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Ada sebuah pepatah dalam Bahasa Inggris yang berbunyi, “It takes a village to raise a child” yang 

artinya kurang lebih dibutuhkan suatu komunitas yang baik dalam membesarkan seorang anak. Tak 

banyak yang menyadari bahwa seorang anak pada dasarnya tidak hanya belajar dari ayah dan ibunya 

saja, tetapi juga dari lingkungannya, termasuk ketika sedang berada di sekolah. Bahkan, hampir 

sepertiga hari dihabiskan anak di sekolah, sehingga wajar jika peran sekolah sama pentingnya 

dengan peran keluarga dalam mendidik anak menjadi sosok yang cerdas dan berkarakter mulia. 

Memilih sekolah yang baik menjadi pekerjaan yang cukup menyulitkan orangtua. Pasalnya, ada 

banyak aspek yang harus dipertimbangkan, mulai dari kurikulum, kualitas pengajar, rasio pengajar 

dengan siswa, lokasi sekolah, biaya yang harus dikeluarkan, dan fasilitas apa saja yang ditawarkan 

sekolah. Berbagai sekolah berlomba-lomba menjual kurikulum internasional, pengajar lulusan 

perguruan tinggi terkemuka, berbagai macam ekstrakurikuler, bahkan yang kini sedang marak 

adalah opsi untuk menempuh pendidikan dengan lebih cepat (fast track/akselerasi).  

Sangat disayangkan bahwa kenyamanan belajar di ruang kelas seringkali dianggap tidak penting, baik 

oleh pihak sekolah maupun orangtua. Padahal, sebaik apapun suatu sekolah merancang metode 

pendidikan, keadaan ruang kelas yang tidak memadai akan membuat murid-murid kesulitan belajar 

dan tidak betah berada di kelas. Alhasil, jangankan meraih prestasi, bisa jadi murid-murid akan malas 

datang ke sekolah dan begitu melihat ruang kelas langsung merasa ingin pulang. Oleh karena itu, 

penting untuk juga mengikutkan faktor kenyamanan belajar dalam memilih sekolah. 

Kenyamanan belajar di ruang kelas ditentukan oleh keadaan ruang tersebut. Pada dasarnya, ada tiga 

jenis kenyamanan yang dapat dievaluasi secara subjektif maupun objektif dalam ruangan, yaitu 

kenyamanan visual, termal, dan akustik. Sangat sedikit ruang kelas yang dirancang dengan 

memerhatikan ketiga kenyamanan tersebut secara rinci. Dengan demikian, begitu ruang kelas selesai 

dibangun, yang dilakukan hanyalah mengoptimalkan bangunan yang sudah ada agar lebih nyaman, 

misalnya yaitu menggunakan lampu yang lebih terang, memasang pendingin ruangan, dan 

menyediakan sistem pengeras suara. Padahal, akan lebih baik jika faktor kenyamanan tersebut 

sudah dipertimbangkan sejak awal sehingga ruang kelas tidak perlu ditambah apa-apa lagi karena 

sudah nyaman digunakan. 

Dari ketiga aspek kenyamanan ruang kelas, boleh dikatakan bahwa kenyamanan akustik paling tidak 

dipedulikan. Seorang guru yang sedang di depan kelas akan segera menyadari ketika langit sedang 

mendung karena akan hujan dan segera menyalakan lampu untuk memberikan pencahayaan 

tambahan agar murid-muridnya bisa membaca dengan nyaman. Guru yang sama pun akan dengan 

cepat membuka jendela dan pintu ketika hari sedang panas-panasnya agar terjadi sirkulasi udara. 

Akan tetapi, sulit untuk menyadari apakah suara guru tersebut terdengar oleh murid yang berada di 

bangku paling belakang. Ketika diskusi kelompok, seorang guru akan sulit memahami apakah 

kelompok yang satu tidak terganggu oleh diskusi kelompok lain yang mungkin bersuara jauh lebih 



keras. Masih banyak peristiwa lain terkait fenomena akustik yang pada akhirnya membuat kegiatan 

belajar di ruang kelas tidak nyaman.  

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kenyamanan akustik di ruang kelas. Hal ini tentu demi kebaikan 

para murid, mengingat kemampuan mendengarkan dan memahami apa-apa yang dibicarakan di 

kelas sangat vital dalam belajar. Ruang kelas dengan akustik yang buruk akan membuat murid-murid 

sulit memberikan perhatian penuh, sulit berkonsentrasi, dan bahkan jatuh dari segi prestasi 

akademik. 

Salah satu ruang kelas yang telah dievaluasi adalah rooftop Yayasan Taruna Bakti. Ruangan ini 

berada di lantai 5 gedung Taruna Bakti dan digunakan bersama oleh SD, SMP, dan SMA Taruna Bakti. 

Kapasitas ruangan mencapai 250 orang tanpa kursi (lesehan) dan 100 hingga 150 apabila 

menggunakan kursi. Ruangan ini sering digunakan apabila ada kelas besar berupa pembekalan yang 

harus diikuti oleh seluruh angkatan. 

