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BAB V.  

KAJIAN TEORITIK 

5.1 KEBUDAYAAN JAWA 

Budaya Jawa menyatukan unsur-unsur pra-Hindu, Hindu-Jawa, dan 

Islam serta animisme. Segala perkembangan kebudayaan Jawa, masih 

tetap pada dasar hakikinya yang menurut berbagai kitab Jawa Klasik dan 

peninggalan lainnya dapat dirumuskan dengan singkat sebagai berikut16: 

a) Orang Jawa percaya dan berlindung kepada Sang Pencipta, 

penyebab dari segala kehidupan, adanya dunia dan seluruh alam 

semesta dan hanya ada Satu Tuhan. 

b) Orang Jawa yakin bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam. 

Manusia dan kodrat alam senantiasa saling mempengaruhi namun 

sekaligus manusia harus sanggup melawan kodrat untuk 

mewujudkan kehendaknya, cita-cita, ataupun fantasinya untuk hidup 

selamat sejahtera dan bahagia lahir batin. Hasil perjuangannya 

(melawan kodrat) berarti kemajuan dan pengetahuan bagi 

lingkungan atau masyarakatnya. Maka terjalin kebersamaan dan 

hidup rukun dengan rasa saling menghormati, tenggang rasa, budi 

luhur, rukun damai; 

c) Rukun damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya, 

sekaligus membangkitkan sifat luhur dan peri-kemanusiaan. Orang 

                                                           
16Suwardi Endraswara. Tradisi Lisan Jawa. (Yogyakarta: Narasi, 2005),hlm 12-13 
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Jawa menjujung tinggi amanat semboyan “memayu hayuning 

bawana” yang artinya memelihara kesejahteraan dunia. 

Dasar hakiki kebudayaan Jawa mengandung banyak unsur, 

termasuk adab pada umumnya, adat istiadat, sopan santuk, kaidah 

pergaulan (etik), kesusastraan, kesenian, keindahan (estetika), mistik, 

ketuhanan, falsafah dan apapun yang termasuk unsur kebudayaan pada 

umumnya.17 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

budaya Jawa atau biasa disebut dengan adat Jawa lekat akan tradisi 

nenek moyang yang di dalamnya tercampur unsur pra-Hindu, Hindu-Jawa, 

Islam serta animisme pada kebiasaan atau aturan-aturan budaya yang 

dibentuk demi kesejahteraan hidup manusia terutama masyarakat Jawa. 

5.2 MACAM KEBUDAYAAN JAWA 

Secara garis besar, kebudayaan dapat dibagi menjadi 3 wilayah, 

yaitu Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ketiganya memiliki 

kemiripan namun memiliki ciri khas masing-masing. 

a. Kebudayaan di Jawa Tengah 

Baik di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur memiliki 

nama rumah adat yang sama yaitu Joglo. Akan tetapi spesifikasi 

Joglo di setiap daerah memiliki ciri khas yang sedikit membedakan 

satu sama lain di setiap daerah. Di Jawa Tengah, Joglo memiliki 3 

bagian utama di dalamnya, yaitu pendopo, pringgitan, dan juga omah 

dalem. Pendopo merupakan bagian utama yang digunakan untuk 

                                                           
17Suwardi Endraswara. Tradisi Lisan Jawa. (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm 3 
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menerima tamu. Bagian pringgitan digunakan sebagai tempat 

pertunjukan wayang. Dan bagian omah dalem merupakan ruang 

untuk keluarga yang biasanya terdapat 3 kamar untuk keluarga. 

Di bagian pendopo terdapar 4 pilar yang disebut soko guru. 

