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I. Pendahuluan 

 “Capek”, adalah hal yang lumrah keluar dari mulut mahasiswa ketika mereka tahu bahwa kuliah 

akan diadakan diruang kelas ini. Bagaimana tidak, ruangan ini terletak di lantai 4 Gedung Kuliah Umum 

(GKU) Timur dimana lantai 4 merupakan lantai paling atas GKU Timur. Tidak ada lift maupun eskalator, 

calon-calon pengguna ruang kelas ini harus berjalan melalui tangga untuk bisa sampai ke ruang 9231 ini. 

Ruangan 9231 menurut saya cukup luas dan mampu menampung kurang lebih 200 mahasiswa. Ruangan 

ini dilengkapi dengan air conditioner untuk mengatasi beban termal yang diakibatkan oleh keberadaan 

penghuninya dan menurut saya ruangan ini secara termal sudah cukup nyaman. Saking nyamannya, tidak 

jarang mahasiswa didapati tertidur sehingga mengurangi ketersampaian materi pelajaran. Tetapi apakah 

dapat dibenarkan bahwa “ketiduran” merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi berkurangnya 

efektifitas ketersampaian materi kuliah? 

 

Gambar 1. Ruang 9231 

(sumber: kamera penulis) 

Saya ambil salah satu contoh: kondisi akustik ruang kelas. Katakanlah pada suatu awal kegiatan 

belajar mengajar di suatu ruang kelas, terdapat mahasiswa yang mood-nya sedang baik untuk menimba 

ilmu. Namun sialnya, mahasiswa tersebut datang agak terlambat sehingga harus duduk di barisan kursi 

bagian belakang. Karena duduk di barisan paling belakang, suara yang dapat diterima oleh telinga 

mahasiswa tersebut minim sehingga mengurangi kualitas informasi yang disampaikan dosen ke 



mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut akhirnya merasa bahwa konten kuliahnya “tidak jelas” dan 

akhirnya malah memilih untuk tidur saja. Tidak jarang saya juga menemukan celetukan dari rekan 

mahasiswa saya seperti: “Ini dosen-nya ngomong apa sih? Kok kayak kumur-kumur?” Ada dua 

kemungkinan: diakibatkan oleh gaya berbicara dosennya yang memang seperti itu ATAU diakibatkan oleh 

reverberation time (waktu dengung) ruangan kelas yang begitu tinggi sehingga menyebabkan suara sang 

dosen seperti sedang “berkumur-kumur”. Dari contoh yang saya berikan, terlihat bahwa “ketiduran” 

bukanlah satu-satunya hal yang paling menghambat efektifitas ketersampaian materi kuliah dalam kelas. 

Mengapa saya memberikan contoh gangguan akustik sebagai faktor pengganggu ketersampaian materi 

kuliah? Mengapa bukan contoh gangguan lainnya? Karena pada pembahasan selanjutnya, saya akan 

memberikan opini terkait performa akustik ruang 9231 untuk keperluan perkuliahan. 

II. Opini Penulis Terkait Performa Austik Ruang 9231 

Selama saya berkuliah di ITB, kebetulan saya pernah berkuliah di ruangan ini untuk suatu mata 

kuliah selama satu semester. Selama saya berkuliah, dosen sering sekali menggunakan sound system 

sebagai alat bantu penyampaian informasi (catatan: ruangan 9231 sudah dilengkapi dengan sound 

system). Saya pernah merasakan duduk di barisan depan, barisan tengah, di sayap kiri, dan di sayap kanan. 

Mungkin bila digeneralisasi, bisa dikatakan bahwa saya pernah duduk di titik-titik kritis yang menurut saya 

dapat jadikan acuan opini saya. 

a. Ketika duduk di barisan depan 

Bila saya duduk di barisan depan-tengah, meja dosen dekat dengan saya dan tidak 

jarang dosen melakukan eye-contact dengan saya dan rekan-rekan lainnya yang 

duduk di barisan depan. Suara dosen terdengar sangat jelas, materi yang disampaikan 

dosen baik melalui layar proyektor maupun papan tulis dapat dilihat dengan jelas. 

Secara umum, orang-orang yang duduk di barisan depan menurut saya tidak akan 

mengalami gangguan ketersampaian informasi kuliah yang begitu signifikan. Bila saya 

duduk di barisan depan sayap kiri-kanan, yang menjadi pengganggu saya hanyalah 

gangguan visual karena saya harus melihat menyerong.  

b. Ketika duduk di barisan tengah 

Persepsi akustik yang saya rasakan tidak jauh berbeda ketika saya duduk di depan. 

Mungkin hal ini terjadi karena dosen menggunakan sound system dalam perkuliahan. 

Pandangan saya juga tidak begitu terganggu dengan posisi ini karena susunan kursi-

kursi kelas ini yang ber-undak (menanjak) kebelakang. Ketika saya duduk di barisan 



tengah sayap kiri-kanan, gangguan visual yang saya rasakan mulai cukup berdampak 

terhadap efektifitas penyampaian informasi kuliah karena saya harus melihat 

menyerong serta dari jarak yang cukup jauh. Gangguan akustik belum saya rasakan 

juga, mungkin karena sound system yang digunakan 

c. Ketika duduk di barisan belakang 

Mungkin ketika diposisi inilah saya mulai merasakan gangguan yang cukup signifikan. 

Selain harus bersusah payah melihat tulisan-tulisan di papan tulis dan proyektor yang 

letaknya jauh, suara yang saya persepsikan di posisi ini mulai agak “bergaung”. Tidak 

begitu besar memang, namun terasa perbedaannya ketika duduk di barisan depan 

dan di barisan belakang. Sensasi “gaung” saya alami ketika perkuliahan dibantu 

dengan sound system dan saya tidak tahu bagaimana sensasi akustiknya bila 

perkuliahan tidak dibantu dengan sound system. 

