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Perbandingan Soundscape  

Pada Ruang Kelas SD, SMP, dan SMA di Kota Bandung 

 

Waktu : Minggu, 30 Maret 2014 

Lokasi  : 1) SD Darul Hikam (-6.904310, 107.610633, Jalan Ir.H.Juanda No. 285).  

     2) SMP Salman Al-Farisi (-6.882406, 107.622564, Jalan Agronomi No.5). 

  3) SMK N 1 Bandung (-6.908850, 107.608701, Jalan Purnawarman No.21). 

Alat Rekaman menggunakan aplikasi Smart Voice Recorder pada Samsung Galaxy Tab 7.0 

Plus P6200 

 

 Ruangan kelas yang baik adalah ruangan kelas yang menjamin proses komunikasi 

yang baik antara guru dan murid atau antara pembicara dengan peserta kelas. Proses 

komunikasi yang baik itu meliputi kondisi akustik ruang kelas dan kemampuan seseorang 

mendengar. Kondisi akustik yang baik dipengaruhi oleh tingkat kebisingan yang rendah, 

waktu dengung yang kecil dan tingkat rasio suara terhadap bising yang sudah diatur sesuai 

standar. Sementara kemampuan mendengar seseorang tidak sama, Bapak Joko Sarwono pada 

blognya mengatakan bahwa kondisi lingkungan mendengar di ruangan belajar (ruang kelas) 

untuk  anak-anak ( < 15 tahun) harus lebih kritis dibandingkan dengan orang dewasa (>15 

tahun). Sehingga dibutuhkan pertimbangan akustik pada perancangan ruang kelas untuk anak 

SD dan SMP menjadi lebih perlu diperhatikan dibandingkan dengan ruang kelas untuk 

remaja SMA dan Perguruan Tinggi. 

 Perbedaan kemampuan mendengar berdasarkan umur ini membuat saya tidak hanya 

ingin mengamati sebuah ruangan di satu sekolah saja, namun saya tertarik untuk mengamati 

ruangan kelas yang ada di SD, SMP dan SMA. Saya pribadi berkeinginan untuk melihat dan 

mengamati langsung perbandingan suasana suara ruangan kelas yang terdapat pada tiga 

tingkat sekolah yang ada di Bandung. Setelah mencari informasi di internet, saya 

memutuskan untuk memilih SD Darul Hikam di Jalan Djuanda, SMP Salman Al-Farisi di 

Jalan Agronomi, dan SMK Negeri  1 Bandung di Jalan Purnawarman. 

 Saya merencanakan pertualangan soundscape ini pada hari Minggu, 30 Maret 2014 

pukul 13.00 WIB. Saya memulai pertualangan secara urut berdasarkan lokasi paling dekat 

dengan rumah kontrakan saya di Jalan Cisitu Lama. 

Destinasi pertama adalah SD Darul Hikam yang terletak di Jalan Juanda No. 285. 

Saya berpikir bahwa sekolah dasar pada dasarnya tidak membutuhkan sebuah ruangan kelas 

yang besar untuk menampung ratusan murid. Sesampai di sana saya disambut oleh Bapak 

Syaifuddin, petugas sekolah yang sedang menjalankan tugas meskipun di hari libur. Pada 

kenyataannya saya juga tidak menemukan ruangan yang dapat menampung banyak murid di 

SD Darul Hikam ini. Akhirnya, saya memutuskan untuk tetap mengamati sound yang ada di 

salah satu ruangan kelas. Ekspektasi saya, ruangan ini tidak akan mendapatkan bising yang 

dominan dari suara kendaraan di jalan raya karena lokasi sekolah ini cukup memiliki jarak 

sekitar 50 meter dari jalan raya. Selain berjarak yang cukup jauh, SD Darul Hikam juga 

berada persis di belakang Mesjid Al-Ihsan STKS. Mesjid ini dapat menjadi penghalang bagi   

suara-suara yang berasal dari kendaraan bermotor di jalan raya sehingga dapat mengurangi 

bising yang akan mencapai ruang kelas SD Darul Hikam. Ternyata benar, suara bising 

kendaraan bermotor tidak lagi terdengar di dalam kelas ini. Akan tetapi, bising yang dominan 



malah berasal dari mesin kulkas yang ada di lorong sekolah. Sementara AC yang digunakan 

cukup bagus karena tidak mengeluarkan bising yang berarti. Suara tersebut dapat didengar 

pada perekaman yang berjudul “SD Darul Hikam” yang saya ambil selama 2 menit 16 detik. 