Bagian soko guru yang terdiri dari 4 pilar ini melambangkan 4 arah 

mata angin. Pada bagian omah dalem terdapat dua ketinggian yang 

berbeda. Ketinggian yang berbedatersebut memiliki fungsi sebagai 

sirkulasi udara yang baik. 

b. Kebudayaan di D.I. Yogyakarta 

Rumah adat di D.I. Yogyakarta berpadu dengan Bangsal 

Kencono dalam pendiriannya. Bangunan rumah adat Yogyakarta ini 

mirip dengan bangunan Joglo Jawa Tengah. Hanya saja rumah adat 

D.I. Yogyakarta ini memiliki halaman yang sangat luas. Di depan 

Bangsal Kencono biasanya terdapat dua patung raksasa yang 

memegang sejenis alat pemukul (gada). Patung tersebut berasal dari 

gada. 

c. Kebudayaan di Jawa Timur 

Jawa Timur juga memiliki jenis rumah adat Joglo. Namun jenis 

rumah Joglo Jawa Timur merupakan jenis Joglo Situbondo. Rumah 

adat ini mendapat pengaruh dari rumah jenis Madura. Rumah Joglo 

Situbondo tidak memiliki kamar-kamar di dalam, serta tidak memiliki 

pintu belakang seperti rumah Joglo lainnya. Tamu masuk melalui 

bagian samping rumah. Untuk tamu laki-laki ditempatkan di serambi 
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depan, sedangkan untuk tamu perempuan ditempatkan di serambi 

belakang. 

Dengan penjabaran bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perancangan GKJ Sukorejo ini mengacu pada penjelasan tentang 

kebudayaan di Jawa Tengah. Hal-hal yang berkenaan dengan desain GKJ 

Sukorejo lebih mengarah ke arsitektur kebudayaan di Jawa Tengah. 

5.3 ARSITEKTUR TRADISIONAL JAWA TENGAH 

Arsitektur Jawa pada dasarnya banyak mengambil filosofi 

kebudayaan dari India (Hindu-Budha). Hal yang sudah pasti adalah berkat 

adanya pengaruh penduduk Kepulauan Indonesia yang berinteraksi 

dengan para pendatang dari India, kemudian diterimanya beberapa aspek 

kebudayaan oleh penduduk Kepulauan Indonesia. 

Setelah diterima oleh masyarakat Jawa kuno, kemudian segala 

pengaruh budaya luar itu diolah kembali dan disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan budaya yang telah berkembang sebelumnya. Penyesuaian itu 

terjadi akibat adanya kondisi alam yang sedikit berbeda antara di tanah 

Jawa dengan tanah India. Jadi ketika budaya India (Hindu-Budha) sudah 

mulai memasyarakat, masyarakat Jawa kuno mengkreasikannya kembali 

sehingga unsur-unsur luar itu tidak diterima begitu saja. Oleh karena itu 

dalam hal pendirian bangunan suci, tidak pernah ada bangunan 

keagamaan Hindu-Budha dalam masyarakat Jawa kuno yang mirip 

dengan kuil-kuil pemujaan dewa di India. 
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Dari penjabaran keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa 

arsitektur tradisional Jawa lahir karena suatu hal yang bersifat religius. 

Arsitektur tradisional Jawa terbentuk oleh tiga unsur utama, yaitu: 

1. Norma. 

Merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai 

panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini 

berkaitan erat dengan adat istiadat Jawa yang menjunjung tinggi 

sopan santun dalam berinteraksi dalam kehidupan. 

2. Kaidah. 

Merupakan perumusan dari azas-azas yang menjadi hukum, 

aturan yang tentu, patokan serta dalil. 

3. Tata Nilai. 

Merupakan kata abstrak yang yang berarti penghargaan 

(Worth). Nilai adalah kepercayaan yang ada pada suatu objek, untuk 

memuaskan suatu keinginan manusia. Sifat objek itu menyebabkan 

minat sesorang sekelompok orang. Selanjutnya nilai adalah suatu 

realita psikologis yang harus dibedakan secara tegas dari kegunaan, 

karena terdapat dalam jiwa manusia, bukan pada benda itu sendiri. 

Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembangunan rumah 

tradisional terutama dalam denah bangunan yang dibuat. Pada norma 

arsitektur Jawa, penempatan ruang bagi orang tua yang selalu 

ditempatkan pada bagian depan rumah, ini merupakan bentuk 

penghormatan kepada orang tua. Sedangkan pada kaidah penerapan 

dalam arsitektur Jawa, orang Jawa percaya bahwa arah memiliki suatu 
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nilai-nilai tersendiri sehingga dalam pembangunan rumah, arah rumah 

juga diperhitungkan. 

Dalam penerapan nilai pada bangunan masyarakat Jawa, terdapat 

banyak simbol-simbol yang memiliki nilai khusus sehingga dalam 

pembangunan rumah pun tidak luput dari penerapan nilai-nilai. Sebagai 

contoh dalam rumah Jawa terdapat patung ataupun ornamen yang 

menggambarkan sosok dewa atau dewi yang dipercaya masyarakat Jawa. 

Tidak ada pembagian yang baku dalam pembagian arsitektur Jawa 

Tengah berdasarkan wilayah, namun secara umum dapat dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu18: 

1. Wilayah selatan (pedalaman dan pinggiran): meliputi daerah eks 

Karesidenan Kedu dan Banyumas, dengan kekhasan srontong, 

tojongan dan tikelannya. 

2. Wilayah tengah (bekas kerajaan): meliputi daerah eks Karesidenan 

Surakarta dan sekitarnya dengan dominasi atap Joglonya. 

3. Wilayah utara (kawasan pantai utara): meliputi Karesidenan 

Pekalongan dan Pati dengan kekhasan atap pencu dan bentuk 

lubingnya. 

Dari keterangan diatas dapat ditemui bahwa masing-masing daerah 

memiliki ciri khas tersendiri pada konstruksi atapnya. Dan dari keterangan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Sukorejo termasuk dalam 

wilayah utara (kawasan pantai utara), sehingga nantinya desain GKJ 

Sukorejo mengacu pada bentuk-bentuk bangunan arsitektur tradisional 

                                                           
18 Soegeng Reksodihardjo/Imam Sudibyo/Soetomo, W.E. Arsitektur Tradisional Daerah Jawa 

Tengah. Semarang. 1982. 
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Jawa Tengah wilayah kawasan pantai utara namun tetap mengusung 

filosofi-filosofi Jawa secara umum maupun lokalitas. 

5.4 AKUSTIK DALAM RUANG TERTUTUP 

Hal yang sering ditemui arsitek dalam merancang adalah masalah-

masalah akustik yang berhubungan dengan ruang tertutup. Perambatan 

dan sifat gelombang bunyi dalam ruang tertutup lebih sulit daripada di 

udara terbuka.19 

Prinsip kerja akustik pada ruang tertutup adalah saat terjadi bunyi, 

maka terdapat gelombang bunyi yang akan menumbuk dinding-dinding 

suatu ruang, kemudian sebagian energinya akan dipantulkan (refleksi), 

diserap (absorpsi), disebarkan (difusi), dibelokkan (difraksi) atau 

ditransmisikan ke ruang yang berdampingan, tergantung pada sifat akustik 

dindingnya. 

 

Gambar 5.1 Kelakuan bunyi dalam ruang tertutup 

Sumber: Akustik Lingkungan. (Lea Prasetio, 1993) 

5.4.1 PEMANTULAN BUNYI20 

Permukaan yang keras, tegar dan rata, seperti beton, bata, batu, 

plester, atau gelas, memantulkan hampir semua energi bunyi yang 

                                                           
19 Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 25 
20 Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 26 
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jatuh padanya. Sehingga akan timbul berbagai fenomena-fenomena 

bunyi yang dapat terdengar seperti gema, dan yang lainnya. 

Pemantulan bunyi ini hampir serupa dengan pemantulan cahaya 

dimana sinar bunyi datang dan pantul terletak dalam bidang datar yang 

sama dan sudut gelombang bunyi datang sama dengan sudut 

gelombang bunyi pantul. 

