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BAB V 

KAJIAN PENELITIAN 

 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pencahayaan alami dan juga 

pencahayaan buatan pada ruang kelas gedung sekolah SMA Ki Hajar Dewantoro 

yang dikaitkan dengan kenyamanan visual dan juga efisiensi energi. Pada kajian 

penelitian ini akan dilakukan pengkajian terhadap hasil pengukuran dan juga 

perhitungan yang kemudian akan didapatkan suatu hasil temuan dari pengkajian 

tersebut, kemudian dari hasil temuan tersebut dilakukan pensimulasian untuk 

memberikan rekomendasi untuk penelitian ini. 

Beberapa hal yang akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini diantaranya 

adalah kajian mengenai pencahayaan pada bangunan, kajian hasil pengukuran 

pencahayaan dalam ruang kelas, kajian efisiensi pencahayaan, hasil temuan dan 

simulasi pencahayaan. 

5.1 Kajian Pencahayaan Pada Bangunan 

5.1.1 Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami berkaitan dengan orientasi bangunan terhadap matahari 

dan juga bukaan dinding yang terdapat pada bangunan karena dua hal tersebut 

dapat mempengaruhi banyak sedikitnya cahaya yang masuk kedalam bangunan, 

oleh karena itu dalam penelitian ini pada kondisi pencahayaan alami yang akan 

dibahas adalah orientasi bangunan terhadap matahari dan juga dimensi bukaan 

dinding pada ruang kelas. 

A. Orientasi Bangunan Terhadap Matahari 

Orientasi bangunan adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan 

dalam sebuah bangunan, karena orientasi bangunan merupakan salah satu faktor 

yang sangat berperan dalam adanya pencahayaan alami pada suatu bangunan. 

Arah hadap bangunan atau orientasi bangunan dapat menentukan besaran dan 

bentuk dari faktor-faktor pengendali lainnya, seperti bentuk bayangan yang 

dihasilkan dari teritisan, besar cahaya yang masuk dari jendela, serta pengaturan 

layout ruangan yang membutuhkan pengaturan pencahayaan yang khusus. 

Orientasi bangunan juga berhubungan dengan adanya bangunan lain disekitar 

bangunan karena dapat menimbulkan pembayangan. 
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Dalam studi kasus di gedung SMA Ki Hajar Dewantoro Kota Tangerang ini 

orientasi bangunan menghadap Selatan,  karena bangunan berorientasi 

menghadap ke arah Selatan maka bangunan terhindar dari radiasi matahari 

langung, hal ini baik karena bangunan pada iklim tropis orientasi yang baik adalah 

menghadap Utara dan Selatan. Untuk orientasi bukaan dinding pada bagunan ini 

juga menghadap Selatan, untuk hal ini tidak kurang begitu tepat karena dengan 

bukaan dinding yang menghadap Selatan cahaya yang masuk ke dalam 

bangunan tidak terlalu besar karena tidak berada di lintasan matahari, berbeda 

jika bangunan memilki bukaan yang berorientasi ke Timur – Barat maka cahaya 

yang masuk kedalam bangunan tersebut jauh lebih banyak karena sesuai dengan 

lintasan matahari.  

 

 

 

Gambar 40 di atas dapat dilihat bahwa orientasi bangunan dan juga bukaan 

dinding menghadap ke arah Selatan, dimana untuk bukaan dinding yang 

menghadap ke Selatan cahaya didapatkan tidak sebanyak apabila bukaan dinding 

menghadap ke Timur – Barat yang merupakan lintasan matahari. 

B. Bukaan Dinding 

Bukaan dinding yang terdapat pada ruang kelas SMA Ki Hajar Dewantoro 

yaitu berupa jendela dan ventilasi. Jendela dan ventilasi merupakan salah satu 

media untuk masuknya sinar matahari ke dalam bangunan dan juga sebagai salah 

satu upaya pemanfaatan pencahayaan alami pada bangunan. Oleh karena itu 

jendela dan ventilasi berfungsi untuk memasukan cahaya ke dalam bangunan 

Gambar 40. Orientasi Gedung Sekolah KH Dewantoro 
Sumber : Data Pribadi 
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maka dimensi dari jendela dan ventilasi tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pencahayaan yang masuk kedalam ruangan, tinggi dan lebar lubang dinding akan 

menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan di dalam 

bangunan. Pada bangunan SMA Ki Hajar Dewantoro Kota Tangerang setiap kelas 

memiliki 6 buah jendela kaca pada sisi bagian Selatan bangunan, dengan ukuran 

jendela 92 cm x 60 cm, dan ketinggian jendela dari lantai adalah 1.5 m. Selain itu 

pada masing - masing ruang kelas juga memiliki 12 buah ventilasi dengan 6 

ventilasi di sisi Selatan dan 6 ventilasi lagi di sisi Utara dan dengan ukuran 

ventilasi 49 cm x 60 cm, ventilasi pada sisi sebalah Selatan berada di atas jendela 

dan juga pintu sedangkan pada sisi Utara ventilasi berada pada ketinggi 2.4 m 

dari lantai ruang kelas. 

Menurut Neufert (1977) dikatakan dimensi lubang jendela dengan 

perbandingan 1/6 sampai dengan 1/3 dari dimensi ruang baru akan efektif dalam 

menaikan intensitas cahaya dalam ruang tersebut. Pada objek penelitian yakni di 

ruang kelas SMA Ki Hajar Dewantoro ruang kelas tersebut mendapatkan 

pencahayaan dari dua sumber yakni lubang jendela dan lubang ventilasi, dengan 

menggunakan perhitungan dari konsep ini maka akan dicari  lubang cahaya 

efektifnya adalah : 

Perhitungan 1 ruang kelas denga ukuran ruang kelas 7m x 8m = 56 m2. 

Perhitunga lubang cahaya : 

1. Jendela, 6 buah jendela dengan ukuran 0.76 m x 0.44 m (sudah dikurangi 

kusen), Maka : 

= 6 (0.76 x 0.44) 

= 6 x 0.3344 

= 2.0064 m2 

2. Ventilasi, 12 buah ventilasi dengan ukuran 0.49 m x 0.6 m, Maka: 

= 0.49 x 0.6 

= 0.294 m2 

Penghalang pada ventilasi sebanyak 7 kisi dengan luasan  0.6m x 0.02 m 

= 7(0.6 x 0.02) 

= 7 x 0.012 

= 0.084 m2 

Sehingga luasan 1 buah ventilasi adalah : 
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= 0.294 - 0.084 

= 0.21 m2 

Total luasan 12 ventilasi : 

= 12 x 0.21 

= 2.52 m2 

Sehingga total dimensi sumber cahaya adalah : 2.0064 + 2.52 = 4.5264 m2. 

Maka didapatkan perbandingan antara dimensi lubang sumber cahaya 

dengan dimensi ruang kelas, adalah : 4.5264/56 = 0.080. Dari angka yang 

dihasilkan menunjukan angka yang masih dibawah standart yakni 1/6-1/3 atau 

0.166-0.333 dari perbandingan besaran dimensi bukaan dinding dan dimensi 

luasan ruang, oleh karena itu pada bangunan objek penelitian ini dimensi lubang 

cahaya masih belum dapat memberikan pengaruh terhadap naiknya intensitas 

cahaya yang ada di dalam ruang. 

5.1.2 Pencahayaan Buatan 

Bangunan SMA Ki Hajar Dewantoro pada setiap ruang kelasnya 

menggunakan pencahayaan buatan yang digunakan untuk menambah 

penerangan di dalam ruang kelas. Pencahayaan buatan di dalam ruang kelas ini 

selalu di gunakan pada kegian belajar sehari – hari. Pada setiap kelas di sekolah 

SMA Ki Hajar Dewantoro ini menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna 

putih dan daya yang digunakan adalah sebesar 20 watt, penyusunan titik lampu 

terdapat pada Gambar 41. 

 

Gambar 41. Titik Lampu di Ruang Kelas 
Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 41 di atas merupakan susunan titik lampu di setiap ruang kelas SMA 

Ki Hajar Dewantoro, empat buah lampu ini disusun berfokus pada bagian tengah 

ruang kelas dan memberikan penerangan yang lebih besar pada area di bawah 

lampu, berdasarkan jenis lampu yang digunakan yaitu lampu TL yakni 25% energi 

dari lampu ini dirubah menjadi cahaya. Pencahayaan buatan ini digunakan terus 

menerus selama terdapat kegiatan belajar di ruang kelas, terutama bagi ruang-

ruang kelas yang terhalang oleh tangga maka adanya pencahayaan buatan ini 

sangat membantu memberikan penerangan yang lebih baik. 

5.2 Kajian Pengukuran Pencahayaan Alami dan Buatan dalam Ruang Kelas 

Pengukuran dan perhitungan pencahayaan pada ruang kelas di SMA Ki 

Hajar Dewantoro dilakukan pada hari Sabtu 6 Desember 2014, keadaan cuaca 

pada saat pengukuran terang dari pagi hingga siang, namun kondisi cahaya mulai 

menurun pada pukul 13.00 hingga sore hari. Terdapat 6 ruang kelas yang menjadi 

sample pengukuran yaitu pada masing-masing lantai diambil 2 sample ruang 

kelas yakni ruang kelas terhalang tangga dan ruang kelas yang tidak terhalang 

tangga untuk mengetahui perbedaan intensitas yang terjadi pada ruang kelas 

yang terhalang tangga dengan ruang kelas yang tidak terhalang tangga tersebut. 

Titik ukur yang telah ditentukan mengarah pada pedoman standart perhitungan 

pencahyaan oleh SNI 03-2396-2001. Yaitu 1/3 lebar ruang untuk titik ukur utama. 

Dari pendekatan tersebut maka titik ukur pada masing-masing ruang kelas 

terdapat 9 titik ukur, seperti yang digambarkan pada Gambar 42 berikut.  

 
Gambar 42. Letak titik ukur 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 42 merupakan titilk – titik ukur untuk pengambilan intensitas cahaya, 

pengambilan intensitas cahaya dilakukan dengan ketinggian 75 cm dari lantai 

ruang kelas. Pada saat pengukuran pencahayaan alami maka semua lampu yang 

ada di ruang kelas tersebut dimatikan dan pada saat pengukuran pencahayaan 

buatan maka semua lampu yang ada di dalam ruang kelas tersebut di nyalakan. 

Pengukuran dilakukan di sample – sample ruang kelas yang telah di 

tentukan sebelumnya, yaitu pada tiap – tiap lantai terdapat 2 sampel ruang 

penelitian yaitu ruang kelas yang terhalang tangga dan ruang kelas yang tidak 

terhalang tangga, sehingga total ruang yang dijadikan sample penelitan adalah 6 

ruang kelas, dengan 3 ruang kelas terhalang tangga dan 3 ruang kelas tidak 

terhalang tangga. 

Kemudian selain itu kajian mengenai pencahayaan alami dan pencahayaan 

buatan dalam ruang kelas ini juga di dukung oleh data dari hasil kuisoner yang 

telah disebarkan kepada pengguna masing – masing ruang kelas yang 

merupakan tanggapan pengguna ruang kelas tersebut. Hasil tanggapan dari 

pengguna ruang kelas tersebut kemudian diolah dangan menghitung prosentase 

dari hasil tanggapan yang diberikan. 

5.2.1 Kajian Pengukuran Pencahayaan di Lantai 1 

Kajian pengukuran pencahayaan di lantai 1 dilakukan di 2 sampel ruang 

kelas, yang terdapat pada Gambar 43 berikut. 

 

 

 

Gambar 43 di atas merupakan sample ruang kelas yang akan dijadikan 

penelitian di lantai 1, yaitu ruang kelas A yang merupakan ruang kelas yang 

terhalang oleh tangga dan juga ruang kelas B yang merupakan ruang kelas yang 

tidak terhalang oleh tangga. 

Gambar 43. Ruang kelas lantai 1 
Sumber : Data Pribadi 
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5.2.1.1 Ruang Kelas A (ruang kelas terhalang tangga) 

Pengukuran di ruang kelas A dilakukan dengan di dua kondisi pencahayaan  

yakni kondisi pencahayaan alami dan kondisi pencahayaan buatan, dengan hasil 

pengukuran sebagai berikut : 

A. Kondisi Pencahayaan Alami 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan alami semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di matikan.  

Keterangan :  Lantai   : 1(satu) 

Kelas    : A (kelas terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data   : Intensitas Cahaya Alami 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 7. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas A 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 16.5 18 20.3 12.3 5.8 5.1 7.4 5.5 

TU2 25.7 21.3 23.6 15 7 4.9 8.6 10.6 

TU3 38.7 35.1 37.5 23.2 12 7.7 13.2 17.1 

TU4 7.2 7.6 9.2 4.8 2.1 1.4 2.3 2 

TU5 11.8 10.4 10.8 6.1 2.1 1.3 2.5 1.8 

TU6 13.7 14.1 15 8.6 4.2 2.9 5.1 3.9 

TU7 6.4 8 10.4 5.4 1.8 2.3 2.9 2.1 

TU8 6.6 8.5 11.2 6.4 2.4 2.4 2.4 1.6 

TU9 8 10.8 14.5 6.8 4.3 3.4 3.7 3.1 

 

Tabel 7 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan alami di 

ruang kelas A di lantai 1 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya alami yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 45 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 7 di atas. 