Ruangan ini memiliki kapasitas 20 orang. Menurut saya, ruangan ini dapat menjamin 

proses komunikasi antara guru dan murid dengan sangat baik. Meskipun ada bising dari 

mesin kulkas, namun itu tidak terlalu mengganggu jika pintu kelas ditutup. Namun jika ingin 

lebih memaksimalkan konsentrasi  murid, maka sebaiknya kulkas tersebut dipindahkan ke 

bagian luar sekolah atau dipindahkan ke ruang pegawai. Dari segi waktu dengung juga sangat 

bagus sesuai dengan standar ANSI-S12.60 yakni sekitar 0,5 detik (< 0,6 detik). Saya kira 

wajar SD Darul Hikam termasuk salah satu sekolah dengan biaya mahal di kota Bandung 

karena sekolah ini dapat memberikan kenyamanan telinga bagi anak-anak yang kemampuan 

mendengarnya masih akan berkembang sehingga dapat meningkatkan konsentrasi murid saat 

proses belajar mengajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Kelas SD Darul Hikam Mesin Kulkas : Sumber Bising 

Dominan yang berada di lorong 

Lorong SD Darul Hikam Jarak gerbang depan SD 

dengan jalan raya 

Mesjid Al-Ihsan yang berada 

bersebelahan dengan  gedung SD 



Destinasi kedua adalah SMP Salman Al-Farisi yang berlokasi di Jalan Agronomi No.5 

Bandung. Saya memilih sekolah ini karena lokasinya yang sangat jauh dari jalan raya dan 

berada terletak di daerah yang berbentuk cekungan dengan kedalaman sekitar 30 meter. 

Walaupun berkunjung di hari Minggu, namun saya beruntung karena dapat bertemu dengan 

siswa-siswa SMP kelas 9 yang sedang melakukan gladi resik acara tahunan. Mereka 

melakukan gladi resik di ruangan berkapasitas lebih dari 120 orang. Ekspetasi saya terhadap 

ruangan ini adalah tentunya tidak ada bising konstan dari kendaraan bermotor di jalan raya, 

kecuali sesekali bising dari  mobil atau motor yang datang ke lokasi parkir di gerbang 

sekolah. Setelah memasuki ruangan, saya mulai mengamati serta merekam suara yang ada di 

ruangan.  

Selama pengamatan dan perekaman, saya ditemani oleh ketua panitia acaranya yang 

bernama Veve dan temannya yang bernama Reyna. Veve mengatakan total satu angkatan 

mereka adalah 70 orang. Mereka rata-rata berumur 14 atau 15 tahun. Umur yang berada di 

antara akhir pertumbuhan pendengaran dengan mulai matangnya kemampuan mendengar 

seseorang. Ruangan ini memiliki panjang 18 meter dan lebar 7,5 meter. Dinding ruangan ini 

menggunakan bahan triplek dan di bagian sisinya terbentang tirai yang cukup panjang. 

Sementara di belakang tirai terdapat banyak jendela dan di dinding bagian luar ruangan  

dilapisi dengan bahan kayu. Bahan triplek dan adanya tirai ini membuat suara di dalam 

ruangan dapat menyerap dengan cepat. Dengan melihat smart voice recorder yang saya 

miliki, saya berasumsi bahwa waktu dengung ruangan ini lebih kecil dari 0,5 detik. Rekaman 

berjudul “SMP Salman Al-Farisi” yang berdurasi 2 menit 31 detik. Karena ruangan yang 

cukup panjang sehingga terkadang suara dari pemain drama atau pembicara sulit terdengar 

hingga ke belakang, maka ruangan ini dilengkapi dengan 6 speaker yang menyebar di dalam 

ruangan, bagian depan, tengah dan belakang. Ruangan ini juga dilengkapi dengan kipas 

angin. Ruangan ini biasanya digunakan untuk pertemuan wali murid, seminar dan acara-acara 

sekolah.  