Dalam auditorium ukuran sedang dan besar, kondisi mendengar 

dapat banyak diperbaiki dengan penggunaan pemantul-pemantul bunyi 

yang cukup besar yang ditempatkan di tempat yang sesuai. Pemantul 

tersebut biasanya terdiri dari 2 jenis yaitu pemantul cembung dan 

pemantul cekung. Permukaan pemantul cembung cenderung 

menyebarkan gelombang bunyi dan permukaan cekung cenderung 

mengumpulkan gelombang bunyi pantul dalam ruang. 

 

Gambar 5.2 Pemantulan bunyi dari permukaan-permukaan dengan bentuk berbeda 

Sumber: Akustik Lingkungan. (Lea Prasetio, 1993) 

5.4.2 PENYERAPAN BUNYI21 

Penyerapan bunyi adalah perubahan energi bunyi menjadi suatu 

bentuk lain, biasanya panas, ketika melewati suatu bahan atau ketika 

menumbuk suatu permukaan. Jumlah panas yang dihasilkan pada 

                                                           
21 Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 27. 
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perubahan energi ini adalah sangat kecil, sedang kecepatan 

perambatan gelombang bunyi tidak dipengaruhi oleh penyerapan. 

Semua bahan bangunan menyerap bunyi sampai batas tertentu, 

tetapi pengendalian akustik bangunan yang baik membutuhkan 

penggunaan bahan-bahan dengan tingkat penyerapan bunyi yang 

tinggi. Dalam akustik lingkungan terdapat unsur-unsur yang dapat 

menunjang penyerapan bunyi, unsur-unsur tersebut adalah: 

• Lapisan permukaan dinding, lantai, dan atap. 

• Isi ruang, seperti penonton, bahan tirai, tempat duduk dengan 

lapisan lunak dan karpet. 

• Udara dalam ruang. 

Efisiensi penyerapan bunyi suatu bahan pada suatu frekuensi 

tertentu dinyatakan oleh koefisien penyerapan bunyi (α; nilai α dapat 

berada diantara 0 dan 1). Koefisien penyerapan bunyi suatu permukaan 

adalah bagian energi bunyi datang yang diserap, atau tidak dipantulkan 

oleh permukaan. Koefisien penyerapan bunyi berubah dengan sudut 

datang gelombang bunyi pada bahan dan dengan frekuensi. Nilai 

koefisien penyerapan bunyi pada suatu frekuensi tertentu, dirata-rata 

terhadap semua sudut datang ada suatu frekuensi tertentu. 

Penyerapan bunyi suatu permukaan (penyerapan permukaan) 

diukur dalam sabins. Satu sabin menyatakan suatu permukaan seluas 

1 ft2 atau 1 m2 yang mempunyai koefisien penyerapan α = 1,0. 

Penyerapan permukaan diperoleh dengan mengalikan luas permukaan 

dalam 1 ft2 atau 1 m2, dengan koefisien penyerapan bunyinya. 
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Penyerapan bunyi yang dilakukan oleh orang atau benda-benda 

telanjang juga dapat dinyatakan dengan bilangan tertentu dalam sabin 

per orang atau sabin per benda. Namun akan lebih mudah untuk 

menyatakan penyerapan yang dilakukan oleh seorang penonton 

berdasarkan luas lantai yang ditempatinya dalam feet persegi atau 

meter persegi, termasuk gang antara tempat duduk sampai selebar 3,5 

ft (1,07 m). 

5.4.3 DIFUSI BUNYI22 

Bila tekanan bunyi di setiap bagian suatu auditorium sama dan 

gelombang bunyi dapat merambat dalam semua arah, maka medan 

bunyi dikatakan sama atau homogen; dengan kata lain, difusi bunyi 

atau penyebaran bunyi terjadi dalam suatu ruang. Difusi bunyi yang 

cukup adalah ciri akustik yang diperlukan pada jenis-jenis ruang 

tertentu (seperti ruang konser, studio radio dan rekaman, dan ruang-

ruang musik), karena ruang-ruang tersebut membutuhkan distribusi 

bunyi yang merata, mengutamakan kualitas musik dan pembicaraan 

aslinya, dan menghalangi terjadinya cacat akustik yang tidak 

diinginkan. 

