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“Kondusifkah kegiatan belajar mengajar yang dihadiri oleh 500 orang peserta didik?” 

Firman Gusti – 13310052 

 Speech. Fungsi utama dari dibangunnya suatu ruang kelas adalah untuk keperluan speech. 

Dalam pembangunannya, desain ruang kelas yang berukuran lebih besar memiliki tingkat kesulitan yang 

lebih tinggi. Hukum kekekalan energi juga berlaku pada energi suara. Hanya karena energi suara 

terpancar ke segala arah, maka penerima hanya bisa menerima sepersekian dari energi suara sumber. 

Seperti halnya suara yang dihasilkan oleh pembicara yang ada di depan kelas. Karena energi suara yang 

dihasilkan pembicara juga terbatas, suara pembicara tidak akan sampai ke pendengar yang duduk di 

tempat paling belakang jika ruangan terlalu besar. Sehingga dipasanglah sistem penguat suara. Ruangan 

seperti itulah yang sering kita jumpai di Indonesia. 

  

 



Salah satu ruangan tersebut yaitu ruang K2 9653 yang terletak di lantai tiga Gedung Kuliah 

Umum (GKU) di Kampus ITB Jatinangor. Ruang berkapasitas 540 orang ini diterangi oleh cahaya alami 

pada siang harinya, dan terdapat 189 lampu downlight untuk digunakan ketika cahaya alami tidak begitu 

baik. Kelas ini berbentuk persegi dengan ukuran 28,8 m x 20 m. Terdapat podium dengan tinggi sekitar 

75 cm dan lantai tempat duduk yang berundak dengan tinggi tiap undak sekitar 20 cm. Sistem penguat 

suara di kelas ini berupa 6 buah speaker yang berukuran cukup besar di dinding kiri-kanan dan 24 

speaker yang berukuran kecil di langit-langit. 

 
#Speaker dan Lampu. Lingkaran kuning menunjukkan speaker besar, lingkaran merah dan lingkaran 

hijau menunjukkan lampu downlight, dan lingkaran biru menunjukkan salah satu speaker yang 

terpasang di langit-langit. 

 

 
#Sound Pressure Level pada ruang 9653 

Dalam pengamatan yang dilakukan 

pada hari Kamis, 27 Maret 2014, dengan 

ditemani oleh Pak Dudung, penjaga GKU, 

reverberation time yang didapat pada ruang 

kelas tersebut yaitu memiliki range antara 1 – 2 

detik dan Sound Pressure Level yang terukur 

untuk satu tepukan tangan yaitu sekitar  

70 dB dan background noise level yang terukur 

yaitu sekitar 35 dB. Sound Pressure Level 

tersebut diukur menggunakan aplikasi Sound 

Pressure Level di OS Android. Dari ketiga data 

tersebut, jika kita mengacu pada standar ANSI 

S12.60 untuk ruang kelas, ruang kelas tersebut 

memiliki reverberation time yang kurang baik. 



Menurut ANSI S12.60, ruang kelas ideal memiliki reverberation time 0.7 detik. Tetapi menurut 

Reverberation Time Calculation yang disediakan oleh www.armstrong.com/reverb/step.jsp, ruang kelas 

tersebut sudah memenuhi kriteria ruang kelas yang baik. Tetapi masih terlalu banyak asumsi yang 

digunakan untuk mengolah data tersebut, karena pilihan bahan yang tersedia pada web tersebut 

terbatas. Sedangkan untuk background noise level ideal pada suatu ruang kelas di atas 566 m3 menurut 

ANSI S12.60 yaitu di bawah 40 dB. Background noise yang cukup rendah ini diperoleh dari lokasi gedung 

yang cukup jauh dari jalan raya, asrama mahasiswa, dan kondisi sekitar kampus yang masih dominan 

dengan tanah lapang, ladang, juga gedung yang belum berpenguni.  

#Reverberation Time Calculation oleh www.angstrom.com

 Menurut beberapa responden yang pernah memakai ruangan ini, ruang kelas ini cukup nyaman 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pada kondisi kelas terbanyak yang pernah menempati kelas 

ini, sekitar 300 orang, suara pembicara dapat jelas terdengar. Hal tersebut terjadi atas bantuan sistem 

penguat suara yang terpasang di dinding dan di ceiling. Tetapi jika diperhatikan, sebenarnya terdapat 

satu speaker yang salah arah. Seharusnya speaker tersebut terpasang simetris, tetapi satu speaker di 

dinding kanan, speaker kedua dari depan, menghadap agak ke belakang. Speaker tersebut ditunjukkan 



oleh Gambar Lampu dan Speaker dengan lingkaran warna kuning. Namun kesalahan arah speaker 

tersebut secara umum tidak terlalu mempengaruhi persebaran suara  Menurut persepsi pendengaran 

beberapa orang yang mencoba mendengarkan di tempat interseksi arah speaker yang salah orientasi 

tersebut dengan speaker di belakangnya, dan dibandingkan dengan pendengar yang berada di tempat 

yang diperkirakan tidak tercover suara karena kesalahan arah tersebut ternyata hasilnya tidak jauh 

berbeda.  

 Pada pembahasan di atas, 300 orang yang pernah menempati ruang 9653 adalah mahasiswa S2 

yang cenderung lebih tenang daripada mahasiswa S1. Dan asumsikan jika ruangan tersebut terisi penuh 

oleh mahasiswa S1 yang lebih suka ribut. Apakah suara pembicara atau pengajar masih terdengar? Dan 

bagaimana jika semua kursi terisi penuh? Kemungkinan ribut semakin besar, dan noise juga ikut naik. 

Kondusifkah kegiatan belajar mengajar yang dihadiri oleh 500 orang peserta didik? Atau memang ruang 

kelas tersebut dibangun untuk tidak diisi secara penuh? Menurut seorang responden, ruangan tersebut 

lebih cocok untuk kegiatan satu arah seperti seminar. 

Sumber: 

http://www.acoustics.com/ansi_education.asp, diakses pada 31 Maret 2014 

http://www.armstrong.com/commceilingsna, diakses pada 31 Maret 2014 

 

 File hasil rekaman di ruang 9653 dapat diunduh di: 

https://www.dropbox.com/sh/jli13eoac8lwwgh/TAGJtHVJFQ 

 

 

 

 

  

 