Melihat banyaknya siswa-siswa, saya spontan melakukan survei kecil-kecilan kepada 

20% dari mereka yang terdiri dari 7 siswa dan 7 siswi. Pertanyaan yang saya ajukan adalah : 

1) Apakah mereka dapat mendengar suara pemain drama dengan jelas?.  

a. Jelas b. Kadang jelas kadang tidak  c. Tidak jelas 

2) Apakah suara percakapan yang dilakukan antara sesama penonton mengganggu 

konsentrasi mereka dalam mendengar pemain drama?  

a. Sangat b. Cukup mengganggu  c. Tidak 

3) Apakah suara speaker mengganggu telinga mereka? 

a. Sangat b. Kadang mengganggu  c. Tidak 

Dari pertanyaan poin 1, 86% menjawab (b) kadang jelas kadang tidak dan 14% 

menjawab (a) jelas. Lalu pada pertanyaan poin 2, 36% menjawab (a) sangat mengganggu, 

50% menjawab (b) cukup mengganggu dan 14% menjawab (c) tidak mengganggu. Sementara 

dari pertanyaan poin 3, 21% menjawab (a) sangat mengganggu, dan 79% menjawab kadang 

mengganggu. 

 Dari wawancara tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang saya rasakan 

ternyata sedikit  berbeda dengan yang mereka rasakan. Saya merasa dapat mendengar suara 

pemain drama dengan jelas walaupun saya duduk di kursi paling belakang, saya juga merasa 

obrolan-obrolan kecil di antara mereka tidak mengganggu konsentrasi saya untuk mendengar 



pembicara utama di panggung, namun saya sepakat dengan mereka bahwa suara speaker nya 

cukup mengganggu telinga dan jantung. Perbedaan persepsi ini saya nilai karena adanya 

perbedaan kemampuan mendengar anak remaja berumur 14-15 tahun dengan saya yang 

sudah berumur 22 tahun. Persis seperti yang disebutkan pada blog Bapak Joko Sarwono. 

 Untuk mengurangi gangguan konsentrasi mendengar karena speaker, maka saya 

menyarankan agar mengurangi volume treble dan bass-nya hingga mencapai tingkat 

kenyamanan yang sama di antara mereka. Sedangkan untuk mengurangi gangguan 

konsentrasi akibat banyaknya siswa lain yang berbicara, dapat dilakukan dengan kesepakatan 

agar mereka sama-sama tidak berbicara saat acara sedang berlangsung atau jika benar-benar 

penting maka cukup dengan berbisik saja. Dengan begitu maka desain ruangan yang sudah 

bagus dilengkapi tirai dan triplek tidak menjadi sia-sia. Jika satu-satunya sumber bising yang 

berasal dari aktifitas dalam ruangan ini dapat diatasi, maka siswa-siswi SMP Salman Al-

Farisi dapat dengan konsentrasi penuh memperhatikan pembicara di depan atau orang yang 

sedang bermain drama maupun bernyanyi. Jika berdasarkan prinsip ekonomi, maka sah-sah 

saja jika biaya untuk sekolah di SMP Salman Al-Farisi ini cukup besar, yakni uang 

pendaftaran Rp 14 juta dan uang bulanan Rp 1 juta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SMP Salman Al-Farisi Suasana di depan ruangan 

Dinding luar ruangan 

yang berbahan kayu Dinding luar ruangan 

yang berbahan kayu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Perjalanan saya pun berakhir di SMK Negeri 1 Bandung yang berlokasi di Jalan 

Purnawarman No. 21. Dengan mengendarai motor Mio, saya bergerak menuju jalan Juanda 

hingga BIP lalu berbelok di Bank Indonesia dan berbelok lagi ke kanan ke arah balaikota. 

Sambil mengendarai motor, sesekali saya membayangkan betapa bisingnya setiap kelas yang 

dimiliki oleh SMK N 1 Bandung karena lokasinya yang berada di keramaian kota. Sesampai 

di sana, saya minta izin kepada Satpam sekolah yang bernama Bapak Abdul Halim Sudibyo. 

Beliau sangat ramah dan langsung saja mengizinkan saya untuk masuk ruangan seminar yang 

ada di lantai 1 gedung sekolah.  

 Saya mengunjungi ruangan ini dalam keadaan kosong. Tepat sesuai ekspektasi awal 

saya, bising paling dominan yang dimiliki oleh ruang seminar yang berkapasitas lebih dari 

100 orang ini berasal dari suara arus lalu lintas yang sangat padat di sekitar SMKN 1. Bahkan 

saya kaget ketika mendengar 2 kali bunyi pesawat terbang yang melintasi sekolah hanya 

dalam 20 menit pengamatan. Bangunan ruangan ini pun tidak mampu untuk mengurangi 

bising yang luar biasa tersebut. Bahkan ruangan ini sendiri menimbulkan masalah tambahan 

yang berasal dari waktu dengungnya yang lebih dari 2 detik. Hal ini tidak sesuai dengan 

standar waktu dengung untuk suatu ruangan belajar orang dewasa. Saya merekam selama 90 

