 

10 13.1.4636 IS'ADURROFIQ ALMUHIBBI L 

11 13.1.4637 MUHAMAD IBNU BAHARUDIN L 

12 13.1.4638 MUHAMMAD HAIBAN SHODIQ L 

13 13.1.4639 MUHAMMAD LATIF AZWAR L 

14 13.1.4640 MUHAMMAD ROFIQ ARRAZAQ L 

15 13.1.4641 NADI NADA SANDY L 

16 13.1.4642 RAFFI WIJAYANTO L 

17 13.1.4643 RISKI AGUS ISTIYANTO L 

18 13.1.4644 SUTRAN WIDI L 

19 13.1.4645 TAUFAN WIDIYATMO L 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4: Job Sheet Pekerjaan  

 

 



 

 

 

KOMPETENSI DASAR 

Menerapkan Prosedur Teknik Finishing Kayu Menggunakan Bahan 

Politur. 

A. SUB KOMPETENSI 

a. Penghalusan Benda Kerja (Sanding) 

b. Menutup Pori-Pori Kayu (Filing In) 

c. Pemberian Warna Dasar Pada Benda Kerja (Wood Staining) 

d. Pngolesan Politur Tahap Pertama (Coating) 

e. Pengolesan Politur Tahap Kedua (Skinning In) 

f. Pengolesan Politur Tahap Akhir Dan Di Akiri Dengan Pengolesan 

Cairan Spirtus Ke Benda Kerja (Bodying Up)  

B. TUJUAN 

Agar siswa mampu mengerjakan pekerjaan finishing menggunakan 

politur. 

C. Alat dan bahan 

1. Kuas. 

 

 

Gambar 1. macam macam kuas 



 

 

 

 

 

 

2. Kain cotton.  

 

Gambar 2. Kain cotton untuk membuat bal kain 

3. Spry gun 

 

Gambar 3. Spry gun 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Compresor 

 

 

Gambr 4. Compresor udara 

5. Sirlak. 

 

 

 

Gambar 5. Sirlak bahan utama pembuatan politur 

 

 



 

 

 

6. Thiner. 

 

Gambar 6. Thiner untuk mengencerkan sirlak 

7. Cawan / wadah. 

 

Gambar 7. Cawan untuk penuangan cairan politur. 

8. Amplas. 

 

Gambar 8. Amplas untuk menghaluskan benda kerja 



 

 

 

D. Keselamatan kerja: 

1.Untuk memulai dan mengakhiri kerja selalu perhatikan petunjuk 

pekerjaan. 

2. Gunakan pakain kerja / werpack. 

 

3.  Gunkan masker / penutup hidung. 

 

4.  Gunakan sepatu sefty. 



 

 

 

E. TUGAS: 

Pekerjaan Finishing Kayu Menggunakan Politur 

F. CARA KERJA: 

Langkah – langkah pengerjaan politur sebagai berikut: 

1. Permukaan dihaluskan menggunakan amplas no 120 , searah serat 

kayu, kemudian dilanjutkan menggunakan amplas no 180 dengan 

cara yang sama. 

 

Gambar . penghalusan benda kerja searah serat 

2. Penutupan pori-pori menggunakan batu apung yang dicelupkan ke 

airkemudian digosok-gosok pada permukaan kayu, sehingga pori-

pori kayu terisi, selanjutnya sebelum kering digosok-gosok 

menggunakan bal kain dengan arah memutar dan diakhiri dengan 

arah memanjang searah serat kayu (fillingin). 

 



 

 

 

Gambar . proses filling in searah serat kayu 

3. Pemberian warna pada seluruh permukaan kayu menggunakan 

kuas, sebelum kering permukaan di gosok-gosok menggunakan bal 

kain, arahnya memutar dan diakiri searah serat kayu (wood 

staining). 

 

Gambar proses wood staining menggunakan bal kain searah 

melingkar 

4. Setelah mengering haluskan permukaan kayu menggunkan amplas 

no 320, apabila warna belum merata bisa diberi pewarna sekali 

lagi. 

5. Oleskan cairan politur mengguakan kuas sebagai lapisan dasar. 

Setelah kering oleskan lagi  politur untuk lapisan kedua dan 

ditunggu sesaat, setelah kerng oleskan lagi politur searah serat 

untuk lapisan ketiga, baru diangin-anginkan sampai kering. 

 

  

   

   

  

 

 

 

 

    

  

    

    



 

 

6. Permukaan kayu dihaluskan lagi menggunakan amplas no 400 yang 

lebih halus dngan cara pelan-pelan atau tidak terlalu menekan, 

searah dengan serat kayu sampai halus. Kemudian oleskan lagi 

cairan politur sebanyak tiga kali sehingga menjadi enam kali oles. 

7. Setelah kering amplas kembali menggunakan amplas no 400 yang 

halus, kemudian lakukan langkah kelima sehingga menjadi lapisan 

kesembilan kemudian angin-anginkan sampai kering. 

8. Permukaan kayu diamplas kembali menggunakan amplas no 400 

sampai rata dan licin. Baru dioleskan lagi cairan politur yang 

sedikit encer satu kali  dan ditunggu sampai kering (coating). 

 

Gambar ptoses coating menggunakan kuas drngan arah bolak balik. 

