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Abstrak 

Dalam kegiatan belajar dan mengajar kelas dapat diartikan sebagai sebuah ruang yang digunakan untuk 
kegiatan tersebut. Kelas yang digunakan tidak harus dalam keadaan tertutup, terkadang terdapat kelas 
terbuka dalam pelaksanaan kegiatan ini. Luas dari ruang kelas dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan. 
Dalam proses pengerjaan tugas ini, ruang kelas yang digunakan sebagai objek pengamatan merupakan 
kelas tertutup dengan kapasitas kelas yang cukup besar yaitu melebihi 200 peserta. Pengamatan 
terhadap ruang kelas ini dilakukan secara subjektif. 
 
1. Pendahuluan 
Dalam kegiatan belajar dan mengajar, ruang 
kelas adalah sebuah ruang yang digunakan 
untuk kegiatan belajar mengajar. Ruangan ini 
dapat merupakan sebuah ruang tertutup ataupun 
ruang terbuka, dengan kapasitas yang 
disesuaikan dengan kebutuhan.  
 
Sesuai dengan fungsinya di mana terdapat 
proses penyerapan ilmu pengetahuan pada 
ruangan ini maka, sudah seharusnya aspek 
akustik menjadi salah satu aspek utama yang 
harus diperhatikan dalam membuat ruang kelas, 
dalam kasus ini adalah ruang kelas 9009 di 
Institut Teknologi Bandung. 
 
Dalam membuat suatu ruang kelas aspek 
akustik menjadi salah satu aspek penting yang 
harus diperhitungkan karena, kondisi akustik 
ruang yang buruk dapat memperlambat proses 
pemahaman suatu ilmu pengetahuan yang 
sedang diajarkan kepada peserta kelas. 
Terkadang tidak hanya memperlambat proses 
pemahaman, kondisi akustik yang buruk juga 
dapat mengakibatkan peserta kelas 
mendapatkan konsep yang salah dalam 
pemahaman ilmu pengetahuan. 
 

Dengan pentingnya kondisi akustik ruang 
terhadap kegiatan belajar dan mengajar, maka 
ruang kelas perlu didesain sebaik mungkin. 
Dengan tujuan agar kondisi akustik yang baik 
dapat tercapai diseluruh posisi dalam ruang 
kelas. 
 
Dalam tugas ini, penulis melakukan 
pengamatan secara subjektif terhadap ruang 
kelas 9009 di ITB pada saat kegiatan belajar 
dan mengajar dengan topik psikologi 
komunikasi (DK3016). Penulis melakukan 
penilaian kondisi akustik dari ruang ini secara 
subjektif dengan berdasarkan kejelasan 
informasi yang didapatkan dari kegiatan belajar 
dan mengajar ini. 
 
2. Keadaan Kelas 9009 
Berikut adalah keadaan ruang kelas 9009: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Tampak Belakang Ruang Kelas 
 



Seperti yang terlihat di gambar 1, ruang kelas 
9009 adalah sebuah ruang kelas yang besar. 
Kapasitas dari kelas ini dapat melebihi dari 200 
orang.  
 
Terdapat dua pintu masuk yang digunakan 
untuk memasuki ruangan ini. Pintu pertama 
terdapat pada bagian sisi kanan kelas dan pintu 
kedua terdapat pada sisi kiri kelas. Tempat 
duduk dan meja dibagi menjadi 4 bagian, 2 
bagian yang terdapat pada sisi kiri dan kanan 
dekat dengan pintu masuk menuju kelas dan 2 
bagian yang terdapat pada bagian tengah kelas.  
 
Pada bagian tengah dengan posisi di belakang 
terdapat sebuah ruangan. Posisi tempat duduk 
juga bertingkat. Saat berada di posisi depan 
hingga tengah, baik pada bagian kanan, kiri, dan 
tengah posisi kursi berada pada ketinggian yang 
sama. Namun pada bagian tengah hingga bagian 
belakang, pada posisi kiri, kanan, dan tengah 
posisi tempat duduk mulai bertingkat. Hal ini 
berarti, posisi tempat duduk dibelakang lebih 
tinggi dibandingkan dengan tempat duduk yang 
berada didepan.  
 
Pada bagian depan kelas terdapat sebuah papan 
tulis dan meja untuk dosen. Pada bagian atas 
papan tulis, terdapat 3 buah loudspeaker, dan 
terdapat juga beberapa buah loudspeaker yang 
menggantung di sisi kanan dan kiri ruang kelas. 
 
Pada ruang kelas ini, tidak terdapatnya 
proyektor. Pada saat kegiatan belajar dan 
mengajar mata kuliah DK3016 (psikologi 
komunikasi), loudspeaker yang terdapat pada 
bagian atas dari papan tulis dan loudspeaker 
yang menggantung pada sisi kanan dan kiri 
kelas tidak digunakan. Karena hal tersebut, 
dosen saat mata kuliah ini membawa 
seperangkat alat bantu untuk kuliah, seperti 
loudspeaker dan proyektor.  Selain itu, keadaan 
pencahayaan ruang kelas juga dirasakan kurang 
oleh penulis. Karena ruang terasa gelap, 
sehingga sulit untuk melihat penjelasan yang 
terdapat pada papan tulis. 