Gambar 44. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi Sumber : Hasil Penelitian 
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Gambar 45 di atas merupakan grafik pencahayaan alami di ruang kelas A di 

lantai 1 dengan data pengukuran dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00 di titik ukur 

1 sampai dengan titik ukur 9. Keadaan cuaca pada saat pengukuran terang dan 

panas, namun mulai menurun pada pukul 13.00 keadaan cuaca mulai menurun. 

Dari grafik di atas menunjukan angka intensitas tertinggi berada di TU3, hampir 

disetiap waktu pengukuran di TU3 menunjukan angka yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan titik ukur lainnya karena pada bagian TU3 merupakan titik 

yang paling dekat dengan jendela, dan pada bagian jendela yang dekat dengan 

TU3 ini bertepatan dengan celah yang ada pada tangga, sehingga pada bagian 

TU3 ini sebagian jendelanya tidak terhalang oleh blok tangga. Kemudian setelah 

TU3 titik ukur tertinggi kedua adalah TU2 yang juga masih berada dekat dengan 

jendela. Terjadinya perbedaan intensitas yang lebih tinggi di TU2 dan TU3 dengan 

titik ukur lainnya dikarenakan TU2 dan TU3 merupakan titik ukur yang paling dekat 

dengan jendela dan juga pada bagian jendela tersebut bertepatan dengan celah 

yang ada pada penghalang atau tangga sehingga beberapa bagian jendela tidak 

terhalang, maka dari itu pada titik ukur tersebut intensitas yang didapatkan lebih 

tinggi, sedangkan untuk titik ukur lainnya yang berada di sisi yang tidak terdapat 

jendela cendrung memiliki intensitas yang lebih rendah karena cahaya yang 

masuk hanya dari ventilasi, dimana ventilasi tersebut memiliki ukuran yang lebih 

kecil dibandingan dengan jendela dan juga letak ventilasi yang lebih tinggi yakni 
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Gambar 45. Garfik cahaya alami ruang kelas A 
Sumber : Hasil Penelitian 
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2.4 m dari lantai, oleh karena itu cahaya yang masuk dari lubang ventilasi lebih 

kecil daripada cahaya yang masuk dari lubang jendela.  

Berdasarkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan alami yang dilakukan 

pada kelas ini tidak ada intensitas yang sesuai dengan standart pencahayaan 

minimum ruang kelas yaitu 250 Lux,  hal tersebut dikarenakan adanya penghalang 

atau tangga dan juga dinding – dinding tangga di depan ruang kelas sehingga 

cahaya alami yang masuk tidak maksimal karena pada beberapa bagian bukaan 

dinding terhalang oleh tangga, maka oleh karena hal tersebut angka intensitas 

yang dapatkan pada ruang kelas A ini tidak dapat memenuhi standart minimum 

kenyamanan visual ruang kelas, semua titik ukur yang diukur menunjukan hasil 

intensitas cahaya di bawah angka 250 lux. 

Dari grafik di atas juga dilihat pencahayaan paling tinggi terjadi pada pukul 

09.00, hal tersebut dikarenakan kondisi cahaya pada saat pengukuran yang cukup 

terang terjadi pada pukul 09.00, sedangkan dari pukul 13.00 hingga sore hari 

intensitas mulai menurun karena kondisi cuaca yang juga menurun. 

B. Kondisi Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan buatan semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di nyalakan.  

Keterangan :  Lantai   : 1(satu) 

Kelas   : A (kelas terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Buatan 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 8. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Buatan Ruang Kelas A 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 21.6 23 21.7 20.7 17 16.3 17.1 12.6 

TU2 48.2 48.3 37.7 37.7 31 26.7 28.4 26.8 

TU3 50.2 48.5 38.5 37.5 25 20.6 20.1 18.3 

TU4 27.2 28.7 20 12.5 15 15.1 13.1 12.8 

TU5 32.6 33.5 25.4 26.3 20 16.2 16.9 15.6 

TU6 19.5 22.8 19.6 20.5 14 14.1 15 13.9 

TU7 9.8 12.1 12 10.4 10 10.3 11.3 10.6 

TU8 10.5 16 14.6 15.1 11 11.3 9.2 9.8 

TU9 12 15.8 16.9 18.8 10 9.5 12.6 12.2 

Sumber : Hasil Penelitian 

Gambar 46. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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Tabel 8 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan buatan di 

ruang kelas A di lantai 1 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya buatan yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 47 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 8 di atas. 

 

 

 

Gambar 47 di atas merupakan grafik ruang kelas A di lantai 1 dengan pada 

kondisi pencahayaan buatan, pencahayaan buatan di dalam ruang kelas tersebut 

yaitu menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna putih dengan daya masing 

– masing lampu adalah 20 watt, dimana pada saat pengukuran pencahayaan 

buatan semua lampu yang ada di ruang kelas dinyalakan. Dari hasil pengukuran 

yang ditunjukan pada Gambar 47 di atas, menunjukan dengan penggunaan 

pencahayaan buatan terdapat adanya kenaikan angka intensitas pada setiap titik 

ukur.  Pada grafik ini intensitas tertinggi tetap terjadi di TU3 dan TU2 karena paling 

dekat dengan jendela, namun perbedaan intensitas dikedua titik tersebut dengan 

titik ukur lainnya tidak terlalu jauh, hal ini dikarenakan pada sisi-sisi yang jauh dari 

jendela mendapatkan bantuan dari adanya pencahayaan buatan, maka intensitas 

pada titik yang jauh dari jendela tidak terlalu rendah, oleh karena itu adanya 

penggunaan pencahayaan buatan pada ruang kelas ini memberikan pengaruh 

pada pencahayaan di ruang kelas. Kemudian pada TU5 mendapatkan nilai 
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Gambar 47. Grafik cahaya buatan ruang kelas A 
Sumber : Hasil Penelitian 
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intensitas tertinggi ketiga karena berada di tengah-tengah dua buah lampu, 

sehingga pada titik ini mendapat konstribusi yang tinggi dari pencahayaan buatan. 

Karena pencahayaan alami yang masuk kedalam ruang kelas yang terhalang 

tangga ini tidak maksimal maka dengan adanya penggunaan lampu pada kondisi 

pencahayaan buatan dapat memberikan kualitas pencahayaan di dalam ruang 

kelas menjadi lebih baik dengan adanya penggunaan pencahayaan buatan yang 

dapat menaikan angka intensitas disetiap titik ukurnya. Namun kenaikan intensitas 

yang terjadi tetap belum mampu mencapai standart kenyamanan visual 

pencahayaan ruang kelas yaitu sebesar 250 Lux, karena pada semua titik 

pengukuran tidak ada angka intensitas yang mencapai 250 Lux. Dari grafik di atas 

didapatkan intensitas tertinggi pada saat pengukuran terjadi pada pukul 09.00, 

sedangkan intensitas mulai menurun terjadi pada pukul 14.00 dimana keadaan 

cuaca juga sudah mulai menurun. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan di ruang kelas A di lantai 1 

dengan dua kondisi yakni kondisi pencahayaan alami dan kondsi pencahayaan 

buatan maka dapat disumpulkan bahwa ruang kelas A yang terhalang tangga 

mendapatkan pencahayaan alami yang tidak maksimal karena beberapa bagian 

bukaan dinding terhalang oleh tangga. Angka intensitas tertinggi di dapatkan pada 

TU3 dan TU2 baik pada kondisi pencahayaan alami maupun kondisi pencahayaan 

buatan, karena kedua titik ukur ini dekat dengan bukaan dinding. Kemudian 

semua angka intensitas di titik ukur ruang kelas A baik pada saat penggunaan 

pencahayaan alami maupun pada saat penggungan pencahayaan buatan belum 

ada yang mencapai kenyamanan visual ruang kelas, namun dengan adanya 

penggunaan pencahayaan buatan dapat menaikan angka intensitas sehingga di 

dapatkan kulitas pencahayaan yang lebih baik.  

C. Tanggapan Responden Terhadap Kenyamanan Visual 

Sebagai penunjang dalam penelitian ini maka dilakukan pengambilan data 

mengenai tanggapan responden terhadap kenyamanan visual dalam ruang kelas 

baik pada kondisi pencahayaan alami maupun pada kondisi pencahayaan buatan. 

Tanggapan responden dilakukan untuk mengetahui kenyamanan visual yang 

dirasakan reponden baik atau tidak, kriteria kenyamanan visual baik ialah apabila 

responden merasa dapat membaca dengan jelas, dapat menulis dengan jelas, 

dan dapat melihat dengan jelas, sedangkan untuk kriteria kenyamanan visual tidak 
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baik adalah sebaliknya. Responden yang dimaksudkan adalah siswa yang 

menempati ruang kelas tersebut, untuk ruang kelas A ini terdapat 29 siswa yang 

menempati kelas tersebut.  

Adapun hasil tanggapan dari responden disajikan dalam Tabel 9 sebagai 

berikut : 

Tabel.9 Tabel Hasil Tanggapan Responden Ruang Kelas A 

Kondisi Persentase Tangapan 

Responden 

Kondisi Pencahayaan Alami 

Kenyamanan Visual 

Baik 

0 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

100 % 

Kondisi Pencahayaan Buatan 

Kenyamanan Visual 

Baik 

75.8 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

24.2 % 

Sumber : Hasil Data Penelitian 

Tabel 9 di atas menunjukan hasil tanggapan responden dimana pada kondisi 

pencahayaan alami seluruh responden di ruang kelas A menyatakan kenyamanan 

visual di ruang kelas tersebut tidak baik, hal ini juga menunjukan hal yang sama 

dari data hasil pengukuran dimana hasil pengukuran pada kondisi pencahayaan 

alami di ruang kelas A menunjukan angka intensitas yang relatif kecil dan juga 

semua titik ukurnya belum ada yang mencapai standart kenyamanan visual ruang 

kelas. Oleh karena itu data hasil pengukuran dan hasil tanggapan responden 

menunjukan hal yang sama.  

Sedangkan untuk kondisi pencahayaan buatan di ruang kelas A tanggapan 

responden menunjukan bahwa sejumlah 75.8% responden menyatakan 

kenyamanan visual baik dan 24.2% responden menyatakan kenyamanan visual 

tidak baik. Hal ini juga menunjukan hasil yang sama dengan data pengukuran 

dimana pada saat kondisi pencahayaan buatan terdapat kenaikan angka 

intensitas di setiap titik ukur, hal ini lah yang menyebabkan kualitas pencahayaan 

menjadi lebih baik sehingga beberapa responden manyatakan kenyamanan visual 

baik. Namun dari data pengukuran juga di dapatkan bahwa semua angka 
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intensitas masih di bawah standart kenyamanan visual ruang kelas, oleh karena 

itu juga terdapat beberapa responden yang menyatakan kenyamanan visual tidak 

baik. Dari data pengukuran dan data hasil tanggapan responden ini menunjukan 

hal yang sama. 

5.2.1.2 Ruang Kelas B (ruang kelas tidak terhalang tangga) 

Pengukuran di ruang kelas B dilakukan dengan di dua kondisi pencahayaan  

yakni kondisi pencahayaan alami dan kondisi pencahayaan buatan, dengan hasil 

pengukuran sebagai berikut : 

A. Kondisi Pencahayaan Alami 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan alami semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di matikan.  

Keterangan :  Lantai   : 1(satu) 

Kelas    : B (kelas tidak terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data   : Intensitas Cahaya Alami 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 10. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas B 

Titik 

Ukur 

Waktu (Jam) 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 32.9 35.5 29 14.5 10.3 5.3 9 10.1 

TU2 130 119.4 130.5 84.2 82.2 52.3 62.5 64.2 

TU3 139.5 118.3 127.4 70.8 74.7 39.2 52.2 58.8 

TU4 13.5 17.8 19.6 12.7 6.3 6.3 5.5 5.7 

TU5 46.3 48.4 48 31.8 30.2 11.3 17.3 15.6 

TU6 30.4 31.4 36.3 18.3 16.2 9.8 12.7 12.6 

TU7 8.1 14.3 14.5 9.4 4.7 6.7 5.6 6.4 

TU8 17.5 24.9 22.4 11.8 7.5 6 5.5 4.7 

TU9 24.5 28.6 19 13.7 7 6.9 4.3 5.4 

Sumber : Hasil Penelitian 

 

Tabel 10 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan alami di 

ruang kelas B di lantai 1 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya alami yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 49 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 10 di atas. 

