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I. Latar Belakang 

Ruangan belajar yang baik adalah ruangan belajar yang memungkinkan 

siswa/mahasiswa untuk mendengar sumber suara (guru, dosen, dll) dengan jelas, dan 

juga sebaliknya. Guru atau dosen pun juga harus dapat mendengar suara 

siswa/mahasiswa yang diajarnya dengan jelas, agak tercipta suasana KBM (Kegiatan 

Belajar Mengajar) dengan baik. 

Di bidang akustik sendiri, kata “jelas” di atas mempunyai maksud tersendiri. Jelas di 

situ berarti, tidak ada gema, tidak ada noise yang berasal dari luar ruangan, tidak ada 

pantulan suara berlebih yang tidak kita harapkan, dll.  

Untuk menciptakan ruangan yang kita harapkan di atas, terlebih dahulu kita harus tahu 

tentang poin-poin penting yang perlu kita nilai dalam menentukan baik tidak nya 

akustik suatu ruangan tersebut. 

Di sini, penulis diberi tugas untuk menilai suatu ruangan yang mempunyai space yang 

luas, yang dapat menampung minimal 80 orang. Penilaian dilakukan secara subjektif. 

Tidak menggunakan suatu alat agar mahasiswa mendapat data yang akurat, namun 

hanya menggunakan indera pendengaran (telinga). Hal ini diharapkan agar mahasiswa 

mempunyai feeling yang tinggi terhadap keadaan akustik suatu ruangan, baik itu 

ruangan yang kecil maupun besar. 

Di sini penulis menulis tentang laporan mengenai kondisi akustik ruangan TVST B ITB. 

Ini adalah tugas kedua penulis yang diberikan untuk menilai keadaan akustik suatu 

ruangan, setelah menilai keadaan akustik ruangan di Aula Timur ITB. TVST B 

dijadikan sampel oleh penulis karena sesuai dengan syarat UTS Akustik ini (space besar 

dengan kapasitas minimal 80 orang). Alasan lain adalah karena penulis sadar, bahwa di 

Indonesia ini, masih banyak ruangan kelas untuk KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

yang tidak memenuhi syarat akustik ruangan. Penulis ingin mengetahui apakah salah 

satu ruangan KBM di ITB ini telah memenuhi syarat tersebut atau tidak. 

Penulis sadar, masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini yang dibuat oleh penulis 

pada laporan ini. Oleh sebab itu, penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik 

dan saran membangun, agar penulis dapat memperbaiki nya, sehingga untuk 

selanjutnya, penulis dapat memberikan laporan yang lebih baik. 
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II. Topik Permasalahan 

Sesuai dengan apa yang telah penulis katakan pada latar belakang di atas, terdapat poin-

poin penting yang dapat ditelaah untuk menentukan baik tidak nya kondisi akustik suatu 

ruangan. Poin-poin yang dinilai oleh penulis adalah : 

1. Direct Arrival 

 Direct arrival sendiri mempunyai arti apakah suara yang dikeluarkan dari sumber 

suara dapat langsung diterima oleh pendengar sesuai dengan arah pandangan mata 

pendengar dan sumber suara. Hal-hal yang dapat menyebabkan pendengar merasa 

bahwa suara yang dikeluarkan sumber tidak langsung sampai ke telinganya adalah 

banyaknya barang-barang atau benda-benda di antara sumber dan pendengar yang 

dapat menghalangi arah datang nya suara. 

2.  Reverberation Time (RT) 

 Reverberation Time (RT) adalah waktu yang diperoleh dari lamanya waktu suara 

tersebut dapat didengar sebelum hilang seluruhnya dalam suatu ruangan. RT ini 

sering juga disebut dengan waktu dengung. 