Difusi bunyi dapat diciptakan dengan beberapa cara, diantaranya 

adalah: 

1. Pemakaian permukaan dan elemen penyebar yang tak teratur 

dalam jumlah yang banyak, seperti pilaster, pier, balok-balok 

                                                           
22 Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993),hlm. 27 
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telanjang, langit-langit yang terkotak-kotak, pagar balkon yang 

dipahat dan dinding-dinding yang bergerigi. 

2. Penggunaan lapisan permukaan pemantul bunyi dan penyerap 

bunyi secara bergantian. 

3. Distribusi lapisan penyerap bunyi yang berbeda secara tak teratur 

dan acak. 

Ukuran keseluruhan dari permukaan yang menonjol dan ukuran 

dari tempelan lapisan penyerap harus cukup besar dibanding panjang 

gelombang bunyi dalam seluruh jangkauan frekuensi audio. Proyeksi 

penonjolan permukaan tidak teratur harus mencapai paling sedikit 

sepertujuh (1/7) panjang gelombang bunyi yang harus didifusikan. 

 

Gambar 5.3 Difusi bunyi (penyebaran) yang merata dalam auditorium 

Sumber: Akustik Lingkungan. (Lea Prasetio, 1993) 

5.4.4 DIFRAKSI BUNYI23 

Difraksi adalah gejala akustik yang menyebabkan gelombang 

bunyi dibelokkan atau dihamburkan sekitar penghalang seperti sudut 

(corner), kolom, tembok, dan balok. Difraksi yaitu pembelokan dan 

penghamburan gelombang bunyi sekeliling penghalang, lebih nyata 

pada frekuensi rendah daripada frekuensi tinggi. Hal ini membuktikan 

                                                           
23Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993),hlm. 28 
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bahwa hukum akustik geometri tidak sesuai untuk meramalkan dengan 

tepat kelakuan bunyi dalam ruang tertutup karena penghalang yang 

biasanya ada dalam akustik ruang adalah terlampau kecil dibanding 

dengan panjang gelombang bunyi yang didengar. Meskipun akustik 

geometri merupakan pendekatan yang berguna bila berhubungan 

dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bunyi frekuensi 

tinggi, namun akustik geometri ini hampir tidak dapat digunakan untuk 

frekuensi dibawah 250 Hz. 

Sebagai contoh nyata adlah balkon yang panjang mengakibatkan 

bayangan akustik bagi penonton di bawahnya, dan dengan jelas 

menyebabkan hilangnya bunyi frekuensi tinggi (panjang gelombang 

pendek) yang tidak membelok sekitar tepi balkon yang menonjol. Hal ini 

menciptakan keadaan mendengar yang jelek di bawah balkon. Namun 

difraksi mengurangi cacar akustik ini, walaupun hanya untuk jangkauan 

frekuensi audio di bagian rendah. 

5.4.5 DENGUNG24 

Suatu sumber bunyi telah berhenti, dibutuhkan waktu yang cukup 

panjang untuk bunyi itu hilang (meluruh) dan tidak dapat didengar. 

Bunyi yang berkepanjangan ini sebagai akibat pemantulan yang 

berturut-turut dalam ruang tertutup setelah sumber bunyi dihentikan 

disebut dengung. Dengung mempunyai pengaruh yang berbeda 

terhadap kondisi mendengar dalam auditorium karena kehadirannya 

mengubah persepsi terhadap bunyi transien, yaitu bunyi yang mulai 

                                                           
24Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 28 
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dan berhenti dengan tiba-tiba. Dalam pengendalian dengung dalam 

auditorium, bunyi transien dari pidato dan musik perlu dilindungi dan 

ditingkatkan untuk menjamin inteligibilitas pembicaraan yang tertinggi 

dan kenikmatan musik yang terlengkap. 