Gambar 48. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 49 di atas merupakan grafik pencahayaan alami di ruang kelas B di 

lantai 1 dengan data pengukuran dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00 di titik ukur 

1 sampai dengan titik ukur 9. Keadaan cuaca pada saat pengukuran terang dan 

panas, namun mulai menurun pada pukul 13.00. Hasil dari pengukuran 

pencahayaan alami di ruang kelas B yang tidak terhalang tangga ini menunjukan 

angka intensitas yang lebih tinggi dibandingan dengan ruang kelas A yang 

terhalang tangga. Dari grafik di atas menunjukan angka intensitas  tertinggi berada 

di TU3 dan TU2, karena hampir di setiap waktu pengukuran TU3 dan TU2 

menunjukan angka yang tinggi. Keadaan tersebut dikarenakan pada titik TU3 dan 

TU2 merupakan titik yang paling dekat dengan jendela sehingga mendapatkan 

intensitas cahaya yang paling tinggi diantara titik lainnya yang jauh dari jendela. 

Pada ruang kelas B yang tidak terhalang tangga  ini perbedaan nilai  intensitas 

antara TU3 dan TU2 dengan titik lainnya cukup tinggi, hal ini dikarenakan ruang 

kelas ini tidak terhalang tangga sehingga cahaya dapat lebih banyak masuk 

kedalam ruang kelas dan cahaya yang masuk ke dalam ruangan bisa lebih 

maksimal karena tidak adanya penghalang, hal tersebut juga yang menyebabkan 

TU3 dan TU2 yang merupakan titik paling dekat dengan jendela mandapatkan 

nilai intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan titik lainnya. 

Sedangkan untuk titik ukur lainnya yang berada di sisi lain hanya mendapatkan 

pencahayaan alami melalui ventilasi yang ukuran bukaannya lebih kecil dan 

letaknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan jendela, oleh karena itu nilai dari 
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Gambar 49. Grafik cahaya alami ruang kelas B 
Sumber : Hasil Penelitian 
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intensitas cahaya dititik lain relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai 

intensitas di TU2 dan TU3.  Walaupun angka intensitas yang didapatkan di ruang 

kelas B ini lebih tinggi dibandingkan dengan ruang kelas A, namun angka 

intensitas yang didapatkan di setiap titik ukur belum mampu mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas yaitu sebesar 250 lux.  

Berdasarkan hasil grafik di atas pada setiap jam pengukuran menunjukan 

grafik kenaikan dan penurunan yang relatif sama pada setiap titiknya. Pada saat 

pengukuran intensitas tertinggi ditunjukan pada pukul 09.00 dimana keadaan 

cuaca paling terang dan intensitas terendah terjadi pada pukul 14.00 dimana pada 

saat cuaca sudah mulai menurun.  

B. Kondisi Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan buatan semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di nyalakan.  

Keterangan :  Lantai   : 1(satu) 

Kelas   : B (kelas tidak terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Buatan 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 11. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Buatan Ruang Kelas B 

Titik 

Ukur 

Waktu (Jam) 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 35.2 34.3 30.2 28.2 22.9 16.1 23.9 23.9 

TU2 135.6 124.3 136.3 112 88 60.2 80.4 73.2 

TU3 147.5 131.9 131.6 105.5 78 46.4 56.5 60.4 

TU4 24 26 31.8 24.1 14.7 17.6 18 15.1 

TU5 67.3 57.1 70.5 44.7 32.4 30.2 36.7 31.5 

TU6 50.7 47 48.8 30.5 19 18.2 28.7 16.4 

TU7 15.6 18.7 17.6 14.9 10.6 14.4 12.6 12.2 

TU8 19.4 27.9 27.9 20 16.6 13.1 13 12.6 

TU9 30.1 31 20 17.4 12.5 12.9 13.1 9 

Sumber : Hasil Penelitian 

 

Tabel 11 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan buatan di 

ruang kelas B di lantai 1 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya buatan yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

Gambar 50. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 51 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 11 di atas. 

 

 

 

Gambar 51 di atas merupakan grafik ruang kelas B di lantai 1 dengan pada 

kondisi pencahayaan buatan, pencahayaan buatan di dalam ruang kelas tersebut 

yaitu menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna putih dengan daya masing 

– masing lampu adalah 20 watt, dimana pada saat pengukuran pencahayaan 

buatan semua lampu yang ada di ruang kelas dinyalakan. Hasil dari pengukuran 

pada kondisi pencahayaan buatan ini menunjukan angka intensitas yang lebih 

tinggi di bandingkan pada saat kondisi pencahayaan alami hal tersebut di tunjukan 

di setiap titik pengukuran. Sehingga keadaan pencahayaan pada saat 

penggunaan lampu menjadi lebih baik. Titik ukur tertinggi pada kondisi 

pencahayaan buatan ini masih terjadi di TU3 dan TU2 yang memiliki angka 

intensitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan titik ukur lainnya, hal ini 

dikarenakan pada TU3 dan TU2 mendapat konstribusi cahaya dari pencahayaan 

alami karena dua titik tersebut merupakan titik yang paling dekat dengan jendela. 

Kemudian pada TU5 mendapatkan nilai intensitas tertinggi ke tiga karena berada 

di tengah-tengah dua buah lampu, sehingga pada titik ini mendapat konstribusi 

yang tinggi dari pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan yang terdapat di 

ruang kelas ini mampu menaikan angka intensitas namun masih belum cukup 

merata karena pada sisi yang jauh dari jendela masih memiliki angka intensitas 

yang jauh lebih rendah daripada sisi yang dekat dengan jendela. Pada 
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Gambar 51. Grafik cahaya buatan ruang kelas B 
Sumber : Hasil Penelitian 
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penggunaan pencahayaan buatan juga masih belum dapat mencapai standart 

kenyamanan visual minimum ruang kelas yakni sebesar 250 Lux. 

Pada saat pengukuran Intensitas tertinggi terjadi pada pukul 09.00 pada 

dimana pada saat itu keadaan cuaca cukup terang, intensitas mengalami penurun 

pada pukul 13.00 karena kondisi cuaca yang mulai menurun. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan di ruang kelas B di lantai 1 

dengan dua kondisi yakni kondisi pencahayaan alami dan kondis pencahayaan 

buatan maka dapat disumpulkan bahwa angka intensitas di ruang kelas B yang 

tidak terhalang tangga lebih tinggi dibandingkan dengan ruang kelas A yang 

terhalang tangga, hal itu dikarenakan pada ruang kelas B tidak terdapat 

penghalang sehingga cahaya yang masuk bisa maksimal. Angka intensitas 

tertinggi di dapatkan pada TU3 dan TU2 baik pada kondisi pencahayaan alami 

maupun kondisi pencahayaan buatan, karena kedua titik ukur ini dekat dengan 

bukaan dinding. Kemudian semua angka intensitas di titik ukur ruang kelas B baik 

pada saat penggunaan pencahayaan alami maupun pada saat penggungan 

pencahayaan buatan belum ada yang mencapai kenyamanan visual ruang kelas, 

namun dengan adanya penggunaan pencahayaan buatan dapat menaikan angka 

intensitas di setiap titik ukur sehingga di dapatkan kulitas pencahayaan yang lebih 

baik.  

C. Tanggapan Responden Terhadap Kenyamanan Visual 

Pada ruang kelas B ini juga dilakukan pengambilan data mengenai 

tanggapan responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap 

kenyamanan visual di ruang kelas B baik pada saat kondisi pencahayaan alami 

maupun pada saat kondisi pencahayaan buatan, data ini digunakan sebagai data 

pendukung dalam penelitian ini. Tanggapan responden dilakukan untuk 

mengetahui kenyamanan visual yang dirasakan reponden baik atau tidak, kriteria 

kenyamanan visual baik ialah apabila responden merasa dapat membaca dengan 

jelas, dapat menulis dengan jelas, dan dapat melihat dengan jelas, sedangkan 

untuk kriteria kenyamanan visual tidak baik adalah sebaliknya. Responden yang 

dimaksudkan adalah siswa yang menempati ruang kelas B tersebut, untuk ruang 

kelas B ini terdapat 32 siswa yang menempati ruang kelas.  

Adapun hasil tanggapan dari responden disajikan dalam Tabel 12 sebagai 

berikut : 
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Tabel.12 Tabel Hasil Tanggapan Responden Ruang Kelas B 

Kondisi Persentase Tangapan 

Responden 

Kondisi Pencahayaan Alami 

Kenyamanan Visual 

Baik 

71.8 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

28.2 % 

Kondisi Pencahayaan Buatan 

Kenyamanan Visual 

Baik 

96.8 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

3.2 % 

Sumber : Hasil Data Penelitian 

Tabel 12 di atas menunjukan hasil tanggapan responden di ruang kelas B. 

Pada kondisi pencahayaan alami sebanyak 71.8 % responden menyatakan 

kenyamanan visual baik, sedangkan sebanyak 28.2 % responden menyatakan 

kenyamanan visual tidak baik. Hal ini menunjukan hasil yang sama dengan data 

pengukuran dimana pada ruang kelas B ini angka intensitas pada pencahayaan 

alami lebih tinggi di bandingkan dengan ruang kelas A dikarenakan ruang kelas B 

ini tidak terhalang oleh tangga sehingga cahaya yang masuk dapat maksimal, oleh 

karena itu pencahayaan yang didapatkan juga lebih baik. Namun ada beberapa 

reponden yang menyatakan kenyamanan visual tidak baik karena pada hasil 

pengurunan memang semua angka intensitas yang didapatkan masih di bawah 

standart kenyamanan visual, oleh karena itu tanggapan responden dengan data 

hasil pengukuran sudah sesuai. 

Sedangkan untuk kondisi pencahayaan buatan sebanyak 96.8% responden 

menyatakan kenyamanan visual baik, sedangkan hanya 3.2% responden 

menyatakan kenyamanan visual tidak baik. Hal ini sesuai dengan data hasil 

pengukuran dimana pada kondisi pencahayaan buatan angka intensitas yang di 

dapatkan lebih tinggi dari pada kondisi pencahayaan alami, oleh karena itu lebih 

banyak responden yang menyatakan kenyamanan visual baik dengan 

menggunakan lampu. Hasil yang didapatkan ini juga telah sesuai dengan hasil 

data pengukuran. 
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5.2.1.3 Kesimpulan Pencahayaan Lantai 1 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan dari pencahayaan yang terdapat di lantai 1 yaitu 

pada kondisi pencahayaan alami dan juga pada kondisi pencahayaan buatan. 

terdapat dua ruang kelas yang menjadi pembahasan di lantai 1 yakni ruang kelas 

A yang terhalang oleh tangga dan ruang kelas B yang tidak terhalang oleh tangga. 

A. Pencahayaan Alami 

Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan alami yang telah dilakukan 

maka didapatkan data intensitas cahaya ruang kelas yang ada di lantai 1.  Angka 

intensitas di seluruh titik ukur tidak memenuhi standart kenyamanan vuisual  ruang 

kelas yakni 250 Lux. Pada ruang kelas A angka intensitas yang didapetkan relatif 

kecil, data pengukuran menunjukan intensitas cahaya yang paling besar adalah 

pada saat jam 09.00 di TU3, dan data paling kecil pada saat jam 16.00 di TU8. 

Dari data yang didapatkan menunjukan intensitas yang tinggi pada pagi hari pukul 

09.00 dan mulai menurun secara konstan pada siang hingga sore hari, hal 

tersebut juga dikarenakan keadaan cuaca pada saat pengukuran yang mulai 

mengalami penurunan dari pukul 13.00.  

Pada ruang kelas B data pengukuran intensitas cahaya menunjukan angka 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan data di kelas A karena di ruang kelas B 

tidak terdapat penghalang di depan ruang kelas sehingga cahaya yang masuk 

lebih maksimal, namun angka intensitas cahaya yang didapatkan diruang kelas B 

tetap belum ada yang memenuhi standart minimum kenyamanan visual ruang 

kelas. Intensitas cahaya yang paling tinggi ditunjukan pada pukul 09.00 di TU3 

dimana, sedangkan intensitas terkecil terjadi pada pukul 16.00 di TU8.  

Berdasarkan data pengukuran pencahayaan alami yang di dapatkan di lantai 

1 di ruang kelas A dan B, maka dapat diambil beberapa simpulan dari data 

intensitas cahaya yang didapatkan ruang kelas di lantai 1, diantaranya : 

1. Pencahayaan alami di ruang kelas B yaitu ruang kelas yang tidak terhalang 

tangga, lebih baik daripada pencahayaan alami yang ada di ruang A yaitu  

ruang kelas yang terhalang tangga. Hal tersebut ditunjukan angka intensitas di 

ruang kelas B menunjukan angka yang lebih tinggi daripada di ruang kelas A. 

Meskipun intensitas cahaya di ruang kelas B pun belum memenuhi standart 

minimum pencahayaan ruang kelas. 
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2. Data intensitas cahaya tertinggi di ruang A maupun di ruang B terjadi di titik 

TU3 dan TU2, yang mana TU3 dan TU2 tersebut merupakan titik ukur yang 

paling dekat dengan sumber utama masuknya cahaya atau jendela, sedangkan 

sisi yang jauh dari jendela hanya mendapatkan pencahayaan dari ventilasi yang 

lebih sedikit memasukan cahaya karena berukuran lebih kecil dan juga letaknya 

yang lebih tinggi dari jendela. 