3. Prediksi Awal Penulis Terhadap Ruang 
Kelas 9009 

Pada saat penulis memasuki ruang kelas, 
penulis berharap bahwa keadaan akustik pada 
ruang 9009 baik dan nyaman untuk kegiatan 
belajar dan mengajar. 
 
Dengan posisi tempat duduk yang bertingkat, 
penulis berharap keadaan akustik yang baik dan 
nyaman dapat tercapai pada ruangan ini. 
Keadaan akustik yang baik dan nyaman bagi 
penulis untuk kegiatan belajar dan mengajar 
adalah sebagai berikut: suara dosen terdengar 
dengan jelas oleh mahasiswa. Tidak hanya pada 
bagian tertentu, namun suara dosen harus 
terdengar jelas pada seluruh bagian ruang kelas. 
Saat suara dapat terdengar dengan jelas 
diharapkan, penerimaan atau pemahaman 
materi oleh mahasiswa dapat berjalan dengan 
optimal.  
 
Selain itu, noise yang berasal dari luar ruang 
kelas yang dapat berasal dari suara kendaraan 
bermotor, kegiatan mahasiswa, ataupun suara 
pembicaraan diharapkan tidak dapat 
mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.  
 
4. Hasil Pengamatan Penulis Terhadap 

Ruang Kelas 9009 
Berdasarkan pengamatan secara subjektif oleh 
penulis, penulis merasakan keadaan akustik 
ruang kelas 9009 buruk.  
 
Dalam pengamatannya, penulis duduk pada 
bagian tengah di posisi tengah tempat duduk. 
Pada saat kelas akan dimulai, dosen sempat 
berbicara tanpa menggunakan alat bantu 
pengeras. Penulis tidak dapat mendegarkan 
suara dari dosen, sehingga penulis tidak 
mengetahui apa yang dibicarakan oleh dosen. 
Saat kelas telah dimulai, dosen yang mengajar 
tidak menggunakan loudspeaker yang 
disediakan pada ruangan, dosen membawa 
loudspeaker miliknya untuk membantu dirinya 
mengajar. Walaupun posisi tempat duduk dibuat 



bertingkat, hal ini tidak dapat membantu penulis 
untuk mendengarkan suara dosen dengan jelas. 
 
Saat dosen mulai menyampaikan materi kuliah, 
dosen menggunakan loudspeaker yang dibawa 
olehnya. Pada awalnya, penggunaan 
loudspeaker ini sangat membantu penulis untuk 
mendengarkan materi. Namun, setelah beberapa 
menit berlalu, saat dosen memutarkan video 
yang bersangkutan dengan materi, penulis 
merasa tidak nyaman. Pada saat suara dengan 
frekuensi rendah (bass), terdengar gema pada 
ruangan. Walaupun gema tidak terdengar lama, 
namun hal tersebut cukup menggangu penulis 
dalam pemahaman materi. Terlebih, materi 
disampaikan dalam bahasa asing, sehingga bagi 
penulis diperlukan kejelasan suara untuk 
memahami materi yang diberikan. 
 
Selain masalah terhadap gema pada suara 
dengan frekuensi rendah (bass), terdapat 
masalah pada noise. Noise yang berasal dari 
ruang kelas seperti suara kendaraan bermotor, 
kegiatan mahasiswa, atau pembicaraan pada 
koridor dapat terdengar dengan jelas pada saat 
penyampain materi dilakukan. Noise yang 
sangat menganggu penulis adalah noise yang 
berasal dari kendaraan bermotor. Sehingga ada 
beberapa bagian, di mana penulis tidak dapat 
mendengar penjelas materi yang disampaikan. 
 
Selain noise yang berasal dari ruang kelas, noise 
yang berasal dari dalam kelas seperti 
pembicaraan antar mahasiswa juga terdengar 
dengan sangat jelas. Bahkan, pembicaraan 
mahasiswa ini dapat mengalahkan kejelasan 
suara dari dosen. Sehingga sangat sulit untuk 
memahami penjelasan dari dosen. ini adalah 
hasil pengamatan subjektif penulis terhadap 
ruang kelas 9009. 
 
5. Kesimpulan 
Menurut penulis, saat kegiatan belajar dan 
mengajar diselenggarakan pada ruang 9009 
lebih baik dosen menggunakan loudspeaker 
yang telah disediakan pada ruangan. Saat 

kegiatan belajar dan mengajar sedang 
berlangsung, disarankan juga agar pintu masuk 
ke menuju ruang 9009 ditutup dari kedua 
sisinya untuk mengurangi noise yang masuk ke 
dalam ruangan. 
 
 