Kesan pertama ketika berada di dalam ruangan adalah suara dari jalan raya masih terdengar. Taruna 

Bakti terletak di tengah kota, yaitu di Jalan L.L.R.E Martadinata (dahulu bernama Jalan Riau), yang 

terkenal dengan factory outlet. Dengan demikian, banyak kendaraan berlalu-lalang yang menjadikan 

kawasan ini merupakan salah satu kawasan teramai di Bandung. Akan tetapi, ketika kedua pintu 

samping rooftop ditutup, keributan dari luar tidak terlalu mengganggu meski masih terdengar. 

Tepat di samping rooftop adalah taman atap yang terbuka, dan ada area yang dari sana bisa 

langsung melihat lantai di bawahnya. Apabila sedang istirahat, suara obrolan murid-murid yang 

berada di lantai bawah terdengar hingga ke rooftop. Suara tersebut juga datang dari tangga menuju 

rooftop. Sebaiknya, tangga ditutup menggunakan pintu dan area yang terbuka ditutup menggunakan 

material yang bening seperti kaca atau fiber sehingga suara dari bawah tidak terlalu terdengar di 

rooftop tetapi sinar matahari tetap sampai ke bawah. 

Menggunakan sound level meter sederhana pada platform Android, didapatkan bahwa ketika 

ruangan kosong, intensitas suara memiliki rentang 40-50 dB. Impuls berupa tepuk tangan satu kali 

diberikan ketika ruangan kosong. Dikarenakan ruangan cukup luas dan kosong, suara tepuk tangan 

baru menghilang kira-kira 1 detik kemudian. Berdasarkan ASHA (American Speech Language Hearing 

Association), ambient noise tidak boleh berada di atas 30-35 dB pada ruangan kosong dan waktu 

dengung tidak boleh melebihi 0,4 detik. Berdasarkan standar ini, ambient noise pada rooftop berada 

melewati batas, dipengaruhi oleh dua sumber keributan di atas, yaitu jalan raya dan suara murid-

murid. Waktu dengung pun lebih besar dari standar yang akan menyebabkan suara bergaung lebih 

lama sehingga akan lebih sulit memahami perkataan. 

ASHA juga menentukan standar SNR (Signal to Noise Ratio) untuk ruang kelas. Pada dasarnya, untuk 

dapat mengenal dan mengartikan suara, SNR harus tidak lebih kecil dari +15 dB. Artinya, seorang 

guru yang mengajar di kelas harus mengeluarkan suara dengan intensitas yang minimal 15 dB lebih 

besar dari intensitas background noise. Dalam kasus rooftop ini, bukan berarti seorang guru harus 

berbicara dengan intensitas 55-65 dB, karena nilai background noise sebesar 40-50 dB tersebut 

didapat ketika ruangan kosong. Pada kenyataannya, ketika rooftop dipenuhi murid-murid, intensitas 

background noise meningkat signifikan. Dengan demikian, intensitas suara harus lebih besar, yaitu di 

atas 70 dB.  



Pada dasarnya, 70 dB adalah intensitas yang dikeluarkan ketika setengah berteriak, karena 

pembicaraan normal berkisar 60 dB. Oleh karena itu, apabila background noise tidak direduksi, 

siapapun yang memberikan materi di rooftop akan mudah kelelahan, apalagi jika durasinya lama. 

Ada seperangkat pengeras suara yang dapat digunakan di rooftop. Di satu sisi, dengan adanya 

pengeras suara tersebut, suara akan bisa terdengar sampai belakang. Akan tetapi, suara tersebut 

bergaung cukup lama sehingga apabila yang menggunakan pengeras suara berbicara terlalu cepat, 

murid-murid akan sulit memahami kata-kata yang diucapkan. 

Untuk mengurangi waktu dengung, panel akustik dapat dipasang pada dinding-dinding rooftop. 

Panel-panel akustik ini dapat mencegah refleksi suara yang berkali-kali dari belakang ke depan. Panel 

akustik yang digunakan sebaiknya memiliki nilai NRC (Noise Reduction Coefficient) di atas 0,75 

sehingga dapat mengabsorbsi suara cukup banyak. Apabila panel akustik dirasa terlalu mahal dan 

pemasangannya rumit, dapat pula menggunakan hiasan-hiasan seperti lukisan atau tirai sehingga 

bisa mengurangi luas area dinding yang memantulkan suara. Mengingat langit-langit rooftop cukup 

tinggi, bisa dipasang plafon dengan material yang juga menyerap suara. Plafon ini akan mengurangi 

volume ruangan dan suara akan sedikit yang direfleksikan kembali. Objek yang bisa menyerap suara 

pun dapat disimpan di roofop agar waktu dengung berkurang, seperti rak yang berisi banyak buku 

atau objek lainnya.  

Diharapkan, ada evaluasi lebih lanjut terkait kenyamanan akustik di ruang kelas, tidak hanya rooftop 

Taruna Bakti tetapi juga ruang kelas lainnya dan sekolah lainnya. Hasil evaluasi tersebut juga 

sebaiknya disampaikan kepada pihak sekolah agar diketahui pihak sekolah dan dipublikasikan 

sehingga membantu orangtua dalam mencari sekolah yang dapat  memberikan kenyamanan belajar, 

khususnya kenyamanan akustik.  
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