3. Baik di ruang kelas A maupun di ruang kelas B, intensitas cahaya yang tinggi 

pada saat pukul 09.00 dan mulai mengalami penurunan pada saat pukul 13.00. 

Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca pada saat pengukuran yaitu cuaca 

terang dan panas dari pukul 09.00-12.00 dan mulai mengalami penurunan pada 

pukul 13.00. 

4. Intensitas cahaya yang cukup tinggi di bandingkan dengan titik ukur yang lain 

adalah di TU2  dan TU3, di titik ukur yang lain menunjukan angka yang lebih 

kecil dengan perbedaan angka yang cukup besar. Hal ini sebabkan titik ukur 

tersebut adalah titik ukur yang paling dekat dengan jendela atau sumber 

cahaya utama sehingga lebih banyak  mendapatkan konstribusi cahaya, karena 

jarak titik ukur dengan sumber cahaya berpengaruh dalam pendistribusian 

cahaya, jadi titik ukur yang dekat dengan sumber cahaya utama  mendapatkan 

intensitas yang lebih tinggi dan tituk ukur yang jauh dari sumber cahaya utama 

mendapatkan intensitas yang lebih kecil. 

5. Hasil dari pengukuran intensitas di ruang kelas A dan ruang kelas B 

menunjukan bahwa di kedua ruang kelas tersebut semua titik ukur belum ada 

yang mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas yakni semua titik ukur 

masih berada di bawah 250 Lux. 

6. Data hasil pengukuran dengan data tanggapan dari responden menunjukan hal 

yang sama dimana pada pencahayaan alami di kelas A seluruh responden 

menyatakan kenyamanan visual tidak baik, sedangkan untuk ruang kelas B 

71.8% responden menyatakan kenyamanan visual baik. 
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B. Pencahayaan Buatan 

Saat pengukuran pencahayaan buatan semua lampu yang ada di dalam 

kelas dihidupkan. Setiap kelas menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna 

putih dengan daya yang digunakan pada masing – masing lampu adalah 20 watt. 

Data yang di dapatkan dari hasil pengukuran pencahayaan buatan 

menunjukan, dengan digunakannya lampu sebagai pencahayaan buatan dapat 

meningkatkan intensitas cahaya di dalam ruang. Pada ruang kelas A semua titik 

ukur mengalami peningkatan dan intensitas cahaya tertinggi pada pencahayaan 

buatan didapatkan pada pukul 09.00 di TU3. Dan data intensitas terkecil terjadi 

pada pukul 15.00 di TU8.  

Sedangkan untuk ruang kelas B keadaan yang terjadi hampir sama dengan 

ruang kelas A yakni terjadi peningkatan di setiap titik ukur. Pada ruang kelas B 

intensitas cahaya tertinggi di tunjukan pada pukul 09.00 di TU3, dan intensitas 

cahaya terkecil terjadi pada pukul 16.00 di TU9. 

Berdasarkan data pengukuran pencahayaan buatan yang di dapatkan di 

lantai 1, maka dapat diambil beberapa simpulan, diantaranya : 

1. Angka intensitas cahaya buatan pada ruang kelas A dan juga ruang kelas B 

menunjukan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencahayaan alami, 

hal ini menunjukan bahwa adanya pencahayaan buatan dapat meningkatkan 

kualitas pencahayaan dalam ruang kelas tersebut . 

2. Adanya penggunaan lampu sebagai pencahayaan buatan di kelas A maupun 

dikelas B, ruang kelas tersebut masih belum bisa memenuhi standart minimum 

kenyamanan visual ruang kelas. Karena pada saat penggunaan pencahayaan 

buatan semua titik ukur masih menunjukan angka di bawah 250 Lux. 

3. Sama hal nya seperti yang terjadi pada intensitas cahaya dengan kondisi 

pencahayaan alami, titik ukur yang menunjukan intensitas yang tinggi masih 

terjadi pada TU2 dan TU3. Dan titik ukur tertinggi ke tiga di tunjukan di TU5 

karena TU5 berada di antara dua buah lampu yang menyebabkan angka 

intensitas di TU5 menjadi lebih tinggi.  

4. Data hasil pengukuran dengan data tanggapan dari responden menunjukan hal 

yang sama dimana pada pencahayaan buatan di kelas A sebanyak 75.8% 

responden menyatakan kenyamanan visual baik, sedangkan untuk ruang kelas 

B sebanyak 96.8% responden menyatakan kenyamanan visual baik. 
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Tabel 13. Tabel Pencahayaan Alami dan Pencahayaan Buatan di Lantai 01 

Lantai 1 Hasil Pengukuran 

Pencahayaan Alami 

Hasil Pengukuran 

Pencahayaan Buatan 

Keterangan 

Ruang Kelas A Intensitas tertinggi 38.7 

lux pada TU3 pukul 09.00 

Intensitas tertinggi 50.2 

lux pada TU3 pukul 09.00 

Titik terdekat dengan 

sumber cahaya 

Intensitas terendah 1.6 lux 

pada TU8 di pukul 16.00 

Intensitas terendah 9.2 lux 

pada TU8 di pukul 15.00 

Kondisi cahaya saat 

pengukuran mulai 

menurun pada sore hari 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

 

 

- 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

 

- 

Ruang Kelas B Intensitas tertinggi 139.5 

lux pada TU3 pukul 09.00 

Intensitas tertinggi 147.5 

lux pada TU3 pukul 09.00 

Titik terdekat dengan 

sumber cahaya 

Intensitas terendah 4.7 lux 

pada TU8 di pukul 16.00 

Intensitas terendah 9  lux 

pada TU9 di pukul 16.00 

Kondisi cahaya saat 

pengukuran mulai 

menurun pada sore hari 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

 

 

- 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

 

_ 

Sumber : Peneliti 
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5.2.2 Kajian Pengukuran Pencahayaan di Lantai 2 

Pada lantai 2 dilakukan kajian pengukuran pencahayaan di 2 sampel ruang 

kelas, yang terdapat pada Gambar 52 berikut : 

 

 

Gambar 52 di atas merupakan sample ruang kelas yang akan dijadikan 

penelitian di lantai 2, yaitu ruang kelas C yang merupakan ruang kelas yang 

terhalang oleh tangga dan juga ruang kelas D yang merupakan ruang kelas yang 

tidak terhalang oleh tangga. Ruang kelas C dan D ini berada persis di atas ruang 

kelas A dan B yang berada di lantai 1. 

5.2.2.1 Ruang Kelas C (ruang kelas terhalang tangga) 

Pengukuran di ruang kelas C dilakukan dengan di dua kondisi pencahayaan  

yakni kondisi pencahayaan alami dan kondisi pencahayaan buatan, dengan hasil 

pengukuran sebagai berikut : 

A. Kondisi Pencahayaan Alami 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan alami semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di matikan.  

Keterangan :  Lantai   : 2 (dua) 

Kelas   : C (kelas terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Alami 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

 

 

 

 

 

Gambar 52. Ruang kelas lantai 2 
Sumber : Data Pribadi 
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Tabel 14. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas C 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 36.4 41.3 45.3 38.8 28.4 25.4 15.7 13.1 

TU2 48.4 60.9 58.3 43.8 27.8 22.2 15.3 12.2 

TU3 45.9 50.9 54 41.6 20.5 18.3 19 12 

TU4 52.7 66.7 60.8 50.5 30.5 27.5 19.5 13.6 

TU5 26.2 29.4 26 22 7.2 10 8.6 4 

TU6 27.6 33.3 36.4 29.5 11.8 15.1 12.3 6.6 

TU7 38 40.8 38.3 33.1 15.8 13.1 9.6 4.1 

TU8 21.8 26 21.8 22.1 9.2 9.6 4.4 2.8 

TU9 17.2 21.1 20.5 20.2 8.1 11.6 8.5 5.1 

Sumber : Hasil Penelitian 

 

Tabel 14 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan alami di 

ruang kelas C di lantai 2 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya alami yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 54 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 14 di atas. 

 

 

 

Gambar 54 di atas merupakan grafik pencahayaan alami di ruang kelas C di 

lantai 2 dengan data pengukuran dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00 di titik ukur 

1 sampai dengan titik ukur 9. Keadaan cuaca pada saat pengukuran terang dan 

panas, namun mulai menurun pada pukul 13.00. Data angka intensitas yang 

dihasilkan di ruang kelas di lantai 2 menunjukan angka intensitas yang lebih tinggi 
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Gambar 54. Grafik cahaya alami ruang kelas C 
Sumber : Hasil Penelitian 

Gambar 53. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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dibandingan dengan intensitas dilantai 1. Dari grafik di atas menunjukan titik ukur 

tertinggi yaitu di TU4 hal ini cukup berbeda karena pada pengukuran sebelumnya 

angka tertinggi terjadi di TU2 dan TU3, hal ini di karenakan pada TU4 masih tidak 

terhalang sepenuhnya oleh tangga, tangga terletak setelah pintu kelas, sedangkan 

TU4 berada 50 cm dari dinding sehingga pada bagian TU4 belum terhalangi oleh 

tangga. Sedangkan pada bagian TU2 dan TU3 sudah terhalang oleh tangga, 

maka pada keadaan ini nilai intensitas di TU2 dan TU3 bukan nilai intensitas 

tertinggi karena sumber cahaya atau jendela pada ruang kelas ini sebagian sudah 

terhalang oleh adanya tangga yang berada 2 m dari ruang kelas, namun TU2 

tetap memiliki angka intensitas tertinggi yang kedua setalh TU4. Sedangkan untuk 

titik ukur lainnya memilki angka intensitas dibawah TU4, TU3, dan TU2, namun 

perbedaan angka intensitas tersebut tidak terlau jauh bedanya. Kemudian untuk 

titik ukur terendah terjadi di TU8 pada pukul 16.00 dimana pada sore hari keadaan 

cuaca semakin menurun sehingga intensitas yang di dapatkan juga semakin kecil. 

Grafik di atas juga menunjukan angka intensitas yang yang tinggi terjadi 

pada pukul 10.00 dimana cuaca pada saat pengukuran masih terang dan panas, 

kemudian angka intensitas relatif mulai menurun mulai pukul 13.00 sampai 

seterusnya sesuai dengan keadaan cuaca yang mengalami penurunan.  

B. Kondisi Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan buatan semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di nyalakan.  

Keterangan :  Lantai   : 2(dua) 

Kelas   : C (kelas terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Buatan 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 
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Tabel 15. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Buatan Ruang Kelas C 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 46.4 53.8 45.9 44.3 35.1 33.4 33.8 27.3 

TU2 83.4 88 69.5 70.1 43.3 48.1 39.7 33.3 

TU3 59.6 61.8 56.5 57.5 40.6 38.3 30.7 22.1 

TU4 70.8 80 68.6 69.6 46.7 53.1 45.2 46.5 

TU5 48.6 52.7 40.7 40.8 28.8 34.2 32.7 29.1 

TU6 40.2 45.1 40.4 40.2 21.9 26.3 24.6 21.2 

TU7 42.1 45 40 38.1 29.4 28.3 23.1 14.2 

TU8 32.9 37.2 26 29.5 19.7 20.7 16.1 11.4 

TU9 24.3 35.4 23 24.3 17.1 21.3 18.3 14.1 

 Sumber : Hasil Penelitian 

 

Tabel 15 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan buatan di 

ruang kelas C di lantai 2 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya buatan yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 56 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 15 di atas. 

 

 

 

Gambar 56 di atas merupakan grafik ruang kelas C di lantai 2 dengan pada 

kondisi pencahayaan buatan, pencahayaan buatan di dalam ruang kelas tersebut 

yaitu menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna putih dengan daya masing 

– masing lampu adalah 20 watt, dimana pada saat pengukuran pencahayaan 
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Gambar 56. Grafik cahaya buatan ruang kelas C 
Sumber : Hasil Penelitian 

Gambar 55. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 



81 
 

buatan semua lampu yang ada di ruang kelas dinyalakan. Angka intensitas 

cahaya buatan menunjukan angka intensitas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan intensitas cahaya alami, hal tersebut dibuktikan pada setiap titik ukur 

terdapat kenaikan intensitas. Data yang dihasilkan menunjukan grafik yang cukup 

teratur, namun terjadi penurunan yang pada pukul 13.00 hal tersebut dikarenakan 

pada pukul 13.00 keadaan cuaca mulai mengalami penurunan. Dari grafik di atas 

dapat dilihat intensitas tertinggi terdapat di TU2 dimana TU2 tersebut merupakan 

titik ukur yang dekat dengan jendela dan pada kondisi pencahayaan buatan ini 

letak TU2 berada diantara dua buah lampu, sehingga mendapat nilai intensitas 

yang lebih tinggi karena mendapatkan distribusi cahaya dari dari dua buah lampu 

yang berada di dekatnya. Sedangkan pada TU4 juga menunjukan nilai intensitas 

yang cukup tinggi karena pada titik ukur ini belum sepenuhnya terhalang oleh 

tangga. Pada pencahayaan buatan di dalam ruang kelas C ini seluruh titik ukur 

belum ada yang memenuhi standart minimum kenyamanan visual ruang kelas 

yang sesuai yakni 250 Lux, namun walaupun belum ada titik ukur yang mencapai 

standart penggunaan lampu dapat memberikan kualitas visual yang lebih baik 

yang dibuktikan dengan angka intensitas yang lebih tinggi. 

