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PENDAHULUAN

Dalam sebuah ruang kelas, pendengaran murid menjadi sangat penting dikarenakan 
dapat menentukan kualitas pemahaman murid terhadap apa yang didengarkannya 
selama di dalam ruang kelas. Namun seringkali, kemampuan pemahaman murid 
berkurang dengan adanya suara latar yang bising pada ruang kelas. Menurut sebuah 
studi oleh American Speech-Language Hearing Assocation (ASHA), akustik sebuah 
ruang kelas yang kurang baik ditunjukkan dengan adanya suara latar yang bising 
dengan adanya waktu dengung yang tinggi, sehingga dapat mengganggun proses 
belajar dan mengajar pada sebuah ruang kelas. Akustik yang kurang baik pada ruang 
kelas dapat mengganggu pemahaman murid, kemampuan membaca, berkurangnya 
konsentrasi dan perhatian, serta dapat mengakibatkan menurunnya nilai akademik 
pada murid.

Menurut ASHA, suara latar yang bising adalah suara yang tidak diinginkan yang dapat 
mengganggu sumber suara yang sedang kita dengarkan. Suara latar tersebut dapat 
berasal dari beberapa sumber seperti lalu lintas kendaraan, peralatan audiovisual, 
pengondisi udara, ataupun suara bising dari lorong. Waktu dengung merujuk pada 
fenomena dari suara yang ada di ruangan yang disebabkan adanya pemantulan suara 
oleh bahan-bahan yang ada di dalam ruangan seperti meja dan kursi. Dengan 
semakin lamanya waktu dengung, dapat mengganggu suara yang sedang 
dikeluarkan oleh guru, sehingga dapat suara guru yang sedang berbicara terdengar 
kurang jelas oleh murid. Waktu dengung yang singkat sangat dibutuhkan untuk 
menghindari terjadinya gangguan oleh pemantulan suara yang terlalu lama.

Tak hanya murid yang terganggu pendengarannya oleh kondisi akustik ruang kelas 
yang buruk, namun guru yang menjadi pembicara di kelaspun akan terkena 
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dampaknya. Menurut studi dari ASHA, guru menggunakan suaranya sekitar 60% di 
ruang kelas setiap harinya dan jika berada di ruang kelas yang memiliki kondisi akustik 
yang kurang baik akan memaksa guru untuk berbicara lebih keras daripada 
seharusnya. Menurut statistik yang ada, guru memiliki 32 kali lebih besar 
kemungkinan untuk mengalami gangguan berbicara.
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STUDI KASUS
RUANG 9231 GKU TIMUR

Dalam studi kasus ini, saya bersama dengan rekan-rekan yang lain mencoba untuk 
mengetahui bagaimana kondisi ruangan kelas yang dapat mengakomodasi lebih dari 
200 murid. Pilihan jatuh kepada sebuah ruang kelas yang berada di Gedung Kuliah 
Umum Timur lantai 4, yaitu Ruang 9231. Dengan kapasitas lebih dari 250 orang dan 
dapat diekspansi untuk mengakomodasi lebih dari 300 orang dengan kursi tambahan, 
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ruangan kelas ini sangat cocok untuk dijadikan tempat kuliah ataupun seminar. 
Namun, apakah ruangan ini memiliki kondisi akustik yang baik? 
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Secara singkat, ruangan ini berbentuk persegi, dengan posisi kursi yang cenderung 
membentuk oval dengan lantai yang berundak-undak, sehingga baris kursi paling 
belakang memiliki elevasi yang tertinggi dalam kelas tersebut. Ruang tersebut 
dilengkapi dengan 1 proyektor dengan 3 layar proyektor, 4 buah speaker, sebuah 
papan tulis, sebuah meja guru dan ratusan kursi untuk mengakomodasi murid-murid 
yang ada.
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Dengan pengujian akustik secara simpel, apakah ruangan ini dapat mengakomodasi 
setiap murid yang berada di ruang ini? Saya bersama dengan beberapa rekan dari 
mata kuliah Topik Khusus A mencoba untuk mendengarkan simulasi proses belajar 
mengajar dengan duduk di berbagai sudut di kelas ini, sehingga kami dapat 
merasakan bagaimana suara guru yang terdengar dari beberapa sudut yang berada 
di kelas ini.