Pentingnya pengendalian dengung dalam rancangan akustik 

auditorium telah mengharuskan masuknya besaran standar yang 

relevan, yaitu waktu dengung (RT). Ini adalah waktu agar tingkat 

tekanan bunyi (TTB) dalam ruang berkurang 60 dB setelah bunyi 

dihentikan. 

Untuk menghitungnya, digunakanlah rumus sabin yang masih 

tetap berguna saat ini untuk perhitungan RT yang disederhanakan. 

Rumus tersebut adalah 

 

Dengan RT = waktu dengung (sekon) 

 V = volume ruang (feet kubik) 

 A = penyerapan ruang total (sabin feet persegi) 

 x = koefisien penyerapan udara 

koefisen ini tergantung pada temperatur kelembaban 

udara dan juga pada frekuensi bunyi. 

Dalam sistem metrik rumus RT yang disederhanakan adalah 

 

Dengan RT = waktu dengung (sekon) 

 V = volume ruang (meter kubik) 
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 A = penyerapan ruang total (sabin meter persegi) 

 x = koefisien penyerapan udara 

penyerapan suatu permukaan diperoleh dengan mengalikan 

luasnya (S) dengan koefisien penyerapan (α), dan penyerapan ruang 

total (A) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian-perkalian tersebut 

dengan mengikutsertakan penyerapan yang dilakukan oleh penonton 

dan benda-benda lain dalam ruang (misal tempat duduk, karpet, tirai, 

dan lain-lain), sehingga 

 

dengan S1,….. , Sn adalah luas masing-masing permukaan dalam feet 

persegi atau meter persegi dan α1, … , αn adalah koefisien penyerapan 

masing-masing. 

Perlu ditekankan bahwa semua rumus dengung hanya berlaku 

untuk auditorium dimana bunyi adalah difus; artinya energi bunyi 

didistribusikan merata di seluruh ruang dan karena itu bunyi 

menghilang dengan cara halus dan merata, bebas dari penyimpangan 

yang mengganggu. Medan bunyi tidak dapat dianggap difus dalam 

ruang yang mempunyai lapisan akustik yang dipusatkan pada satu 

daerah atau pada dartah yang sangat sempit, yang mempunyai 

dinding-dinding yang menyebabkan pemusatan bunyi (misal karena 

kubah yang sangat memantul, dinding yang dilengkungkan dan dinding 

yang tidak diberi lapisan permukaan akustik, dan lain-lain), atau yang 

mempunyai satu ukutan sisi yang tidak sebanding dengan ukuran dua 

sisi lain. 
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5.4.6 RESONANSI RUANG25 

Bunyi yang timbul dari ruang tertutup dengan permukaan interior 

pemantul bunyi tanpa diinginkan yang menonjolkan frekuensi-frekuensi 

tertentu disebut ragam getaran normal. Ruang mempunyai ragam 

getaran normal dalam jumlah yang banyak, dan tergantung pada 

bentuk dan ukurannya. Efek ragam normal yang mengganggu terutama 

pada jangkauan frekuensi rendah, dimana ragam ini tidak 

didistribusikan secara sama. Pengaruh efek ragam normal yang 

merusak dapat dikurangi dengan cara: 

1. Membagi ruang yang secara akustik disukai 

2. Menempatkan dinding-dinding ruang secara tidak teratur 

3. Menggunakan permukaan tak teratur (penyebar/diffusers) secara 

berlimpah-limpah 

4. Mendistribusi elemen penyerap secara merata pada dinding-

dinding batas 

5.5 AKUSTIK GEREJA26 

Perombakan arsitektur gereja yang terus-menerus dan perubahan 

dalam liturgi tampak berhubungan dengan makin pentingnya memperbaiki 

kondisi lingkungan di gereja. Menurut konsep liturgi yang baru, jemaat 

harus makin dilibatkan dalam dialog antara penyelenggara misa dan 

pengunjung. Karena jemaat juga berpartisipasi dalam bagian musik 

selama kebaktian, gereja harus dirancang, secara arsitektur dan secara 

                                                           
25Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 32 
26Dra. Lea Prasetio M.Sc, Akustik Lingkungan (Terjemahan Enviromental Acoustic),(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 115 
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akustik untuk menyediakan dan memungkinkan dialog verbal melalui 

musik. 