Grafik di atas juga dapat dilihat intensitas cahaya tertinggi terjadi pada pukul 

10.00 karena cuaca pada saat pengukuran cukup terang dan terjadi penurunan 

pada pukul 13.00 karena pada pukul tersebut cuaca mengalami penurunan 

sampai dengan sore hari. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan di ruang kelas C dengan dua 

kondisi pencahayaan yakni pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, 

menunjukan bahwa dengan penggunaan lampu pada kondisi pencahayaan 

buatan dapat meningkatkan angka intensitas sehingga kualitas visual yang 

didapatkan lebih baik. Angka intensitas tertinggi pada kondisi pencahayaan alami 

terdapat di TU4 karena pada TU4 belum terhalangi oleh tangga, sedangkan pada 

kondisi pencahayaan buatan angka tertinggi terdapat pada TU2 karena berada 

diantara dua buah lampu. Namun pada semua titik ukur di ruang kelas baik pada 

kondisi pencahyaan alami maupun pada kondisi pencahayaan buatan belum ada 

titik ukur yang mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas. 
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C. Tanggapan Responden Terhadap Kenyamanan Visual 

Untuk mendukung data penelitian maka pada penelitian ini juga melibatkan 

responden pengguna ruang kelas C untuk mengetahui bagaimana tanggapan 

responden pengguna ruang kelas C terhadap kenyamanan visual yang dirasakan 

di dalam ruang kelas tersebut. Tanggapan responden dilakukan untuk mengetahui 

kenyamanan visual yang dirasakan reponden baik atau tidak, kriteria kenyamanan 

visual baik ialah apabila responden merasa dapat membaca dengan jelas, dapat 

menulis dengan jelas, dan dapat melihat dengan jelas, sedangkan untuk kriteria 

kenyamanan visual tidak baik adalah sebaliknya. Responden yang dimaksudkan 

adalah siswa yang menempati ruang kelas C yang berjumlah 32 siswa.  

Adapun hasil tanggapan dari responden disajikan dalam Tabel 16 sebagai 

berikut : 

Tabel.16 Tabel Hasil Tanggapan Responden Ruang Kelas C 

Kondisi Persentase Tangapan 

Responden 

Kondisi Pencahayaan Alami 

Kenyamanan Visual 

Baik 

25 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

75 % 

Kondisi Pencahayaan Buatan 

Kenyamanan Visual 

Baik 

81.25 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

18.75 % 

Sumber : Hasil Data Penelitian 

Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukan hanya 25% responden 

menyatakan kenyamanan visual baik pada ruang kelas C dengan kondisi 

pencahayaan alami, jumlah ini lebih sedikit dibandingan dengan responden yang 

menyatakan kenyamanan visual tidak baik yakni sebanyak 75%. Hasil tanggapan 

dari responden ini menunjukan data yang sama dengan data pengukuran dimana 

pada ruang kelas C dengan kondisi pencahayaan alami angka intensitasnya lebih 

kecil dibandingkan dengan kondisi pencahayaan buatan, hal tersebut juga 

dikarenakan ruang kelas ini terhalang oleh tangga, oleh karena itu kualitas 

penerangan masih belum baik. 



83 
 

Pencahayaan pada kondisi pencahayaan buatan dengan menggunakan 

lampu, sebanyak 81.25% responden menyatakan kenyamanan visual baik. Hal 

tersebut juga terjadi pada data pengukuran diamana pada kondisi pencahayaan 

buatan angka intensitas pada semua titik ukur lebih tinggi, hal tersebut yang 

menyebabkan kualitas pencahayaan menjadi lebih baik walaupun angka intensitas 

di semua titik belum ada yang mencapai standart kenyamanan visual yaitu 250 

lux, oleh karena itulah masih terdapat 18.75% responden yang menyatakan 

kenyamanan visual belum baik. Dari data hasil pengukuran dengan data 

tanggapan responden menunjukan data yang sesuai. 

5.2.2.2 Ruang Kelas D (ruang kelas tidak terhalang tangga) 

Pengukuran di ruang kelas D dilakukan dengan di dua kondisi pencahayaan  

yakni kondisi pencahayaan alami dan kondisi pencahayaan buatan, dengan hasil 

pengukuran sebagai berikut : 

A. Kondisi Pencahayaan Alami 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan alami semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di matikan.  

Keterangan :  Lantai   : 2 (dua) 

Kelas   : D (kelas tidak terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Alami 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 17. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas D 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 49.2 45 39.4 33.7 10.6 18.1 18.6 5.6 

TU2 261 217 211 161.3 96.3 98.6 109.4 53.7 

TU3 208 164 185.1 120.8 62.3 65.4 82.6 37 

TU4 46 51 40.5 35.5 16.5 21.2 24.4 10.3 

TU5 87.2 81 82.3 62.2 44.1 39.6 48.8 19.4 

TU6 75.9 76 57.4 77.3 49.7 47.4 45.6 15.5 

TU7 37.6 37 28.6 26.4 7.8 8.8 5.4 3.6 

TU8 65.6 80 64.4 52.1 26.5 29.4 26.6 12 

TU9 56.7 58 40.2 47.9 21.3 16.3 19.1 3.9 

 

 

Gambar 57. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 

Sumber : Hasil Penelitian 

 



84 
 

Tabel 17 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan alami di 

ruang kelas D di lantai 2 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya alami yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 58 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 17 di atas. 

 

 

Gambar 58 di atas merupakan grafik pencahayaan alami di ruang kelas D di 

lantai 2 dengan data pengukuran dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00 di titik ukur 

1 sampai dengan titik ukur 9. Keadaan cuaca pada saat pengukuran terang dan 

panas, namun mulai menurun pada pukul 13.00. Angka intensitas yang 

didapatkan di ruang kelas D yaitu ruang kelas yang tidak terhalang tangga 

menunjukan angka intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ruang kelas 

yang terhalang tangga.  

Grafik di atas menunjukan terdapat 1 titik ukur  yang dapat mencapai 

standart kenyamanan visual ruang kelas yaitu pada TU2 pukul 09.00, namun 

terdapat 3 titik ukur lainnya yang memiliki nilai intensitas yang hampir memenuhi 

standart yang terdapat di TU2 dan TU3.  Tercapainya standart pencahayaan 

ruang kelas yang didapatkan pada TU2 yang merupakan titik ukur dengan angka 

intensitas tertinggi. Hal tersebut dikarenakan TU2 dan TU3 merupakan titik ukur 

yang paling dekat dengan bukaan dinding atau jendela sehingga mendapatkan 

pencahayaan alami langsung yang cukup tinggi, selain itu ruang kelas ini juga 

tidak terhalang oleh tangga sehingga tidak ada penghalang untuk cahaya alami 

Gambar 58. Grafik cahaya alami ruang kelas D 
Sumber : Hasil Penelitian 
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masuk kedalam ruang kelas sehingga cahaya yang masuk dapat lebih maksimal. 

Titik ukur lain memiliki intensitas yang jauh cukup rendah dibandingan dengan 

TU2 dan TU3 karena titik-titik yang lain terlalu jauh dari sumber cahaya atau 

jendela, titik ukur yang jauh dari sumber cahaya tersebut hanya mendapatkan 

penerangan melalui celah ventilasi yang ukurannya lebih kecil dari jendela, dan 

juga letaknya yang lebih tinggi yakni 2.4 m dari lantai sehingga intensitas cahaya 

yang masuk tidak sebesar cahaya yang masuk dari jendela. Walaupun dengan 

adanya 1 titik ukur yang mencapai standart kenyamanan visual, namun 

pencahayaan pada ruang kelas ini belum merata karena pada sisi yang jauh dari 

jendela angka intensitas masih belum memenuhi. Kenyamanan visual hanya 

didapatkan pada sisi yang dekat dengan sumber cahaya atau jendela, namun 

pada sisi lainnya masih belum tercapai kenyamanan visual.  

Grafik di atas menunjukan data intensitas tertinggi terjadi pada pukul 09.00 

dimana pada saat pengukuran cuaca pada jam tersebut cukup terang dan panas. 

Dan terjadi penurunan intensiatas pada pukul 13.00 karena kondisi cuaca yang 

juga menurun. 

B. Kondisi Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan buatan semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di nyalakan.  

Keterangan :  Lantai   : 2 (dua) 

Kelas   : D (kelas tidak terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Buatan 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 18. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Buatan Ruang Kelas D 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 56.8 73.6 44.7 40.2 24.9 22.8 34.4 22.5 

TU2 349 291 258 197.9 135 150.1 134.5 90.1 

TU3 233 214 196 165.5 76.9 87.7 90.7 54.2 

TU4 60.5 66 50 52.4 36.2 34 36.7 24.2 

TU5 108.3 110 92 103.1 73.1 62.5 72.2 40.3 

TU6 82.3 85 72 78.5 56.7 55.7 55.9 41.2 

TU7 47.8 43 35 28 13.2 11.3 12.2 15.1 

TU8 83.1 92 72 66.5 47.2 42.1 41.4 21.2 

TU9 83.2 70 61 53.7 36.2 25.3 23.2 16.1 Gambar 59. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi Sumber : Hasil Penelitian 
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Tabel 18 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan buatan di 

ruang kelas D di lantai 2 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya buatan yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 60 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 18 di atas. 

 

 

Gambar 60 di atas merupakan grafik ruang kelas D di lantai 2 dengan pada 

kondisi pencahayaan buatan, pencahayaan buatan di dalam ruang kelas tersebut 

yaitu menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna putih dengan daya masing 

– masing lampu adalah 20 watt, dimana pada saat pengukuran pencahayaan 

buatan semua lampu yang ada di ruang kelas dinyalakan. Angka intensitas 

cahaya buatan pada ruang kelas D menunjukan angka yang lebih tinggi 

dibandingkan pada keadaan pencahayaan alami.  

Keadaan yang terjadi pada pencahyaan buatan masih sama dengan 

keadaan di pencahayaan alami, dimana TU2 dan TU3 memiliki intensitas tertinggi, 

hal ini ditunjukan dengan tercapainya standart kenyamanan visual ruang kelas di 

dua titik tersebut, yakni di TU2 pada pukul 09.00-11.00 dan di TU3 terdapat nilai-

nilai intensitas yang hampir mendekati standart, hal tersebut dikarenakan kedua 

titik ukur tersebut merupakan titik ukur yang paling dekat dengan sumber cahaya 

atau jendela, sehingga mendapatkan pencahayaan alami langsung yang cukup 

besar dan juga ditambah dengan digunakannya lampu sebagai pencahayaan 

buatan. Sedangkan untuk titik ukur yang berada jauh dari sumber cahaya jendela 

Gambar 60. Grafik cahaya buatan ruang kelas D 
Sumber : Hasil Penelitian 
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menunjukan angka intensitas yang lebih kecil dan tidak mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas. Kemudian diantara titik-titik ukur lainnya yang 

jauh dari jendela, TU5 mendapatkan nilai intensitas yang lebih tinggi dibandingan 

dengan titik ukur lainnya karena TU5 terletak diantara dua buah  lampu sehingga 

konstribusi pencahayaan buatan yang didapatkan lebih banyak.  Pencahyaan 

buatan yang digunakan dalam ruang kelas ini dapat memberikan pengaruh karena 

dapat menaikan angka intensitas di setiap titik ukur, walaupun penerangan yang 

dihasilkan belum merata.  

Grafik menunjukan intensitas tertinggi terjadi pada pukul 09.00 dimana pada 

pukul tersebut pada saat pengukuran cuacanya sangat terang. Dan cuaca 

mengalami penurunan pada pukul 13.00 sehingga angka intensitas juga 

mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan di ruang kelas D dengan dua 

kondisi pencahayaan yakni pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, 

menunjukan bahwa dengan penggunaan lampu pada kondisi pencahayaan 

buatan dapat meningkatkan angka intensitas sehingga kualitas visual yang 

didapatkan lebih baik. Angka intensitas tertinggi pada kondisi pencahayaan alami 

terdapat di TU2 karena titik tersebut pang dekat dengan bukaan dinding atau 

jendela dan jendela ini tidak terhalng oleh karena itu cahaya yang masuk dapat 

maksimal, untuk kondisi pencahayaan buatan angka tertinggi juga terdapat pada 

TU2 karena selain berada diantara dua buah lampu, TU2 juga masih 

mendapatkan konstribusi dari pencahayaan alami yang cukup besar. Pada ruang 

kelas D yang tidak terhalang tangga ini terdapat 1 titik pada kondisi pencahayaan 

alami yang mencapai standart kenyamanan visual yakni di TU2 pada pukul 09.00, 

dan pada kondisi pencahayaan buatan terdapat 3 titik yakni di TU2 pada pukul 

09.00 – 11.00. Dari tercapainya kenyamanan visual dibeberapa titik ini 

menunjukan kualitas visual di ruang kelas D ini lebih baik dari kelas – kelas 

sebelumnya. 