 Karena selama perkuliahan saya jarang sekali mendengar suara speech di ruangan ini tanpa 

menggunakan sound system, pada hari Jum’at (28 Maret 2014) silam, saya dan beberapa rekan saya 

berkunjung ke ruang 9231 untuk melakukan analisis subjektif persepsi akustik speech. Saat itu saya 

mencoba mempersepsikan akustik speech tanpa menggunakan sound system dan dengan kondisi ruangan 

yang sedang tidak dipakai perkuliahan (kosong). Berikut adalah hal yang saya dapatkan: 

1. Saya bisa mendengar suara teman saya yang duduk di barisan belakang lebih jelas dibandingkan 

bila saya di belakang dan teman saya berbicara di depan. 

2. Ketika saya berada di sayap kiri-kanan (dekat dengan tembok), suara yang saya terima agak 

menjadi “kedap”. 

3. Saya mencoba menepukan tangan dan suara tepukan tangan saya hilang relatif lebih cepat 

dibandingkan ruang kelas lain yang saya coba perlakukan dengan hal yang sama 

Dan berikut ini adalah analisis saya terkait performa akustik ruang 9231: 

a. Suara dari barisan belakang ke depan (meja dosen) yang lebih jelas daripada suara dari depan 

(meja dosen) ke belakang. 

Menurut saya, hal ini disebabkan oleh desain undakan yang digunakan pada ruang 9231. 

Desain undakan ini memungkinkan prinsip Direct Arrival untuk dapat diterapkan. Dengan posisi 

kursi yang berundak dan agak “melingkar” seperti itu, dosen akan menjadi fokus suara sehingga 

ketersampaian suara akan optimal. Akan tetapi, hal ini akan merugikan mahasiswa-mahasiswa 

yang duduk di barisan belakang. Meskipun secara visual tidak terhalangi, mahasiswa yang duduk 

di belakang akan mengalami gangguan akustik yang cukup signifikan karena jaraknya menjadi 



semakin jauh dengan fokus suaranya (dosen). Oleh karena itu, dibutuhkanlah sesuatu yang bisa 

mengkompensasi hal tersebut dan menurut saya hal inilah yang melatar belakangi dipasangnya 

sound system di ruang 9231. Akan tetapi, perlu diingat bahwa sound system merupakan alat 

elektronik sehingga membutuhkan energy listrik untuk beroperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, 

saya menyarankan ruangan ini untuk dirancangkan sistem reflektor akustik. Reflektor ini 

diharapkan dapat mengarahkan suara pembicara (dosen) agar dapat mencapai mahasiswa yang 

duduk di barisan belakang. 

 

Gambar 2. Desain Undakan (kiri) dan Desain Reflektor (kanan) 

b. Suara yang agak “kedap” dan suara tepukan tangan yang cepat menghilang 

Dari hasil pengamatan saya, terlihat bahwa sisi-sisi ruangan 9231 hampir seluruhnya 

terpasangi panel-panel kayu yang terintegrasi dengan bahan absorber. Jika saya tidak salah, 

bahan absorber yang digunakan adalah semacam fiberglass atau glasswool. Jendela-jendela 

ruangan kelas ini juga dipasangkan tirai untuk mengkompensasi pantulan yang disebabkan oleh 

pantulan suara oleh kaca. Jadi secara teknis, tirai jendela ini juga berperan sebagai absorber. Pada 

ilmu akustik, material absorber merupakan material yang mampu menyerap energi gelombang 

suara. Bila energi pada gelombang suara diserap, maka suara tersebut akan cenderung cepat 

“menghilang” dari pendengaran kita dan menurut saya hal inilah yang menyebabkan saya 

merasakan sensasi suara yang “kedap” ketika saya berada dekat dengan tembok-tembok ruang 

9231. 



 

Gambar 3. Dinding dan kaca yang terpasang dengan absorber 

 Hal lain yang menurut saya cukup menarik untuk diperhatikan adalah bentuk langit-langit ruangan 

9231 ini. Seperti susunan kursinya, langit-langitnya juga dibuat berundak dan bentuk bermukaan yang 

berundak itu biasanya didesain untuk berperan sebagai diffuser. Diffuser bekerja dengan cara “memecah” 

gelombang suara yang sampai ke bidang diffuser sehingga suara dapat tersebar secara merata di ruangan. 

 

Gambar 4. Ilustrasi undakan langit-langit pada ruang 9231 

III. Kesimpulan Performa Akustik Ruang 9231 

Menurut saya, ruangan 9231 sudah cukup baik bila digunakan untuk ruang perkuliahan. 

Meskipun tidak mendapatkan data kuantitatif, saya rasa waktu dengung yang dimiliki oleh ruang 

9231 ini sudah mencukupi untuk standar keperluan belajar mengajar. Penggunaan sound system 

pada ruangan ini dilakukan untuk mengkompensasi minimnya suara yang dapat sampai ke kursi 

barisan belakang. Akan tetapi, menurut saya akan lebih baik bila kompensatornya bukan berupa 



sound system tapi berupa reflektor karena semisal terjadi gangguan listrik, tentunya sound system 

akan terganggu pula kinerjanya. 

IV. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya digunakan lebih banyak lagi data-data yang 

bersifat kuantitatif kemudian dibandingkan dengan standar-standar yang sudah ada (baik standar 

nasional maupun internasional). Mungkin bisa juga dibandingkan performa akustiknya saat di 

kelas sedang ada perkuliahan karena menurut saya keberadaan penghuni juga berpengaruh pada 

performa akustik ruangan 