9. Diampelas kembali menggunakan ampelas no 400, kemudian 

diolesi cairan politur dengan menggunakan bal kain, caranya bal 

kain dicelupkan pada cairan politur, diperas, kemudian untuk 

menggosok permukaan arah melingkar dan diakhiri dengan 

menarik lurus arah serat kayu, ditunggu sampai kering. 

      

Gambar proses pengeringan benda kerja 

10. Melapisi cairan politur seperti pada langkah (9) berulangkali 

sehingga pori-pori tertutup dan merata (skining in). 

    

  

    

    



 

 

     

Gambar skinning menggunakan kuas searah serat sedang 

menggunakan bal kain searah melingkar. 

11. Melapisi permukaan kayu menggunakan politur encer menggunaan 

bal kain yang dicelupkan kedalam politur dan diperas, kain 

dogosok-goskan searah melingkar dan berputar-putar searah serat 

kayu (bodying up). 

 

Gambar tahapan bodying up menggunakan bal kain. 

12. Untuk mengakhiri lapisan politur, gosok bal kain yang sudah 

dicelup pada sepirtus kemudian diperas sampai agak kering, 

penggosokan dilakukan searah serat kayu. 

13. Agar mengkilap, gosok lagi permukaan kayu menggunakan bal 

kain yang diberi beberapa tetes sepirtus searah serat kayu, 

kemudian angin-anginkan selama 24jam. 

 

 

    

    



 

 

Lampiran 5: Instrumen Penelitian 

LEMBAR PENILAIAN PROSES PEKERJAAN 

 

Mata Pelajaran              : …………………………………………. 

Nama Sekolah   : …………………………………………. 

 

No 
Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

keterangan Pertemuan pertama/ siklus pertama Pertemuan kedua / siklus kedua 
Pertemuan ketiga / siklus 

ketiga 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 Ahmad Agus 

Haryanto 
                   

2 Ahmad Masduqi                    

3 Ardhi Prasetio                    

4 Asrul Amri Pratama F                    

5 
Aziz Wahyu Al 

                   



 

 

Muttaqim 

6 Deni Romadona                    

7 Goedy Febinola                    

8 Hari Laksono                    

9 Inki Wahyu Azizan                    

10 Is'adurrofiq Almuhibbi                    

11 Muhamad Ibnu 

Baharudin 
                   

12 Muhammad Haiban 

Shodiq 
                   

13 Muhammad Latif 

Azwar 
                   

14 Muhammad Rofiq 

Arrazaq 
                   

15 Nadi Nada Sandy                    

16 Raffi Wijayanto                    



 

 

17 Riski Agus Istiyanto                    

18 Sutran Widi                    

19 Taufan Widiyatmo                    

 Jumlah                    

 Rata- Rata                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6: Pedoman Penilaian Pekerjaan 

PEDOMAN PENILAIAN PEKERJAAN 

 

A. ASPEK  

1. Aspek pisikomotorik 

1.1 Penghalusan benda kerja 

No Kriteria Tanggapan Nilai  Skor 

1 
Muka kayu halus sempurna, serat 

kayu terlihat jelas 
Amat Baik  80 > 100 5 

2 Muka kayu halus, serat kayu terlihat 

jelas 
Baik  60 >  80 4 

3 
Muka kayu cukup halus , serat kayu 

masih cukup terlihat 
Cukup 40 > 60 3 

4 Muka kayu belum halus, serat kayu 

tidak terlihat jelas 
Kurang  20 > 40 2 

5 
Muka kayu masih kasr, serat kayu 

tidak terlihat. 
Sangat kurang 0 > 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7: Laporan Hasil Penelitian 

Lembar Penilaian Psikomotorik / Keterampilan (KI 4) 

Siklus I 

 

No 

 Siswa 

  

  

Aspek Yang Dinilai 

  

  

  

Rata - Rata 

Skor 

1 2 3 4 5 6 

1             keluar 

2 84 70 73 82 70 65 74,0 

3 78 80 83 76 84 79 80,0 

4 79 80 83 77 77 72 78,0 

5 78 85 88 76 78 73 79,7 

6 80 80 83 78 84 79 80,7 

7 75 70 73 73 74 69 72,3 

8 84 75 78 82 79 74 78,7 

9 82 77 80 80 81 76 79,3 

10 78 80 83 76 80 75 78,7 

11 82 85 88 80 80 75 81,7 

12 80 70 73 78 74 69 74,0 

13 79 85 88 77 80 75 80,7 

14 78 70 73 76 74 69 73,3 

15 79 75 78 77 70 65 74,0 

16 75 79 82 73 75 70 75,7 

17 84 80 83 82 80 75 80,7 

18 75 85 88 73 75 70 77,7 

19 79 88 91 77 80 75 81,7 

jumlah 1429 1414 1468 1393 1395 1305 1400,7 

rata-rata 79,4 78,6 81,6 77,4 77,5 72,5 77,8 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8: Dokumentasi  

1. Gambar proses penghalusan dan penutupan pori-pori atau filling in 

 

 

 

 

 

 

2. Gambar penghalusan setelah di diling in 

 

 

 

 

              

     

 

 

 

 

 



 

 

3. Gambar penjelasan mengenai pemlituran oleh guru mata pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gambar wood staining dan coating 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

5. Gambar skinning in dan bodying up 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gambar hasil pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