C. Tanggapan Responden Terhadap Kenyamanan Visual 

Sebagai penunjang dalam penelitian ini maka dilakukan pengambilan data 

mengenai tanggapan responden terhadap  kenyamanan visual dalam ruang kelas 

baik pada pencahayaan alami maupun pada pencahayaan buatan, pengambilan 

data tanggapan responden ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari 
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responden yang menggunakan kelas tersebut. Tanggapan responden dilakukan 

untuk mengetahui kenyamanan visual yang dirasakan reponden baik atau tidak, 

kriteria kenyamanan visual baik ialah apabila responden merasa dapat membaca 

dengan jelas, dapat menulis dengan jelas, dan dapat melihat dengan jelas, 

sedangkan untuk kriteria kenyamanan visual tidak baik adalah sebaliknya. 

Responden yang dimaksudkan adalah siswa yang menempati ruang kelas, untuk 

ruang kelas D ini terdapat 27 siswa yang menempati kelas tersebut. 

Adapun hasil tanggapan dari responden disajikan dalam Tabel 19 sebagai 

berikut : 

Tabel.19 Tabel Hasil Tanggapan Responden Ruang Kelas D 

Kondisi Persentase Tangapan 

Responden 

Kondisi Pencahayaan Alami 

Kenyamanan Visual 

Baik 

85.18 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

14.82 % 

Kondisi Pencahayaan Buatan 

Kenyamanan Visual 

Baik 

88.88 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

11.12 % 

 

Tabel 19 di atas menunjukan data hasil tanggapan responden ruang kelas D, 

dimana pada saat kondisi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan menjukan 

hasil tanggapan responden yang hampir sama, yakni responden yang 

menyatakan kenyamanan visual baik sebanyak 85.18% pada kondisi 

pencahayaan alami dan 88.88% pada saat kondisi pencahayaan buatan. Hasil ini 

dapat mendukung hasil data pengukuran, karena di ruang kelas D pada saat 

kondisi pencahayaan alami memang pencahayaan yang dihasilkan lebih baik dari 

pada kelas – kelas sebelumnya yakni kelas A, B dan C, hal ini juga ditunjukan 

dengan adanya titik ukur yang mencapai kenyamanan visual pada kondisi 

pencahayaan alami, hal ini dikarenakan ruang kelas ini tidak terhalang tangga dan 

juga berada dilantai 2. Oleh karena itu pencahayaan dari pencahayaan alami 

Sumber : Hasil Data Penelitian 
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sudah menunjukan hasil yang baik, maka banyak responden yang menyatakan 

kenyamanan visual baik. 

Untuk pencahayaan buatan juga menunjukan hal yang sama yakni pada data 

pengukuran terdapat beberapa titik yang mencapai kenyamanan visual, oleh 

karena itu juga tanggapan responden lebih banyak yang menyatakan kenyaman 

visual baik. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa tanggapan responden telah 

sesuai dengan hasil data pengukuran. 

5.2.2.3 Kesimpulan Pencahayaan Lantai 2 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan dari pencahayaan yang terdapat di lantai 2 yaitu 

pada kondisi pencahayaan alami dan juga pada kondisi pencahayaan buatan. 

Terdapat dua ruang kelas yang menjadi pembahasan di lantai 2 yakni ruang kelas 

C yang terhalang oleh tangga dan ruang kelas D yang tidak terhalang oleh tangga. 

A. Pencahayaan Alami 

Hasil yang didapatkan dari pengukuran yang telah dilakukan pada 

pencahayaan alami di ruang kelas C yakni dari semua titik ukur tidak ada 

pencahayaan yang memenuhi standart kenyamanan visual ruang kelas, hal 

tersebut dikarenakan ruang kelas tersebut terhalang oleh tangga yang berada di 

depan ruang kelas sehingga cahaya yang masuk terhalang oleh tangga. Hasil 

pengukuran menunjukan pada ruang keas C titik ukur dengan intensitas cahaya 

tertinggi terjadi pada pukul 10.00 di TU4 karena pada titik tersebut tidak terhalang, 

sedangkan titik ukur terendah terjadi pada pukul 16.00 di TU8.  

Berbeda halnya dengan ruang kelas C, hasil pengukuran di ruang kelas D 

menunjukan satu titik yang mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas, 

yaitu pada TU2 dari pukul 09.00. Hal ini dikarenakan pada titik ukur tersebut 

merupakan titik ukur utama dan juga titik ukur yang paling dekat dengan sumber 

cahaya atau jendela.  Selain itu juga dikarenakan ruang kelas ini tidak terhalang 

oleh tangga sehingga cahaya bisa masuk kedalam dengan maksimal. Namun titik 

ukur lainnya masih di bawah 250 Lux. 

Berdasarkan data hasil pengukuran pencahayaan alami yang di dapatkan di 

lantai 2, maka dapat diambil beberapa simpulan dari data intensitas cahaya yang 

didapatkan di lantai 2, diantaranya : 



90 
 

1. Hasil pengukuran angka intensitas cahaya yang didapatkan pada pengukuran 

di lantai 2 lebih besar dari pada hasil pengukuran yang terjadi di lantai 1. 

2. Ruang kelas D terdapat titik yang dapat mencapai standart kenyamanan visual 

ruang kelas. Sedangkan untuk di ruang kelas C tidak terdapat titik yang dapat 

mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas karena terdapat penghalang 

di depan ruang kelas C sehingga cahaya yang masuk tidak dapat maksimal. 

3. Intensitas cahaya yang relatif tinggi di kelas C adalah pada titk TU4 karena 

pada TU4 belum terdapat penghalang, sedangkan di ruang D titik yang relatif 

bernilai tinggi adalah TU2 dan TU3 yang merupakan titik yang paling dekat 

dengan sumber cahaya atau jendela. Sedangkan untuk titik yang relatif rendah 

di ruang C adalah di TU8 dan pada ruang kelas D adalah di TU7. 

4. Baik di ruang kelas C maupun di ruang kelas D, intensitas cahaya yang tinggi 

pada saat pukul 09.00-11.00 dimana pada saat pengukuran cuaca terang dan 

panas, dan kemudian mulai mengalami penurunan pada saat pukul 13.00. 

5. Data hasil pengukuran dan data dari tanggapan responden menujukan hasil 

yang sesuai. 

B. Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran pencahayaan buatan semua lampu yang ada di 

dalam ruang kelas baik di ruang C maupun D dinyalakan. Pencahayaan buatan di 

ruang kelas C dan D masing-masing menggunakan 4 buah lampu TL Philips  

berwarna putih dengan daya masing – masing nya adalah sebesar 20 watt. 

Peningkatan intensitas cahaya terjadi disemua titik di ruang kelas C maupun 

di ruang kelas D. Di Ruang kelas C pada konsisi pencahayaan buatan semua titik 

tidak ada yang mencapai standart kenyamanan visual yakni semua angka 

intensitas masih dibawah 250 Lux. Angka tertinggi di ruang kelas C terjadi pada 

pukul 10.00 di TU2. Sedangkan untuk angka terendah terjadi pada pukul 16.00 di 

TU8. Berbeda dengan ruang kelas C, pada ruang kelas D  terdapat beberapa titik 

ukur yang sudah memenuhi standart kenyamanan visual ruang kelas yakni di TU2 

pada pukul 09.00 – 11.00.  

Berdasarkan data pengukuran pencahayaan buatan  yang didapatkan di 

lantai 2, maka dapat diambil beberapa simpulan dari data intensitas cahaya yang 

didapatkan di lantai 2, diantaranya : 
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1. Adanya pencahayaan buatan memberikan kenaikan angka disetiap titik ukur. 

Namun pada ruang kelas C tetap tidak terdapat titik ukur yang memenuhi 

standart kenyamanan visual ruang kelas, sedangkan di ruang kelas D terdapat 

2 titik yang sebelumnya tidak memenuhi standart namun pada saat 

menggunakan lampu  menjadi memenuhi standart. Oleh karena itu penggunaan 

lampu pada kondisi pencahayaan buatan dapat memberikan kualitas 

penerangan yang lebih baik. 

2. Titik ukur dengan angka yang tertinggi pada ruang kelas C terdapat di TU2 

pada pukul 10.00 dan untuk titik ukur terendah terjadi di  TU8 pada pukul 16.00. 

Sedangkan untuk di ruang kelas D titik ukur tertinggi terjadi di TU2 pada pukul 

09.00 dan terendah di TU7 pukul 14.00 

3. Adanya penggunaan pencahayaan buatan memberikan pengaruh kenaikan 

angka intensitas di setiap titik ukur, namun pencahayaan yang dihasilkan belum 

merata karena pada sisi – sisi yang jauh dari sumber cahaya atau jendela tetap 

memiliki angka intensitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka 

intensitas di titik – titik yang dekat dengan sumber cahaya atau jendela. 

4. Data hasil pengukuran dan data dari tanggapan responden menujukan hasil 

yang sesuai. 

Tabel 20. Tabel Pencahayaan Alami dan Pencahayaan Buatan di Lantai 02 

Lantai 2 Hasil Pengukuran 

Pencahayaan Alami 

Hasil Pengukuran 

Pencahayaan Buatan 

Keterangan 

Ruang Kelas C Intensitas tertinggi 66.7 

lux pada TU4 pukul 10.00 

Intensitas tertinggi 88 lux 

pada TU2 pukul 10.00 

TU4 belum terdapat 

penghalang 

Intensitas terendah 2.8 lux 

pada TU8 di pukul 16.00 

Intensitas terendah 11.4 

lux pada TU8 di pukul 

16.00 

Kondisi cahaya saat 

pengukuran mulai 

menurun pada sore hari 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

 

 

- 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

 

_ 
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responden responden 

Ruang Kelas D Intensitas tertinggi 261 lux 

pada TU2 pukul 09.00 

Intensitas tertinggi 349 lux 

pada TU2 pukul 09.00 

Titik terdekat dengan 

sumber cahaya 

Intensitas terendah 1.6 lux 

pada TU7 di pukul 16.00 

Intensitas terendah 11.3  

lux pada TU7 di pukul 

14.00 

Kondisi cahaya saat 

pengukuran mulai 

menurun pada sore hari 

1 titik mencapai standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yaitu di TU2 pada 

pukul 09.00 

3 titik mencapai standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yaitu di TU2 pada 

pukul 09.00 – 11.00 

Karena ruang kelas tidak 

terhalang tangga dan 

ruang kelas berada di 

lantai  yang lebih tinggi 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

 

_ 

Sumber : Peneliti 

5.2.3 Kajian Pengukuran Pencahayaan di Lantai 3 

Pada lantai 3 dilakukan kajian pengukuran pencahayaan di 2 sampel ruang 

kelas, yang terdapat pada Gambar 61 berikut : 

 

 

Gambar 61 di atas merupakan sample ruang kelas yang akan dijadikan 

penelitian di lantai 3, yaitu ruang kelas E yang merupakan ruang kelas yang 

terhalang oleh tangga dan juga ruang kelas F yang merupakan ruang kelas yang 

tidak terhalang oleh tangga. Ruang kelas E dan F ini berada persis diatas ruang 

kelas C dan D yang berada di lantai 2. 

5.2.3.1 Ruang Kelas E (ruang kelas terhalang tangga) 

Pengukuran di ruang kelas E dilakukan dengan di dua kondisi pencahayaan  

yakni kondisi pencahayaan alami dan kondisi pencahayaan buatan, dengan hasil 

pengukuran sebagai berikut : 

Gambar 61. Ruang kelas lantai 3 
Sumber : Data Pribadi 



93 
 

A. Kondisi Pencahayaan Alami 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan alami semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di matikan.  

Keterangan :  Lantai   : 3 (tiga) 

Kelas   : E (kelas terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Alami 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 21. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas E 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 70.4 74.3 60 58.8 37.3 31.5 35.1 10.3 

TU2 96.3 99.5 70 59.5 34.6 39 42.5 14.6 

TU3 78.5 84.5 65 52.1 22.9 29.6 34.3 10.8 

TU4 98.1 115 90 80 40.5 36.4 41.9 11.2 

TU5 67.9 74.8 55 44.8 27.8 24.5 32.6 8.6 

TU6 33.9 47.4 48 32.4 18.4 23.6 38.1 9.2 

TU7 30.4 39.8 33 30.2 12.8 14.1 17.5 3.5 

TU8 36.2 49.9 45 40.5 24.1 25 29.5 9.6 

TU9 16.9 23.3 24 18.4 18.4 21.5 24.2 8.2 

Sumber : Hasil Penelitian 

Tabel 21 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan alami di 

ruang kelas E di lantai 3 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya alami yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 63 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 21 di atas. 
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Gambar 63. Grafik cahaya alami ruang kelas E 
Sumber : Hasil Penelitian 

Gambar 62. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 63 di atas merupakan grafik pencahayaan alami di ruang kelas E di 

lantai 3 dengan data pengukuran dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00 di titik ukur 

1 sampai dengan titik ukur 9. Keadaan cuaca pada saat pengukuran terang dan 

panas, namun mulai menurun pada pukul 13.00. Angka intensitas yang dihasilkan 

di ruang kelas di lantai 3 menunjukan angka intensitas yang lebih tinggi 

dibandingkan lantai 1 maupun lantai 2.  

