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CLASSROOM ACOUSTICS 

STUDI KASUS : TVST B 

 

 Pada tugas Topik Khusus kali ini, peserta kuliah diminta untuk memberikan persepsinya mengenai 

sebuah ruangan kelas dengan kapasitas di atas 100 orang. Dengan ketentuan seperti itu, saya memilih 

untuk memberikan pendapat saya mengenai akustika ruangan di TVST B. Alasan saya memilih ruangan ini 

karena kelas ini adalah salah satu dari sedikit ruang kelas di gedung kuliah umum ITB yang memakai AC 

dalam ruangannya. Pemakaian AC berarti mengharuskan ruangan kelas tersebut tertutup agar udara 

dingin dari AC tidak terbuang percuma, yang berarti harusnya ruangan ini memiliki akustika ruangan yang 

lebih baik dari ruangan kelas lainnya karena ruangan ini tertutup sehingga suara yang masuk dari 

lingkungan lebih sedikit. 

 Saya mengunjungi ruangan kelas ini pada hari Jumat 29 Maret 2014 pada jam 12.30-13.15. 

Suasana kampus yang sepi dikarenakan mayoritas orang melaksanakan Shalat Jumat memberikan saya 

bayangan mengenai kondisi ideal bagaimana suasana kampus yang seharusnya, yakni tenang dan damai. 

Seringkali saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, konsentrasi kita terganggu dari berbagai noise 

yang masuk ke telinga kita, baik dari dalam kelas maupun dari lingkungan di luar kelas. Hingar bingar suara 

kendaraan bermotor, celotehan dan teriakan teman-teman yang terdengar hingga ke dalam kelas, dan 

masih banyak hal lain yang sering kali mengganggu fokus kita dalam belajar, membuat kegiatan belajar 

mengajar menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui dan berusaha membayangkan apa 

rasanya jika dilaksanakan kegiatan belajar mengajar pada Jumat siang itu.  



Alexander Christian Nugroho 
13310002 

 

Gambar 1. TVST B 

Suasana kampus yang sunyi, tenang, dan damai, memberikan sebuah perasaan yang berbeda jauh 

dibandingkan dengan biasanya ketika saya kuliah. Saat saya masuk ke dalam ruangan, rasanya benar-

benar sunyi dan sepi, tidak seperti biasanya. Ruangan yang tertutup juga memberikan kesan “mati” saat 

saya memasuki ruangan karena suara dari lingkungan tidak dapat masuk dengan bebas, sehingga suara 

yang saya dengarkan hampir seluruhnya murni berasal dari dalam ruangan TVST B. 

 

Gambar 2. Tampak dari samping TVST B 
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Kondisi yang sunyi dan sepi membuat saya mulai memperhatikan beberapa detil kecil dari 

ruangan ini. Salah satu hal yang saya sadari adalah, ternyata tepat di atas meja dosen terdapat sebuah 

lubang ventilasi yang mengarah ke luar ruangan. Hal ini dapat berpengaruh banyak dalam kegiatan belajar 

mengajar, karena bisa saja sebagian suara dosen saat mengajar dapat terbuang ke atas menuju ventilasi 

sehingga efektifitas suara dapat berkurang jauh, terutama jika dosen sedang berbicara tepat di bawahnya. 

Mungkin ada baiknya jika di kemudian hari ventilasi ini dapat ditutup saja, mengingat ruangan TVST B juga 

sudah menggunakan AC sehingga ventilasi ini juga dapat mengurangi efektifitas AC dalam mendinginkan 

ruangan.  

 

Gambar 3. Ventilasi di atas meja dosen.  

Kemudian saya mencoba untuk duduk di beberapa tempat di ruangan ini. Saya mencoba untuk 

duduk di depan meja dosen, di depan tembok belakang persis, serta pojok belakang kiri dan kanan. Semua 

lokasi ini memberikan kesan yang berbeda-beda. Di depan meja dosen, saya dapat membayangkan ketika 

dosen mengajar, mahasiswa yang duduk persis didepannya akan mendengar suara langsung dari dosen 

tanpa terhalang atau terganggu apapun. Hal ini berpengaruh pada kemampuan untuk mendengar dan 

memahami apa yang diucapkan oleh dosen. Konsentrasi juga tentunya bertambah, karena suara yang 
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didengar di depan meja dosen masih memiliki energi yang tinggi, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan 

usaha yang lebih untuk berusaha mendengarkan dan memahami dosen saat mengajar. Mungkin karena 

hal ini lah kebanyakan teman-teman saya yang rajin dan pintar lebih suka untuk duduk di area depan meja 

dosen, selain lebih terdengar, konsentrasi pun juga meningkat sehingga memungkinkan teman-teman 

saya untuk memahami materi kuliah lebih cepat daripada saya yang lebih sering duduk di belakang. 

