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Pada tugas ini saya akan mencoba membahas keadaan akustik dari ruang kelas yang berada di 

gedung Oktagon ITB yaitu ruang 9021. Saat saya melakukan pengamatan, di kelas tersebut sedang tidak 

ada kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu saya hanya mengira-ngira dari pengamatan subjektif yang 

saya lakukan. Saya berada dikelas tersebut selama kira-kira 30 menit dan mengamati suara-suara yang 

terdengar di dalam kelas. Kelas tersebut memiliki 2 pintu masuk, dan jendela di sepanjang dinding 

belakangnya. Ruang 9021 ini memiliki kapasitas sekitar 150 hingga 200 orang dan bagian belakangnya 

menghadap ke jalan yang berada di antara gedung PAU dan Oktagon.  

 
Gambar 1. Ruang 9021 Oktagon dan Bukaannya (1) 

 
Gambar 2. Ruang 9021 dan Bukaannya (2) 
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Dari pengamatan yang saya lakukan, ketika pintu dari ruang 9021 ini dibuka, suara-suara dari 

luar kelas terdengar cukup jelas. Baik itu suara orang yang sedang mengobrol, suara hentakan kaki orang 

yang menaiki tangga, suara orang yang mengobrol dari lantai satu pun dapat terdengar jika mereka 

mengobrol dengan suara yang besar. Sehingga suara ini membuat noise yang menurut saya akan sangat 

mengganggu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Selain noise yang berasal dari 

dalam gedung, ada pula noise yang bersumber dari luar gedung. Seperti yang telah disebutkan pada 

paragraf sebelumnya bahwa ruangan ini memiliki jendela yang langsung mengarah ke jalanan yang 

dibatasi gedung PAU dan gedung Oktagon. Maka suara-suara kendaraan bermotor yang lewat terdengar 

jelas ke dalam, kegiatan belajar mengajar pun dapat terganggu. Tidak hanya suara kendaraan, terkadang 

suara-suara mahasiswa yang sedang berjalan sambil mengobrol terdengar pula. Selain itu suara-suara 

burung, tonggeret juga suara yang berasal dari konstruksi bangunan sesekali terdengar. Noise dari 

dalam gedung yang kemudian ditambah dengan noise dari luar gedung pun membuat tidak nyamannya 

kondisi akustik yang ada di dalam ruangan ini, terlebih apabila sedang ada kegiatan belajar mengajar.  

 

Gambar 3. Jalan yang Terdapat di Belakang Ruang 9021 (1) 
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Gambar 4. Jalan yang Terdapat di belakang Ruang 9021 (2) 

 

Setelah mengamati keadaan akustik ruangan ketika pintu dibuka, saya mencoba mengamati 

keadaannya ketika pintu ditutup. Ketika pintu ditutup, noise dari luar kelas masih tetap terdengar 

namun memang tidak sejelas ketika pintu dibuka. Sehingga ketika pintu ditutup noise yang terdengar 

berkurang dan setidaknya sedikit lebih nyaman. Meskipun begitu , noise yang berasal dari luar gedung 

yang berasal dari jalan masih tetap terdengar, sehingga menurut saya kondisi akustiknya masih tetap  

tidak berada dalam kondisi yang nyaman. Dalam mengamati kondisi akustik dari ruang ini, saya 

mencoba duduk di tempat yang berbeda, yaitu di depan dan dibelakang. Saya tidak merasakan adanya 

perbedaan yang signifikan terhadap noise yang didengar.  

Selain mengamati noise apa saja yang ada, saja juga mencoba menepuk tangan saya diruang 

tersebut dan mendengar waktu dengungnya. Dari beberapa tepukan yang saya lakukan, saya merasa 

bahwa waktu dengung dari ruang ini berada di bawah 1 detik,. Setelah dikira-kira juga volume ruangan 

ini tidak lebih dari 300m3. Maka nilai dari waktu dengung yang ideal untuk ruang kelas ini dapat 

diperkirakan dari grafik berikut: 
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Grafik 1. Waktu Dengung Ideal 

 

Dari grafik diatas dapat kita simpulkan bahwa waktu dengung yang ideal untuk ruang 9021 ini 

adalah 0.45 detik. Namun dari tepukan yang saya lakukan, saya merasa bahwa waktu dengung dari 

ruang ini lebih dari 0.5 s. Namun ini hanya perkiraan saya saja, karena saya tidak dapat memperkirakan 

dengan tepat berhubung tidak melakukan pengukuran secara detail. Waktu dengung dari ruang ketika 

ruang dibuka pintunya dan ruang ditutup pintu nya dirasakan sedikit berbeda. Ketika pintu ditutup 

waktu dengung terasa lebih lama daripada ketika pintu dibuka. Menurut penilaian subjektif saya dari 

pengalaman saya ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang 9021 sebelum-sebelumnya, 

suara dosen ketika mengajar sudah dapat didengar cukup jelas oleh mahasiswa meskipun memang tidak 

terlalu optimal dan masih terdapatnya noise yang terdengar. 

 

 

Daftar Pustaka  
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