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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memeberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2012:29). 

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

umum dari situasi ruang untuk di deskripsiksan masalah apa saja yang terjadi 

dalam ruang kelas teori di SMK Negeri 2 Yogyakarta khususnya di ruang kelas 

teori A.108. 

Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2012:23) metode penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitiatif 

digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan 

praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Metode kuantitatif digunakan 

untuk menganalisa data hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan data 

hasil perhitungan secara teori untuk di dapatkan kesimpulan. 

 

 

 

 



32 
 

B. Prosedur Penelitian 

Gambar 5. Alur pengambilan data penelitian 

1. Tahap Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat ruang apa dan dimana yang 

memiliki akustik ruang yang buruk sebagai obyek untuk optimalisasi akustik 

ruang. Penentuan ruang dipilih dengan melihat beberapa aspek seperti; 

bentuk ruang, luas ruang, bukaan dan jendela dan jenis partisi ruang.  

Teori dasar akustik: 

- Teori Bunyi 
- Akustik ruang 
- Pengukuran kualitas akustik 
- Akustik ruang kelas belajar 
- Pelemahan suara dalam ruang 
- ALcons 

Faktor desain ruang akustik: 

- Material bangunan 
- Bukaan dan Jendela 
- Bentuk ruang 
- Jenis partisi ruang 

 

- Pengukuran Luas ruangan 
- Pengukuran partisi ruang 
- Menghitung koefisien serap 
- Kalibrasi aplikasi DSSF3 

menggunakan SPL meter 

Macam partisi ruang: 

- Plafond - Lantai 
- Dinding - Kayu 

Observasi 

Pengukuran 

- Pengukuran jarak siswa terdekat hingga terjauh 

- Pengukuran pelemahan Intensitas suara menggunakan DSSF3 

- Perhitungan waktu dengung (RT) 

Perhitungan - Perhitungan pelemahan Intensitas suara  
-  

- Analisa hasil perhitungan dengan hasil pengukuran lapangan  

- Penyusunan kesimpulan, saran dan rekomendasi  

Analisa & 

Pembahasan 

- Perhitungan nilai kejelasan artikulasi ALcons  
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2. Tahap Pengukuran 

Pengukuran dilakukan pada ruang kelas A.108 dengan 

menggunakan alat berupa meteran untuk mengukur Panjang, lebar dan 

tinggi ruang kelas dan partisi ruang yang ada di dalam kelas. Pengukuran 

juga dilakukan untuk mengetahui jarak antara siswa yang duduk paling 

dekat dengan guru dengan siswa yang duduk paling jauh dari lokasi guru 

menjelaskan/meja guru. Pada pengukuran pelemahan suara terlebih dulu 

dilakukan kalibrasi alat ukur/laptop menggunakan alat ukur SPL meter, 

kalibrasi dilakukan secara bersamaan untuk menyelaraskan sensitifitas 

microphone yang ada pada masing-masing laptop. 

3. Perhitungan 

Perhitungan dilakukan dengan mengacu pada data hasil observasi, 

adapun beberapa data yang di cari yaitu waktu dengung ruang kelas, 

pelemahan intensitas suara dalam ruang kelas dan nilai kehilangan 

artilakulasi atau ALcons di ruang kelas A.108.  

4. Analisa dan Pembahasan 

Pada penelitian ini dilakukan studi komparatif untuk menganalisa 

hasil perhitungan secara teori dengan hasil pengukuran lapangan untuk 

kemudian diketahui seberapa besar nilai dan kelayakan akustik pada ruang 

kelas teori A.108. Setelah mengetahui nilai kelayakan akustik ruang kelas 

A.108 kemudian di lakukan penyusunan rekomendasi dengan melihat 

kondisi dan situasi ruang. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang kelas teori A.108 Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 

15 November 2018. 

D. Sunber data 

Objek studi penelitian adalah ruang kelas teori A. 108 di SMK Negeri 2 

Yogyakarta yang berada di Jl. AM Sangaji No. 47, Cokrodiningratan, Jetis, Kota 

Yogyakarta. Spesifikasi objek ruang yang diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Nama  : Ruang A. 108 

b. Fungsi  : Untuk kegiatan belajar mengajar 

c. Luas ruang : (8,95 m x 8,8 m) = 78,76 m2 

d. Volume Ruang : 384,3 m3 

e. Kapasitas : 41 tempat duduk 

f. Kontruksi :  

1. Dinding : Batu bata diplester, acian halus dan di cat. 

2. Lantai : Lantai keramik, marmer atau keeping diglasir. 

3. Plafond : Gypsum board (tebal ± 9 mm). 

4. Jendela : Jendela kaca berbingkai kayu. 

5. Pintu  : Perpaduan antara kayu sodil dank kayu berongga. 

Saat kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan di jam efektik 

sekolah, yakni antara pukul 07.00 – 14.00 WIB, kegiatan belajar menggunakan 

ventilasi udara terbuka dengan mengandalkan rongga udara dan bukaan 

jendela. Komposisi kursi menggunkan model kelas tradisional dengan posisi 



35 
 

meja guru berada pada posisi paling depan menghadap siswa, dan meja siswa 

berjajar mengahadap kedepan.  

E. Metode pengumpulan data 

1. Perhitungan data teori 

a. Perumusan koefisien serap ruang 

Perumusan koefisien serap ruang dilakukan dengan menghitung 

setiap luas bidang serap bunyi yang ada pada ruang kelas. Koefisien 

bahan bidang serap didapat dari tabel koefisien serap bunyi. Dalam 

penelitian ini sumber tabel koefisien serap bunyi menggunakan 

penelitian Egan, 1998 yang dirangkum oleh Prasato Satwiko, 2008. 

b. Perumusan Waktu Dengung (Sabine) 

Perumusan Sabine yang digunakan untuk mencari nilai dari waktu 

dengung suatu ruangan menggunakan rumus (2.4) dengan terlebih 

dahulu mengetahui total koefisien serapan ruang. 

2. Pengukuran data lapangan 

Data pengukuran dilakukan selama 9 menit dengan periode 

pengambilan data setiap 5 detik, maka akan diperoleh 108 data nilai ukur 

intensitas bunyi. Kemudian dicari rata-rata intensitas bunyi dari dua sumber 

data, selanjutnya data hasil pengukuran di analisa dan akan terlihat 

perbedaan intensitas suara yang diperoleh dari dua tempat yang berbeda.  

 

 

 