 

Gambar 4. Tempat duduk di depan meja dosen  

Berikutnya, saya mencoba untuk duduk di depan tembok belakang persis, masih di depan meja 

dosen. Detil berikutnya yang saya amati adalah, tembok belakang TVST B ternyata merupakan sebuah 

absorber yang berfungsi untuk menyerap suara. Penggunaan absorber ini antara lain untuk mencegah 

adanya pantulan suara dari belakang, karena arah datang suara berpengaruh terhadap perasaan manusia 

terhadap ruang. Jika permukaan tembok belakang ini cenderung reflektif dan energi suara yang sampai 

ke tembok belakang masih cukup besar, maka suara akan dipantulkan dengan energi yang masih bisa 

dirasakan oleh manusia. Kondisi ini akan membuat seakan-akan suara dosen berasal dari belakang kepala 

kita. Tentu aneh bukan? Kondisi ini akan membuat orientasi ruang para mahasiswa akan berkurang, 

karena mahasiswa dapat merasa bahwa ada sebagian suara dosen yang datang dari belakang kepalanya. 

Selain untuk menghilangkan disorientasi ruang, absorber juga berfungsi untuk menyerap suara untuk 

menghasilkan waktu dengung ruangan yang kecil. Menurut ANSI S12.60-2002, untuk ruangan dengan 

volume dibawah 10.000 cubic feet, waktu dengung ruangan sebaiknya di bawah 0.6 detik. Waktu dengung 
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yang tinggi dapat mengurangi inteligibilitas suara secara drastis. Maka dari itu, digunakan absorber pada 

dinding belakang ruangan untuk mengurangi waktu dengung ruangan secara keseluruhan.  

 

Gambar 5. Tampak absorber pada tembok belakang. 

Kemudian saya mencoba untuk duduk di pojok belakang kiri dan kanan di kelas ini. Sebelum saya 

masuk ruangan ini, saya menebak bahwa harusnya pojok belakang merupakan tempat yang kurang 

nyaman untuk mendengarkan dosen mengajar karena terganggu dengan suara bising dari luar ruangan. 

Saat saya melakukan observasi, ternyata suara bising dari lingkungan tidak terlalu terdengar. Hal ini dapat 

terjadi karena lubang jendela ventilasi ditutup dengan triplek sehingga suara bising dari luar dapat 

terhalang. Dan juga, AC di tembok samping juga tidak dinyalakan, padahal noise yang dihasilkan oleh AC 

cukup tinggi, sekitar 7-10 dB. Selain itu, kondisi kampus yang sedang sunyi dan sepi mungkin tidak dapat 

menggambarkan kondisi bising yang sebenarnya terjadi pada kesehariannya, akan tetapi saat observasi 

saya dapat membayangkan bagaimana kondisi belajar mengajar yang ideal dan seharusnya. 
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Gambar 6. Lubang ventilasi jendela yang ditutup dengan triplek 

Saya juga melakukan pengukuran bising di ke empat titik tersebut. Pengukuran bising dilakukan 

dengan aplikasi “Sound Meter” pada OS Android. Meskipun hasil pengukuran ini tidak terkalibrasi dan 

bisa juga tidak valid, setidaknya pengukuran ini dapat menjadi bayangan kurang lebih seperti apa kondisi 

bising pada kelas TVST B.  

          

(a)                                                                 (b) 

Gambar 7. Pengukuran bising di pojok belakang kiri (a) dan pojok belakang kanan (b) 
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(a)                                                               (b) 

Gambar 8. Pengukuran bising di depan tembok belakang (a), dan di meja dosen (b). 

 

Hasil pengukuran bising menunjukkan bahwa suara bising rata-rata di pojok belakang ruangan  

lebih tinggi dibandingkan bising rata-rata di tengah ruangan. Hal ini dapat disebabkan karena pojok 

belakang ruangan berbatasan langsung dengan lingkungan luar, sehingga meskipun suara bising dari 

lingkungan tidak terlalu terdengar, hasil pengukuran tetap terpengaruh olehnya. Menurut SNI 03-6386-

2000 mengenai Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung Dalam Bangunan Gedung dan Perumahan, 

bising yang dianjurkan untuk ruang kelas dibawah 250 kursi adalah diantara 30-35 dBA. Sedangkan 

menurut ANSI S12.60-2002, untuk ruangan kelas dibawah 20.000 cubic feet, tingkat bising yang dianjurkan 

tidak boleh lebih dari 35 dBA. Maka, dapat disimpulkan bahwa ruang kelas TVST B ini masih belum 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh 2 badan standarisasi tersebut. Bahkan bisa saja sebetulnya TVST 

B masih jauh dari standar, mengingat pengukuran dilakukan dengan sebuah instrumen yang tidak 

terkalibrasi dan juga dilakukan dalam kondisi sepi yang tidak merepresentasikan keadaan sebenarnya.  

Pada akhirnya, saya rasa TVST B yang saya harapkan lebih baik daripada ruang kelas lain di ITB, 

masih belum bisa memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Saya rasa ruang-ruang kelas lain akan 

cenderung mengeluarkan hasil yang lebih buruk, mengingat banyak kelas tidak tertutup sepenuhnya 

sehingga bising lingkungan dapat masuk dengan lebih mudah. Menurut saya, ruangan kelas di ITB perlu 
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ditingkatkan kualitasnya agar mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih 

nyaman. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa rasa nyaman dalam belajar akan berpengaruh dalam 

konsentrasi dan pemahaman mahasiswa dalam memahami materi kuliah. Semoga saja dengan 

ditingkatkannya kualitas ruang-ruang kelas di ITB ini, kualitas mahasiswa ITB juga dapat meningkat  
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