
TF4041 TOPIK KHUSUS A 

UTS: CLASSROOM ACOUSTICS 

Oleh: Shawny (13310076) 

 

Ruang kelas TVST B di gedung TVST, Institut Teknologi Bandung memiliki kapasitas 

kursi sebanyak 226 buah (69 kursi di masing-masing sayap kiri dan kanan, 88 kursi di sisi 

tengah). Ruang kelas ini termasuk cukup besar dibandingkan dengan ruang kelas lainnya di 

Institut Teknologi Bandung. Saya masuk ke dalam kelas ini saat ruangan ini sudah kosong, tidak 

ada kegiatan belajar-mengajar di dalamnya, dan kondisi di luar gedung sedang hujan. Saya 

melakukan penelitian sederhana mengenai kondisi akustik ruangan ini dengan melakukan 

percakapan bersama seorang teman saya dari berbagai posisi, menepukkan tangan untuk 

mengetahui perkiraan waktu dengung, dan menyimak suara apa saja yang terdengar dalam 

ruangan. 

Saya dan teman saya secara bergantian menempati posisi dosen (di depan kelas) dan 

posisi mahasiswa (di area kursi: di sayap kanan, sayap kiri, sisi tengah, area depan, dan 

belakang). Saya mendapati bahwa suara dari posisi dosen dapat terdengar jelas di seluruh area 

tempat duduk. Tidak ada perbedaan keras dan jelasnya suara pada sisi sayap kanan-kiri dan area 

tengah, juga area depan dan belakang. Saya masih dapat mendengar suara teman saya dengan 

jelas di berbagai daerah tempat duduk peserta kuliah. Ketika saya menempati posisi dosen, yaitu 

di depan kelas, saya juga dapat mendengar jelas suara teman saya yang berada di berbagai titik 

daerah tempat duduk peserta kuliah. Dengan demikian, menurut saya, dosen dapat mendengar 

jelas ketika ada peserta kuliah yang bertanya dari posisi duduknya. Sempat beberapa kali saya 

menepukkan tangan di dalam ruangan ini dan tidak terlalu lama dengung dihasilkan. 

Berdasarkan video yang diputar pada pertemuan terakhir mata kuliah Topik Khusus A (Kamis, 

27 Maret 2014), waktu dengung yang besar menyebabkan background noise yang cukup 

mengganggu dan suara yang ingin didengar menjadi tidak jelas. Waktu dengung yang kecil turut 

menjadi faktor kejelasan suara (speech intelligibility). Waktu dengung ruang TVST B ini kurang 

dari 1 detik. Sedangkan menurut standar ANSI, waktu dengung yang ideal untuk ruang kelas 

adalah antara 0,6 sampai 0,7 detik
[1]

. Ruang TVST B bisa jadi memenuhi standar ANSI tersebut. 

Sebagian besar dinding ruangan dipasang absorber yang mungkin terbuat dari glasswool 



sehingga menyerap suara dengan frekuensi rendah karena dulu, ketika saya TPB dan mengikuti 

kuliah di ruangan ini, suara gumaman atau riuh rendah mahasiswa selama kelas berlangsung 

kurang begitu terdengar dan tidak mengganggu berjalannya proses belajar-mengajar yang 

berlangsung di dalamnya. Keberadaan absorber ini mempengaruhi waktu dengung ruangan. 

Selain itu, adanya gordyn yang terpasang di dinding belakang sisi kanan dan kiri, penggunaan 

kayu untuk melapisi dinding, dan material yang melapisi lantai juga turut mempengaruhi waktu 

dengung 
[3]

. Atap dibuat berundak mungkin dimaksudkan agar dapat memantulkan suara secara 

langsung kepada pendengar (peserta kuliah) untuk menghindari terjadinya echo
[4]

. 

 

Absorber di Dinding Belakang dan Atap Berundak 

 

Dapat diamati pada gambar di atas, semakin belakang, posisi tempat duduk dibuat 

semakin tinggi. Hal ini dimaksudkan agar pendengar di bagian belakang mendapat suara 

langsung dari sumber suara juga sehingga dapat mendengar suara lebih jelas. Selain memenuhi 

kebutuhan akustik, kebutuhan visual pun terpenuhi akibat posisi tempat duduk yang meninggi 

ini. Pada area meja dosen tidak dipasang panel absorbsi, melainkan banyak benda dengan 

permukaan keras yang dapat memantulkan suara. Posisi tempat duduk disusun mengelilingi area 

meja dosen sebagai tempat sumber suara agar jarak sumber suara ke pendengar sedekat mungkin. 

Hal-hal ini merupakan syarat sebuah auditorium yang baik, yaitu jarak ke sumber suara sedekat 

mungkin, lantai meninggi pada bagian belakang, sumber suara dikelilingi permukaan pantul. 

Sebenarnya ada syarat lain bagi auditorium yang baik, yaitu langit-langit memiliki bentuk yang 



memantulkan ke seluruh audience, namun saya tidak tahu apakah hal ini terpenuhi di ruang kelas 

TVST B. 
[5]

 

Sayangnya, sumber kegaduhan ruangan ini dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar. 

Gedung TVST dikelilingi oleh jalur teduh Labtek Biru dan jalanan tengah kampus ITB. Kedua 

jalur ini banyak dilalui mahasiswa sambil mengobrol dan bercanda, terutama saat menjelang 

makan siang (sekitar pukul 11) dan sore hari (setelah pukul 15). Suara yang ditimbulkan oleh 

mahasiswa yang lewat di area itu terdengar sampai ke dalam kelas dan cukup mengganggu 

keberjalanan kegiatan di dalam TVST B. Suara hujan juga terdengar jelas dan mengganggu, 

terutama di depan kelas tempat meja dosen berada. Suara hujan terdengar melalui celah udara 

pada langit-langit di area meja dosen. 

 

Celah Udara pada Langit-langit di Atas Meja Dosen 

 

Dapat disimpulkan bahwa keadaan akustik ruang kelas ini baik bila tidak ada 

background noise yang berasal dari lingkungan luar. Pengendalian bising terhadap gangguan dari 

luar (suara hujan dan orang lalu-lalang di sekitar gedung TVST) perlu dilakukan lebih lanjut. 
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