Berdasarkan grafik di atas menunjukan titik ukur tertinggi yaitu di TU4 hal ini 

cukup berbeda karena pada hasil pengukuran di ruang – ruang sebelumnya angka 

tertinggi terjadi di TU2 dan TU3, hal ini di karena pada TU4 masih tidak terhalang 

sepenuhnya oleh tangga, tangga terletak setelah pintu kelas, sedangkan TU4 

berada 50 cm dari dinding sehingga pada bagian TU4 belum terhalangi oleh 

tangga. Sedangkan pada bagian TU2 dan TU3 sebagian sudah terhalang oleh 

tangga, maka pada keadaan ini nilai intensitas di TU2 dan TU3 bukan nilai 

intensitas tertinggi. Untuk titik – titik ukur lainnya mendapatkan intensitas yang 

lebih rendah dibandingan dengan TU2, TU3, dan TU4 karena selain ruang kelas 

yang terhalang oleh tangga titik ukur yang lain mendapat pencahayaan alami dari 

celah ventilasi yang ukurannya lebih kecil dan juga letaknya yang tinggi yakni 2.4 

m dari lantai sehingga cahaya yang masuk melalui ventilasi tidak terlalu besar. 

Pada pencahayaan alami di dalam ruang kelas E ini seluruh titik ukur belum ada 

yang memenuhi standart minimum kenyamanan visual dalam ruang kelas yang 

sesuai, dimana semua angka intensitas titik ukur belum ada yang mencapai 250 

Lux. 

Grafik di atas menunjukan intensitas tertinggi terjadi pada pukul 10.00 yang 

mana pada saat pengukuran keadaan cuaca terang, kemudian dalam grafik 

menunjukan penurunan intensitas mulai pukul 13.00 karena keadaan cuaca pada 

saat pengukuran mulai menurun dari pukul 13.00. 
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B. Kondisi Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan buatan semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di nyalakan.  

Keterangan :  Lantai   : 3 (tiga) 

Kelas   : E (kelas terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Buatan 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 22. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Buatan Ruang Kelas E 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 93.3 105.9 84 85.9 54.2 43.5 46.6 22.7 

TU2 122.4 144.6 102 105.5 60.2 54.7 57.2 34.3 

TU3 80.6 85.9 69 66 32.3 38.1 46.9 21.3 

TU4 120.2 134.8 107 108 62.3 45.4 54 25.1 

TU5 95.4 100.6 75 70.3 38.7 38.4 52.1 23.9 

TU6 49.9 62.7 52 46.6 24.6 30.4 48.2 19 

TU7 32 46.5 40 38 20.5 22.6 27 11.3 

TU8 36.3 60.4 46 47.5 32.1 35.3 37.9 17.6 

TU9 19 28.6 23 24.6 22.1 27.2 35 13.7 

  Sumber : Hasil Penelitian 

 

Tabel 22 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan buatan di 

ruang kelas E di lantai 3 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya buatan yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 65 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 22 di atas. 

Gambar 64. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 65 di atas merupakan grafik ruang kelas E di lantai 3 dengan pada 

kondisi pencahayaan buatan, pencahayaan buatan di dalam ruang kelas tersebut 

yaitu menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna putih dengan daya masing 

– masing lampu adalah 20 watt, dimana pada saat pengukuran pencahayaan 

buatan semua lampu yang ada di ruang kelas dinyalakan. Angka intensitas 

pencahayaan buatan di semua titik menunjukan angka intensitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pencahayaan alami. 

Data dari grafik di atas menunjukan nilai intensitas tertinggi tetap terdapat di 

TU2, sedangkan untuk nilai intensitas terendah terdapat di TU9. Terjadinya 

intensitas tertinggi di TU2 karena selain dekat dengan jendela TU2 ini pada 

kondisi pencahayaan buatan ini letak diantara dua buah lampu, sehingga 

mendapat nilai intensitas yang lebih tinggi.  

Pencahayaan buatan di dalam ruang kelas E seluruh titik ukur belum ada 

yang memenuhi standart kenyamanan visual ruang kelas yang sesuai. Namun 

walaupun tidak adanya titik yang mencapai standart kenyamanan visual, 

penggunaan lampu pada kondisi pencahayaan buatan ini dapat memberikan 

kualitas penerangan yang lebih baik yang ditunjukan dengan naik nya angka 

intensitas pada setiap titik ukur. 

Grafik di atas menunjukan intensitas tertinggi terjadi pada pukul 10.00 dan 

intensitas menurun pada pukul 13.00 hal tersebut karena pada saat pengukuran 

dilakukan cuaca mulai menurun mulai pukul 13.00. 
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Gambar 65. Grafik cahaya buatan ruang kelas E 
Sumber : Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan di ruang kelas E dengan dua 

kondisi pencahayaan yakni pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, 

menunjukan bahwa dengan penggunaan lampu pada kondisi pencahayaan 

buatan dapat meningkatkan angka intensitas sehingga kualitas visual yang 

didapatkan lebih baik. Angka intensitas tertinggi pada kondisi pencahayaan alami 

terdapat di TU4 karena pada TU4 belum terhalangi oleh tangga, sedangkan pada 

kondisi pencahayaan buatan angka tertinggi  terdapat pada TU2 karena berada 

diantara dua buah lampu. Pada ruang kelas E yang terhalang tangga ini tidak 

terdapat titik yang mencapai standart kenyamanan visual baik pada kondisi 

pencahayaan alami maupun pada kondisi pencahayaan buatan, hal tersebut 

karena adanya penghalang sehingga cahaya yang masuk ke dalam tidak 

maksimal, namun dengan adanya lampu sebagai pencahayaan buatan dapat 

memberikan pencahayaan yang lebih baik. 

C. Tanggapan Responden Terhadap Kenyamanan Visual 

Pada ruang kelas E ini juga dilakukan pengambilan data mengenai 

tanggapan responden untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden 

terhadap kenyamanan visual di ruang kelas E baik pada kondisi pencahayaan 

alami maupun pada saat kondisi pencahayaan buatan, data ini digunakan sebagai 

data pendukung dalam penelitian ini. Tanggapan responden dilakukan untuk 

mengetahui kenyamanan visual yang dirasakan reponden baik atau tidak, kriteria 

kenyamanan visual baik ialah apabila responden merasa dapat membaca dengan 

jelas, dapat menulis dengan jelas, dan dapat melihat dengan jelas, sedangkan 

untuk kriteria kenyamanan visual tidak baik adalah sebaliknya. Responden yang 

dimaksudkan adalah siswa yang menempati ruang kelas E tersebut, untuk ruang 

kelas E ini terdapat 29 siswa yang menempati ruang kelas.  

Adapun hasil tanggapan dari responden disajikan dalam Tabel 23 sebagai 

berikut : 
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Tabel.23 Tabel Hasil Tanggapan Responden Ruang Kelas E 

Kondisi Persentase Tangapan 

Responden 

Kondisi Pencahayaan Alami 

Kenyamanan Visual 

Baik 

17.24 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

82.76% 

Kondisi Pencahayaan Buatan 

Kenyamanan Visual 

Baik 

51.72 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

48.28 % 

 

Dari tabel 23 di atas menunjukan hanya 17.24% responden menyatakan 

kenyamanan visual baik pada ruang kelas E dengan kondisi pencahayaan alami, 

jumlah ini lebih sedikit dibandingan dengan responden yang menyatakan 

kenyamanan visual tidak baik yakni sebanyak 82.76%. Hasil tanggapan dari 

responden ini menunjukan data yang sama dengan data pengukuran dimana pada 

ruang kelas E dengan kondisi pencahayaan alami angka intensitasnya lebih kecil 

dibandingkan dengan kondisi pencahayaan buatan, hal tersebut juga dikarenakan 

ruang kelas ini terhalang oleh tangga, oleh karena itu kualitas penerangan masih 

belum baik. 

Untuk pencahayaan pada kondisi pencahayaan buatan dengan 

menggunakan lampu, sebanyak 51.72% responden menyatakan kenyamanan 

visual baik. Hal tersebut juga terjadi pada data pengukuran diamana pada kondisi 

pencahayaan buatan angka intensitas pada semua titik ukur lebih tinggi, hal 

tersebut yang menyebabkan kualitas pencahayaan menjadi lebih baik walaupun 

angka intensitas di semua titik belum ada yang mencapai standart kenyamanan 

visual yaitu 250 lux, oleh karena itulah masih terdapat 48.28% responden yang 

menyatakan kenyamanan visual belum baik. Dari data hasil pengukuran dengan 

data tanggapan responden menunjukan data yang sesuai. 

 

 

 

Sumber : Hasil Data Penelitian 
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5.2.3.2 Ruang Kelas F (ruang kelas tidak terhalang tangga) 

Pengukuran di ruang kelas F dilakukan dengan di dua kondisi pencahayaan  

yakni kondisi pencahayaan alami dan kondisi pencahayaan buatan, dengan hasil 

pengukuran sebagai berikut : 

A. Kondisi Pencahayaan Alami 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan alami semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di matikan.  

Keterangan :  Lantai   : 3 (tiga) 

Kelas   : F (kelas tidak terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Alami 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 24. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas F 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 98.4 121.1 108 70.3 34.7 38.7 36.1 12.3 

TU2 259 256 211 180.5 93.5 99.2 123.9 25.3 

TU3 195 198 188 140 100.3 113.6 132 43.2 

TU4 94 126.5 113 54.8 40.5 37 44.3 14.7 

TU5 101 123.4 114 88.5 52.7 48.6 56.7 21.1 

TU6 68 112.7 111 74.4 46.5 52.8 81.8 23.9 

TU7 32 47.5 43 27.5 10.6 13.4 16.2 11.3 

TU8 60 87.3 98 43.6 23.7 21.9 28.7 13 

TU9 50 66.7 82 38.7 29.3 36.4 51.8 17.5 

Sumber : Hasil Penelitian 

 

Tabel 24 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan alami di 

ruang kelas F di lantai 3 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya alami yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 67 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 24 di atas. 

Gambar 66. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 67 di atas merupakan grafik pencahayaan alami di ruang kelas F di 

lantai 3 dengan data pengukuran dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00 di titik ukur 

1 sampai dengan titik ukur 9. Keadaan cuaca pada saat pengukuran terang dan 

panas, namun mulai menurun pada pukul 13.00.  Intensitas cahaya yang 

didapatkan diruang kelas F yaitu ruang kelas yang tidak terhalang tangga lebih 

tinggi dibandingkan dengan intensitas cahaya di ruang E yaitu ruang yang 

terhalang tangga. 

Berdasarkan data di atas menunjukan nilai intensitas tertinggi terdapat di 

TU2 dan TU3 dimana kedua titik ukur tersebut merupakan titik ukur yang paling 

dekat dengan sumber cahaya atau jendela sehingga mendapatkan intensitas yang 

cukup tinggi, selain itu karena ruang kelas ini juga tidak terhalang oleh tangga 

sehinga cahaya alami yang didapatkan dapat lebih maksimal masuk kedalam 

ruang kelas, dari hal tersebut menyebabkan tingginya perbedaan nilai intensitas di 

titik TU2 dan TU3 terhadap titik ukur lainnya yang terletak jauh dari jendela 

dengan nilai intensitas lebih rendah. Titik – titik ukur lainnya yang letaknya jauh 

dari sumber cahaya atau jendela mendapatkan cahaya alami melalui lubang 

ventilasi yang ukurannya lebih kecil dibandingan dengan jendela dan juga 

letaknya yang lebih tinggi yakni 2.4 m dari lantai sehingga cahaya yang masuk 

melalui ventilasi tidak terlalu besar. 

Data dari grafik di atas menunjukan bahwa pada ruang kelas E terdapat 2  

titik yang dapat mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas, yakni terjadi di 

Gambar 67. Grafik cahaya alami ruang kelas F 
Sumber : Hasil Penelitian 
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TU2 pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00, sedangkan pada TU3 terdapat 

beberapa titik yang angka intensitasnya hampir mencapai standart. Dengan 

adanya 2 titik ukur yang mencapai standart pencahayaan ruang kelas, ruang kelas 

ini tetap belum dapat dikatakan ruang kelas yang memenuhi kenyamanan visual, 

karena pencahayaan pada ruang kelas ini belum merata. Kenyamanan visual 

didapatkan pada sisi yang dekat dengan sumber cahaya atau jendela, namun 

pada sisi lainnya masih belum tercapai kenyamanan visual. 

Data dari grafik menunjukan angka intensitas tinggi pada pukul 09.00 karena 

kondisi cuaca yang sangat cerah, kemudian angka intensitas mulai menurun pada 

pukul 13.00 karena kondisi cuaca pada saat pengukuran mulai menurun. 

B. Kondisi Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran dengan kondisi pencahayaan buatan semua lampu 

yang ada di ruang kelas tersebut di dinyalakan.  

