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Aula adalah sebuah ruang besar atau pendapa (di gedung sekolah dan sebagainya) untuk 

berapat, mengadakan upacara, dan sebagainya 
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. Secara umum, kegiatan yang diadakan di 

sebuah aula biasanya berupa kegiatan yang diikuti oleh banyak peserta. Namun di beberapa 

sekolah, aula juga dimanfaatkan sebagai tempat berlatih organisasi atau ekstrakulikuler. 

Aula lama SMA Negeri 3 Bandung, yang juga merupakan aula SMA Negeri 5 Bandung, 

terletak di lantai 2 bangunan utama kompleks SMA Negeri 3 dan 5 Bandung. Bangunan ini 

sudah berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Karena itu arsitektur bangunan ini pun masih 

menggunakan gaya arsitektur bangunan Belanda yang memiliki ciri khas dinding tembok yang 

tebal dan keras serta langit-langit yang tinggi, dan bentuk bangunannya simetris. 

Pada awalnya, aula lama SMA N 3 Bandung hanya berupa area kosong. Namun saat ini 

telah ditambahkan trap-trap untuk panggung dan tirai di bagian tengah, serta sekat-sekat 

berbahan tripleks yg membentuk ruangan kecil di bagian kiri dan kanannya yang digunakan 

sebagai ruangan beberapa ekstrakulikuler. Kegiatan yang dilakukan di ruangan ini sangat 

beragam. Dimulai dari kegiatan speech seperti seminar dan technical meeting, hingga 

pertunjukan musik dan seni peran dari ekstrakulikuler seni yang juga sangat beragam. 

Seringkali ruangan ini pun menjadi tempat berlatih organisasi dan ekstrakulikuler yang terdapat 

di SMA Negeri 3 mau pun SMA Negeri 5 Bandung.  

 

 



 
 

 

Seluruh permukaan ruangan ini terbuat dari material yang keras (memiliki absorptivitas 

yang sangat rendah). Material absorbtif yang terdapat di sini hanyalah trap panggung dan tirai 

yang dapat ditutup atau dibuka sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan waktu dengung 

di ruangan aula ini dalam kondisi kosong cukup panjang (sekitar 1.5 detik). Karena itulah 

dalam keadaan kosong, ruangan ini sangat baik untuk pertunjukan musik, terutama 

pertunjukan musik dari alat yang menghasilkan energi suara yang tinggi. Permainan angklung, 

choir, dan penyanyi sopran akan terdengar lebih mengalun dan ‘megah’ di ruangan ini, tanpa 

perlu menggunakan bantuan sistem tata suara. Meskipun banyak permukaan sejajar yang 

berhadapan, flutter echo tidak terjadi karena terdapat pilar-pilar di tengah ruangan yang 

membantu memecah pantulan suara. 

Di sisi lain, suara-suara dengan energi yang rendah akan sulit terdengar karena ukuran 

ruangan yang besar dan langit-langitnya yang tinggi. Oleh karena itu, kegiatan wicara yang 

dilakukan di ruangan ini pun memerlukan energi yang besar walaupun pendengarnya 

berjumlah sedikit. Pembicara harus berbicara dengan suara yang keras agar informasi yang 

disampaikan dapat terdengar oleh audiens. Hal ini dapat membuat pembicara menjadi lebih 

mudah lelah dan audiens pun mungkin mendapatkan informasi yang tidak sempurna. Karena 

itulah sistem tata suara dibutuhkan untuk kegiatan speech di ruangan ini. 

Saat aula ini dalam kondisi penuh, waktu dengung ruangan berkurang drastis karena 

permukaan absorptif ruangan yang bertambah dengan adanya audiens. Pada kondisi ini, 

pertunjukan musik pun agak sulit terdengar. Bahkan permainan angklung yang menghasilkan 

energi suara yang besar pun bisa menjadi tidak terdengar baik. Selain volume suara yang 

terdengar berkurang, permainan angklung pun terdengar lebih tidak mengalun dan tidak 

megah. Karena itu, dalam kondisi penuh, diperlukan bantuan sistem tata suara saat 

pertunjukan musik berlangsung, untuk membantu meningkatkan energi suara yang sampai 

kepada audiens. 

Hal yang menjadi kendala lain pada kondisi akustik ruangan ini adalah bising lingkungan. 

Letak SMA Negeri 3 Bandung yang dikelilingi jalan yang termasuk jalan yang ramai dilalui 

kendaraan bermotor membuat bising lingkungan ruangan ini cukup tinggi. Bahkan terkadang, 

saat kondisi jalan sangat ramai, bising lingkungan di ruangan ini menjadi sangat tinggi sehingga 

membuat seorang pembicara bahkan harus berteriak agar suaranya terdengar oleh audiens. 

Terlebih lagi SMA Negeri 3 Bandung terletak di area perlintasan pesawat terbang yang akan 

mendarat di Bandara Husein Sastranegara. Ketinggian pesawat yang melintasi area ini rendah 

sehingga bising dari mesin pesawat terdengar sangat keras ke dalam ruangan aula. Kondisi ini 

menyebabkan setiap ada pesawat yang melintas, kegiatan pertunjukan apapun yang berlangsung 



di aula ini harus dihentikan sementara sampai pesawat tersebut melintas. Hal ini tentunya 

sangat mengganggu keberlangsungan acara dan juga konsentrasi peserta yang mengikuti 

kegiatan di ruangan ini. 
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