 Penulis akan mencoba menggambarkan kepada pembaca tentang RT ini. Suara yang 

keluar dari sumber akan menyebar ke segala arah membentuk garis lurus. Begitu 

suara mengenai bidang pemantul, suara tersebut akan memantul (hampir sama 

dengan prinsip cahaya), dan begitu seterusnya begitu suara tersebut mengenai 

bidang pemantul lain. Semakin banyak bidang pemantul, suara akan semakin sering 

mengalami pemantulan, sehingga menyebabkan suara ini mendengung. Untuk 

mengurangi efek pemantulan, biasanya ruangan akan dilapisi oleh lapisan yang 

menyerap suara. Semakin bagus kualitas lapisan tersebut, semakin “mati” ruangan 

yang didapat. 

 Tidak semua ruangan dikatakan bagus jika memiliki waktu dengung yang rendah, 

dan begitu juga sebaliknya. Ruangan diatur RT nya sesuai kegunaan ruangan itu 

sendiri. Ruangan yang memiliki RT yang rendah, bagus untuk ruangan KBM, untuk 

gereja modern (biasa dipakai oleh umat beragama protestan), ruang seminar, dsb. 

Ruangan yang memiliki RT yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bagus 
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untuk ruangan konser, gereja klasik (untuk umat beragama katolik dan yang 

memakai pipe organ), dsb. 

 Menurut penulis, ruangan yang memiliki RT yang tinggi, tidak dapat dikatakan 

bagus. Ruangan konser yang memiliki RT yang terlalu tinggi pun tidak dapat 

dinikmati oleh pendengar karena akan menghasilkan berbagai macam suara aneh. 

 Untuk data valid, sebagai contoh, ruangan dengan fungsi untuk konser musik 

symphoni memiliki RT antara 1,7 – 2,2 detik. Sedangkan untuk ruangan seminar 

memiliki RT antara 0,7 – 1 detik. 

3. Intimacy 

 Intimacy ini adalah kriteria di mana pendengar dapat merasa “intim” dengan sumber 

suara oleh karena suara tersebut dapat dengan jelas didengar langsung. Hampir sama 

dengan direct arrival, namun yang dinilai sendiri adalah waktu delay time (atau 

waktu tunda) antara suara asli dengan suara pantulan. Dengan kata lain, ini 

menunjukkan semakin kecil waktu tunda yang didapat, semakin intim lah ruangan 

tersebut. 

4.  Warmth 

 Warmth adalah kesan hangat yang didapat dalam ruangan. Kesan ini didapat jika 

ruangan ini mempunyai waktu luruh frekuensi tengah ke rendah lebih tinggi 

daripada frekuensi  tengah ke tinggi. Contoh warmth yang bagus adalah ruang ruang 

khusus yang diciptakan untuk konser. 

5. Difussion 

 Pengertian diffusion di sini adalah perhitungan tersebar nya suatu suara yang keluar 

dari sumber. Gedung yang bagus difussionnya adalah gedung yang memiliki 

kualitas suara yang sama di setiap titik dalam ruangan itu. Tidak ada yang merasa 

suara tersebut makin kecil jika sumber suara makin jauh dengan pendengar. 
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III. Judgement 

1.  Direct Arrival 

 Direct arrival ruang TVST B ITB menurut penulis bagus untuk kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini disebabkan karena penulis dapat secara bersamaan mendengar 

suara sambil melihat sumber suara secara langsung secara bersamaan. Metode 

penilaian penilaian untuk kriteria ini adalah pengaman selama belajar di ruangan 

tersebut dan mendengar suara teman penulis di depan ketika dia berbicara. 

2.  Reverberation Time (RT) 

 RT pada ruang TVST B ITB termasuk bagus untuk ruangan KBM. Hal ini 

disebabkan karena komposisi dinding dan lantai yang dimiliki oleh ruangan TVST 

B ITB ini. Lantai nya tidak terbuat dari lantai, tapi dari kayu, dan dindingnya 

mempunyai daya absorb suara yang tinggi, sehingga ruangan ini cukup bagus untuk 

kegiatan belajar mengajar. Metode penilaian penulis terhadap kriteria ini adalah 

dengan pengalaman penulis selama belajar di ruang tersebut, dan dengan cara 

menjetikkan jari lalu mendengar hampir tidak adanya dengung yang terjadi. 