Auditorium gereja biasanya terdiri dari beberapa ruang 

bergandengan (bagian tengah ruang gereja, mimbar, kapel, tempat 

membaptis, tempat mengaku dosa, loteng tempat organ dan paduan 

suara, dan lain-lain). Karena itu dalam rancangan akustik, perhatian harus 

diberikan pada persyaratan atau kebutuhan akustik masing-masing 

ruangan. Persyaratan tersebut diantaranya 

1. Daerah mimbar harus cukup dinaikkan dan dikelilingi oleh pagar 

pemantul supaya tersedia keadaan yang baik untuk memproyeksi 

pembicaraan ke arah jemaat. 

2. Organ dan paduan suara harus berada dalam daerah yang 

menyediakan lingkungan akustik yang baik untuk musik, dan mereka 

harus dikelilingi oleh permukaan-permukaan pemantul tanpa 

menimbulkan gema, gaung atau pemusatan bunyi. Hubungan letak 

antara pemain organ, organ, pemimpin paduan suara, dan paduan 

suara harus dipertimbangkan dengan teliti. 

3. Tiap sektor jemaat harus menikmati kondisi mendengar yang baik 

selama kebaktian. Karena ruang dalam auditorium gereja selalu lebih 

banyak daripada yang dibutuhkan secara akustik, pengendalian RT 

akan membutuhkan sejumlah lapisan akustik. 

4. Ruang-ruang gandeng membutuhkan pengendalian dengung 

tersendiri supaya kondisi dengung di dalamnya tidak bertentangan 



91 
 

dengan kondisi dengung yang berlaku dalam bagian utama 

auditorium gereja. 

5. Perhatian yang luar biasa harus diberikan untuk mengeliminasi 

bising sebagai kebutuhan awal untuk meditasi dan berdoa. 

Masalah akustik menjadi makin rumit bila volume auditorium gereja 

bertambah, terutama bila lantai melengkung. Lantai bentuk melingkar atau 

melengkung biasanya mempunyai atap kubah, dengan demikian 

menimbulkan cacat akustik yang serius seperti gema, pemusatan bunyi, 

pemantulan yang sangat lama, dan distribusi bunyi yang tidak merata. 

Cacat-cacat tersebut dapat dikurangi dengan menggunakan permukaan-

permukaan yang menyerap bunyi pada bagian-bagian yang rawan atau 

dengan memisahkan bagian yang melengkung dari bunyi datang dengan 

pemantul-pemantul besar yang digantung atau penghambur (diffuser). 

Dalam rancangan akustik gereja-gereja, perlu diperhatikan hakekat 

pelayanan keagamaan dalam agama-agama yang berbeda karena RT 

optimum akan tergantung pada kotbah atau musik yang dianggp sebagai 

bagian yang lebih penting dalam kebaktian. Pilihan harus diberikan pada 

elemen yang lebih penting karena jarang dimungkinkan untuk 

menyediakan kondisi mendengar yang baik untuk pidato maupun musik 

pada saat yang sama. Waktu dengung yang disarankan untuk auditorium 

gereja bermacam-macam, tergantung pada kepentingan relatif pidato atau 

musik. 

Karena jumlah dan intensitas sumber bising yang terus bertambah di 

dalam dan di luar gedung gereja, sistem penguat pidato setahap demi 
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setahap menjadi suatu keharusan walaupun dalam gereja-gereja yang 

relatif kecil. Sistem semacam itu harus dirancang, ditempatkan, dan 

dioperasikan sedemikian hingga jemaat tidak menyadari akan 

keberadaannya. 

 

  