Foto dalam ruangan, dapat terlihat tirai 

yang membentang di kedua sisi 

 

Di dalam ruangan 

 

Bagian belakang ruangan, dapat 

terlihat speaker di sudut ruangan  

 



detik saat semua pintu serta jendela ditutup dan 99 detik selanjutnya saat semua pintu serta 

jendela dibuka dengan judul rekaman “SMKN1”. Sedangkan khusus waktu dengung juga 

saya rekam dengan teknik mengucapkan tangga nada ‘do’ dengan judul rekaman “waktu 

dengung SMKN1”. Menurut saya, tidak ada perubahan bising yang signifikan saat pintu 

dibuka maupun ditutup, tidak ada kenyamanan sama sekali untuk telinga seseorang yang 

telah dewasa sekalipun.  

 Ruangan ini mempunyai sekat yang dapat digunakan untuk memisah ruangan menjadi 

tiga kelas dengan masing-masing kelas berisi 40 orang. Suara di dalam ruangan ini terdengar 

sangat keras dan menggema. Hal ini disebabkan karena material dindingnya yang keras sekali 

serta meja yang digunakan pun bisa memantulkan suara. Suara langkah kaki saya terdengar 

menggema, begitu juga dengan suara pulpen jatuh, bahkan suara berbisik pun ikut menggema 

seperti yang saya rekam. 

 Ruangan seminar ini saya kategorikan sangat tidak layak dan tidak sehat untuk 

diadakan proses belajar mengajar maupun diadakan seminar karena akan sulit sekali bagi 

siswa SMK untuk berkonsentrasi penuh di ruangan ini. Jikalau terus melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar disini, maka sepertinya sulit bagi siswa pintar sekalipun untuk berprestasi. 

Menurut saya, perlu renovasi besar-besaran untuk menciptakan kenyamanan dan menjaga 

kesehatan pendengaran siswa SMKN 1. Renovasi tersebut meliputi perlunya melapisi dinding 

bagian luar, dinding bagian dalam, serta atap ruangan dengan bahan material yang dapat 

menyerap suara bising dari luar maupun aktifitas di dalam ruangan. Selain itu juga perlu 

mengganti meja yang digunakan, sebaiknya menggunakan meja yang bahan materialnya juga 

mampu menyerap suara. Dan sebaiknya nanti dilengkapi dengan tirai yang mampu untuk 

membuat suara semakin mudah diserap tanpa ada pantulan suara atau gema lagi.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan paling depan Sekat pemisah ruang 

Tampak dinding yang 

berbahan material keras 

Meja yang dapat memantulkan suara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari pertualangan soundscape ini saya dapat membuktikan bahwa kemampuan 

mendengar seseorang itu benar-benar dipengaruhi oleh faktor umur. Pada tingkat bising yang 

sama, anak sekolah yang berumur di bawah 15 tahun akan lebih kesulitan berkonsentrasi 

dibandingkan dengan remaja yang berumur di atas 15 tahun. Selain itu, ternyata masih ada 

sekolah yang dilaksanakan tanpa memikirkan proses belajar yang baik, kenyamanan 

pendengaran dan kesehatan siswanya seperti yang terjadi di SMKN 1 Bandung. Hal ini 

teramati dari tingkat kebisingan yang sangat tinggi serta sumber bising yang banyak dan 

waktu dengung yang lama sekali. 

Sedangkan untuk SD Darul Hikam dan SMP Salman Al-Farisi sudah cukup bagus 

dalam menjamin proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari tingkat kebisingan yang rendah dengan sumber bising yang sedikit dan waktu dengung 

yang kecil seperti yang dapat didengar pada rekaman. 

Kenyamanan pendengaran sangat penting bagi anak sekolah agar mereka dapat 

meningkatkan konsentrasinya. Dengan konsentrasi yang meningkat, maka dapat diharapkan 

prestasi anak-anak Indonesia dapat meningkat pula. Saya berharap pesan-pesan yang saya 

sampaikan kepada satpam-satpam SD Darul Hikam, SMP Salman Al-Farisi dan SMKN 1 

dapat diteruskan kepada pihak sekolah agar pihak sekolah dapat mempertimbangkan dan 

merenovasinya sehingga kualitas akustik pada sekolah-sekolah dapat meningkat lebih baik. 
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Ruangan tampak dari luar Foto diambil dari depan ruangan, dapat dilihat 

jarak yang sangat dekat dengan jalan raya 