3.  Intimacy 

 Ruang TVST B ini mempunyai intimacy yang lumayan baik. Menurut penulis, 

perbedaan waktu tunda antara suara asli dengan suara pantulan sangat kecil. Metode 

penilaian penulis adalah dengan pengalaman penulis selama belajar di ruang 

tersebut, dan dengan cara mendengar suara teman penulis selama berbicara. 

4. Warmth 

 Ruang TVST B ini mempunyai kesan yang lumayan hangat. Suara dosen penulis 

yang mempunyai frekuensi yang rendah, terdengar lebih nyaman didengar dalam 

ruangan ini. 

5.  Difussion 

 Dari semua kriteria di atas, untuk kegiatan KBM, sayang nya diffusion pada 

ruangan ini tidak bagus. Hal ini disebabkan karena selama penulis mengikuti 

kegiatan perkuliahan, semakin jauh penulis duduk di belakang, semakin kecil suara 
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dosen yang bisa kita dengar. Suara yang kita dengar jika duduk di depan akan 

berbeda dengan jika kita duduk di belakang. 

IV. Analisis 

Bentuk ruangan TVST B secara skematik dapat dilihat dari gambar berikut : 

 

 

Ruang TVST B ITB memiliki direct arrival yang bagus untuk KBM, karena bentuk 

ruangan yang bertangga, sehingga tidak banyak alat-alat atau aksesoris ruangan yang 

dapat mencegah suara dosen langsung ke mahasiswa nya. 

RT ruangan tersebut juga bagus, karena ruangan tersebut memiliki dinding dan lantai 

dengan daya absorb suara yang baik. Selain itu, tempat duduk nya juga terbuat dari 
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bantalan, yang merupakan salah satu absorber suara. Pada saat terjadi KBM, hampir 

tidak terdengar gaung-gaung yang dapat mengganggu proses belajar mengajar tersebut. 

 

Keintiman ruangan ini untuk KBM juga lumayan baik, karena hampir tidak terasa 

perbedaan antara suara asli dengan suara pantulan. Jika penulis sedang mengobrol 

dengan teman, maka suara akan terasa jernih sehingga ruangan tersebut jadi terasa 

intim. 

Di dalam ruangan, terkesan hangat. Hal ini karena suara dengan frekuensi tengah ke 

rendah terasa lebih lama hilang nya daripada suara dengan frekuensi tengah ke tinggi. 

Jika masing-masing orang di dalam ruangan tersebut berbicara / bersuara dalam 

frekuensi rendah, maka akan terasa lebih nyaman. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

absorber dalam ruangan tersebut. Kehangatan ruangan ini juga dapat dipengaruhi oleh 

RT dan Intimacy ruangan tadi. 

Namun terdapat satu kekurangan di dalam ruangan tersebut. Dikarenakan banyak nya 

absorber pada dinding, lantai, maupun bangku kelas, maka diffusion pada ruangan 

tersebut dapat dikatakan jelek untuk ruangan KBM. Jika kita duduk di bangku belakang, 

kita akan sulit mendengar suara yang berasal dari depan, sehingga kemungkinan besar 

akan mengakibat kan banyak mahasiswa yang duduk di belakang mengantuk karena 

tidak dapat mendengar suara dengan jelas (sayup-sayup). Jika kita duduk di depan 

kelas, maka kita dapat mendengar suara dengan lebih jelas dan lebih intim. 
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V. Kesimpulan 

Ruangan TVST B ITB yang digunakan sebagai ruangan Kegiatan Belajar Mengajar 

dapat dikatakan memiliki komposisi akustik yang baik. Dari lima poin yang dinilai, 

hanya satu poin yang membuat ruangan tersebut dikatakan kurang baik. Poin tersebut 

adalah diffusion. Untuk mengatasi hal itu, mungkin dosen atau pembicara dapat 

memakai loudspeaker atau mic sebagai pengeras suara, agar mahasiswa yang duduk di 

belakang dapat jelas mendengar suara dari sumber suara itu sendiri. 