Suara akan sangat jelas terdengar, apabila kita berada di tengah kelas dan berada 
beberapa baris terdepan. Namun, jika berada di pojok belakang kiri dan kanan, akan 
mulai terdengar lebih kecil, namun cukup jelas jika guru tersebut berbicara 
menghadap ke tengah. Apabila guru berbicara menghadap ke kanan, dan kita berada 
di pojok belakang kiri, kita akan mulai mengalami kesulitan untuk mendengarkan 
suara guru tersebut dengan jelas, dan juga sebaliknya apa bila guru berbicara 
menghadap ke kiri, dan kita berada di pojok kanan. Sehingga, guru dapat disarankan 
untuk tetap menghadap ke tengah kelas, agar dapat terdengar dengan jelas oleh 
murid tak terkecuali di sudut ruangan kelas.
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Kondisi ruang kelas ini dikatakan telah memiliki kondisi akustik yang cukup baik, 
didukung dengan adanya bentuk desain dari dinding ruang kelas ini yang berbentuk 
adsorber dan beberapa langkah tambahan untuk menjadikan ruangan kelas ini 
nyaman untuk proses belajar dan mengajar.

Untuk dinding kiri dan kanan dari ruangan ini, terdapat desain dinding yang terbuat 
dari kayu berbentuk sirip-sirip yang berfungsi sebagai adsorber. Dengan luas ruangan 
yang besar, waktu dengung yang dihasilkan akan semakin besar, sehingga diperlukan 
beberapa upaya untuk menurunkan waktu dengung, agar suara guru dapat 
didengarkan secara jelas oleh murid. Tak hanya dinding kayu berbentuk sirip ini saja, 
namun semua kaca yang ada ditutup oleh gorden untuk menurunkan waktu dengung.
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Dengan desain lantai yang berundak-undak, ruang kelas ini juga memiliki plafond yang 
berundak-undak juga, dikarenakan agar suara dari depan dapat sampai menuju 
belakang dengan memiliki ketinggian ruangan yang sama, sehingga suara tetap 
sampai di belakang ruangan dengan baik. Hal ini dibuktikan, bila kita berada di 
ruangan yang memiliki ketinggian plafond yang cukup tinggi, akan menyebabkan 
waktu dengung semakin bertambah. Dengan plafond yang berbentuk berundak-
undak akan memiliki waktu dengung yang lebih rendah, dibandingkan dengan plafond 
yang berbentuk rata atau flat.
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Pada kaca belakang 
ruangan 9231, sudah 
d i lengkap i dengan 
gorden yang dapat 
m e n y e r a p s u a r a 
dengan baik. Apabila 
ruangan terisi penuh 
dengan murid, maka 
waktu dengung akan 
m e n j a d i s e m a k i n 
singkat, dan suara 
yang d idenga rkan 
menjadi lebih jelas.
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SARAN

Untuk perangkat audio, speaker yang terdapat pada ruang kelas ini, hanya terdapat 4 
buah speaker yang hanya dipasang di bagian depan ruangan. Saya menyarankan 
agar jumlah speaker ini ditambah dan ditaruh di setiap sudut ruangan, agar suara 
menjadi jelas, tak hanya untuk beberapa baris terdepan saja. Dengan kondisi speaker 
saat ini, dapat dipastikan bahwa suara dari speaker tersebut hanya nyaman dan 
terdengar jelas untuk bagian depan kelas saja, walaupun keempat speaker tersebut 
sudah di arahkan ke kiri dan kanan ruangan. 
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