Keterangan :  Lantai   : 3 (tiga) 

Kelas   : F (kelas tidak terhalang tangga) 

Tanggal : Sabtu, 6 Desember 2014 

Data  : Intensitas Cahaya Buatan 

Sumber : Hasil Pengukuran Peneliti 

Tabel 25. Tabel pengukuran Intensitas Cahaya Buatan Ruang Kelas F 

Titik 

Ukur 

Jam 

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

TU1 100 122.9 110 96.7 35.3 60.7 43.8 19.2 

TU2 337 260 255 229 98 114.7 150.2 44 

TU3 349 279 267 145 121.3 135.8 203 73.6 

TU4 107 137 129 64.1 44.4 55.1 53.1 21.2 

TU5 110 140 135 97 64.1 70.4 83.9 41.2 

TU6 92 122 113 84.7 56.1 72.7 94.4 31.9 

TU7 41 49.7 43 32.5 19.8 21.1 19 18.1 

TU8 115 93.8 121 76 46.6 35.1 46.3 22.9 

TU9 44 68.8 87 45 33.7 50.1 63.6 28 

Sumber : Hasil Penelitian 

 

Tabel 25 di atas merupakan tabel hasil pengukuran pencahayaan buatan di 

ruang kelas F di lantai 3 yang telah dilakukan. Tabel tersebut berisi angka 

intensitas cahaya buatan yang didapatkan pada saat pengukuran dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di sembilan titik ukur yakni dari TU1 sampai dengan 

Gambar 68. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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TU9. Tabel tersebut kemudian diubah menjadi grafik agar mudah dibaca, berikut 

adalah Gambar 69 yang merupakan gambar grafik dari Tabel 25 di atas. 

 

 

 

Gambar 69 di atas merupakan grafik ruang kelas F di lantai 3 dengan pada 

kondisi pencahayaan buatan, pencahayaan buatan di dalam ruang kelas tersebut 

yaitu menggunakan 4 buah lampu TL Philips berwarna putih dengan daya masing 

– masing lampu adalah 20 watt, dimana pada saat pengukuran pencahayaan 

buatan semua lampu yang ada di ruang kelas dinyalakan.  Angka intensitas 

pencahayaan buatan lebih tinggi dibandingan dengan angka intensitas 

pencahayaan alami yang didapatkan. 

Sama halnya dengan data dari grafik intensitas alami di ruang kelas F, pada 

kondisi pencahayaan buatan intensitas cahaya tertinggi didapatkan di TU2 dan 

TU3, dan pada kedua titik ukur tersebut dapat mencapai standart kenyamanan 

visual ruang kelas yakni terjadi di TU2 pada pukul 09.00-11.00 dan di TU3 pada 

pukul 09.00-11.00. Terjadinya hal tersebut selain dikarenakan adanya 

penggunaan lampu pada kondisi pencahayaan buatan dan juga dikarenakan TU2 

dan TU3 merupakan titik ukur yang paling dekat dengan jendela sehingga 

mendapat konstribusi dari pencahayaan alami. Sedangkan pada bagian titik ukur 

lainnya disisi yang jauh dari sumber cahaya atau jendela memiliki angka intensitas 

yang lebih rendah dibandingan TU2 dan TU3. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa pencahayaan buatan dapat memberikan kualitas pencahayaan yang lebih 

baik namun belum merata. 

Gambar 69. Grafik cahaya buatan ruang kelas F 
Sumber : Hasil Penelitian 
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Intensitas tertinggi terjadi pada pukul 09.00 karena kondisi cuaca terang, 

kemudain pada pukul 13.00 terjadi penurunan intensitas cahaya karena pada 

pukul 13.00 saat pengukuran dilakukan cahaya dari terang langit menurun. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan di ruang kelas F dengan dua 

kondisi pencahayaan yakni pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, 

menunjukan bahwa dengan penggunaan lampu pada kondisi pencahayaan 

buatan dapat meningkatkan angka intensitas sehingga kualitas visual yang 

didapatkan lebih baik karena pada pencahayaan buatan angka intensitas yang 

didapatkan relatif naik. Angka intensitas tertinggi pada kondisi pencahayaan alami 

terdapat di TU2 karena titik tersebut pang dekat dengan bukaan dinding atau 

jendela dan jendela ini tidak terhalng oleh karena itu cahaya yang masuk dapat 

maksimal, untuk kondisi pencahayaan buatan angka tertinggi terdapat pada TU3. 

Pada ruang kelas F yang tidak terhalang tangga ini terdapat 2 titik pada kondisi 

pencahayaan alami yang mencapai standart kenyamanan visual yakni di TU2 

pada pukul 09.00 – 10.00, dan pada kondisi pencahayaan buatan terdapat 6 titik 

yakni di TU2 pada pukul 09.00 – 11.00 dan di TU3 pada pukul 09.00 – 11.00. Dari 

tercapainya kenyamanan visual dibeberapa titik ini menunjukan kualitas visual di 

ruang kelas F ini lebih baik dari kelas – kelas sebelumnya. 

C. Tanggapan Responden Terhadap Kenyamanan Visual 

Untuk mendukung data penelitian maka pada penelitian ini juga melibatkan 

responden pengguna ruang kelas F untuk mengetahui bagaimana tanggapan 

responden pengguna ruang kelas F terhadap kenyamanan visual yang dirasakan 

di dalam ruang kelas tersebut. Tanggapan responden dilakukan untuk mengetahui 

kenyamanan visual yang dirasakan reponden baik atau tidak, kriteria kenyamanan 

visual baik ialah apabila responden merasa dapat membaca dengan jelas, dapat 

menulis dengan jelas, dan dapat melihat dengan jelas, sedangkan untuk kriteria 

kenyamanan visual tidak baik adalah sebaliknya. Responden yang dimaksudkan 

adalah siswa yang menempati ruang kelas F yang berjumlah 31 siswa.  

Adapun hasil tanggapan dari responden disajikan dalam Tabel 26 sebagai 

berikut : 

 

 

 



104 
 

Tabel.26 Tabel Hasil Tanggapan Responden Ruang Kelas F 

Kondisi Persentase Tangapan 

Responden 

Kondisi Pencahayaan Alami 

Kenyamanan Visual 

Baik 

90.32% 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

9.68% 

Kondisi Pencahayaan Buatan 

Kenyamanan Visual 

Baik 

93.54 % 

Kenyamanan Visual 

Tidak Baik 

6.46 % 

Sumber : Hasil Data Penelitian 

Tabel 26 di atas menunjukan data hasil tanggapan responden ruang kelas F, 

dimana pada saat kondisi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan menjukan 

hasil tanggapan responden yang tidak jauh berbeda, yakni responden yang 

menyatakan kenyamanan visual baik sebanyak 90.32% pada kondisi 

pencahayaan alami dan 93.54% pada saat kondisi pencahayaan buatan. Hasil ini 

dapat mendukung hasil data pengukuran, karena di ruang kelas F pada saat 

kondisi pencahayaan alami memang pencahayaan yang dihasilkan lebih baik dari 

pada kelas – kelas sebelumnya yakni kelas A, B , C, dan D hal ini juga ditunjukan 

dengan adanya titik ukur yang mencapai kenyamanan visual pada kondisi 

pencahayaan alami, hal ini juga dikarenakan ruang kelas ini tidak terhalang 

tangga dan juga berada dilantai 3 yang paling tinggi. Oleh karena itu pencahayaan 

dari pencahayaan alami sudah menunjukan hasil yang baik, maka banyak 

responden yang menyatakan kenyamanan visual baik. 

Kondisi pencahayaan buatan juga menunjukan hal yang sama yakni pada 

data pengukuran terdapat beberapa titik yang mencapai kenyamanan visual, oleh 

karena itu juga tanggapan responden lebih banyak yang menyatakan kenyaman 

visual baik. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa tanggapan responden telah 

sesuai dengan hasil data pengukuran. 
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5.2.3.3 Kesimpulan Pencahayaan Lantai 3 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan dari pencahayaan yang terdapat di lantai 3 yaitu 

pada kondisi pencahayaan alami dan juga pada kondisi pencahayaan buatan. 

Terdapat dua ruang kelas yang menjadi pembahasan di lantai 3 yakni ruang kelas 

E yang terhalang oleh tangga dan ruang kelas F yang tidak terhalang oleh tangga. 

A. Pencahayaan Alami 

Hasil pengukuran di ruang kelas E menunjukan hasil yang hampir sama 

dengan kelas lainnya yang terhalang tangga di lantai 1 maupun 2, yaitu semua 

titik ukur  tidak mencapai standart kenyamanan visual yang sesuai untuk ruang 

kelas yakni semua titik ukur masih berada di bawah angka 250 Lux. Adapun titik 

ukur yang menunjukan angka tertinggi di ruang kelas E terjadi pada pukul 10.00 di 

TU4, sedangkan titik ukur terendah terjadi pada pukul 16.00 di TU7. Meskipun 

data menunjukan besar intensitas cahaya dalam kelas E belum mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas namun angka-angka yang dihasilkan lebih besar 

dibandingkan 2 kelas yang terhalang tangga lainnya yang terdapat di lantai 1 dan 

lantai 2. 

Sementara itu data yang didapatkan pada ruang kelas F menunjukan angka 

intensitas cahaya yang lebih tinggi, pada ruang kelas F ini terdapat 2 titik yang 

memenuhi standart kenyamanan visual yakni pada titik ukur TU2 pada pukul 

09.00-10.00. Angka yang ditunjukan di setiap titik di ruang kelas F lebih besar 

dibandingkan 2 kelas lainnya yang tidak terhalang tangga yaitu kelas B, dan kelas 

D. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ruang tersebut akan mendapatkan intensitas 

cahaya yang lebih besar. Angka tertinggi yang di dapatkan dalam ruang kelas F ini 

terjadi pada pukul 09.00 di TU2, sedangkan angka terendah terjadi pada pukul 

16.00 di TU7.  

Berdasarkan data pengukuran pencahayaan alami yang di dapatkan di lantai 

3, maka dapat diambil beberapa simpulan dari data intensitas cahaya yang 

didapatkan di lantai 3, diantaranya : 

1. Angka yang didapat pada pengukuraan di lantai 3, menunjukan angka-angka 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua lantai lainnya, walaupun belum 

semua titik ukur memenuhi standart kenyamanan visual ruang kelas. Hal itu 
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mungkin dikarenakan lantai 3 lebih tinggi dibandingkan 2 laintai lainnya 

sehingga mendapatkan lebih besar cahaya yang masuk ke dalam ruang kelas. 

2. Sama hal nya dengan 2 kelas lainnya yang terhalang tangga, hasil pengukuran 

intensitas cahaya di ruang kelas E yang juga terhalang tangga menunjukan 

angka-angka yang belum mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas. 

3. Berbeda dengan ruang kelas E, pada ruang kelas F terdapat 2 titik ukur yang 

mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas, karena ruang kelas ini tidak 

terhalang tangga sehingga cahaya yang masuk kedalam ruang kelas bisa 

maksimal. 

4. Pada ruang kelas E angka tertingga relatif didapatkan pada TU4, sedangkan 

untuk angka yang relatif rendah terdapat pada TU9. Untuk ruang kelas F angka 

relatif besar didapatkan pada TU3 dan TU2 dan angka relatif rendah pada TU7. 

5. Data hasil pengukuran dan data dari tanggapan responden menujukan hasil 

yang sesuai. 

B. Pencahayaan Buatan 

Pada saat pengukuran pencahayaan buatan maka semua lampu yang 

terdapat di dalam kelas dinyalakan. Pada masing-masing kelas terdapat 4 buah 

lampu TL Philips berwarna putih dengan daya masing – masing lampu yang 

digunakan adalah sebesar 20 watt.  

Data hasil pengukuran ruang kelas E menunjukan pada setiap titik ukur yang 

diukur tidak ada titik ukur yang dapat mencapai standart kenyamanan visual ruang 

kelas. Titik ukur yang tertingg terjadi pada pukul 10.00 di TU4. Sedangkan untuk 

titik ukur dengan intensitas cahaya paling kecil terjadi pada pukul 16.00 di TU7. 

Untuk ruang kelas F terdapat 6 titik yang telak mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas yaitu di titik  TU2 pada pukul 09.00-11.00 dan di 

TU3 pada pukul 09.00-11.00. terdapat 4 titik yang tadinya belum mencapai 

standart kemudian menjadi mencapai standart dengan adanya penggunaan 

lampu. Untuk titik ukur yang memiliki angka tertinggi di ruang kelas F terjadi pada 

pukul 09.00 di TU3 dan angka terendah terjadi pada pukul 15.00 di TU7. 

Berdasarkan data pengukuran pencahayaan alami yang didapatkan di lantai 

3, maka dapat diambil beberapa simpulan dari data intensitas cahaya yang 

didapatkan di lantai 3, diantaranya : 
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1. Pada ruang kelas E yang terhalang tangga tetap tidak ada titik ukur yang 

mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas. 

2. Pada ruang kelas F terdapat 6 buah titik yang telah mencapai standart 

kenyamanan visaul ruang kelas dan 6 titik yang mencapai standart tersebut 

merupakan titik ukur yang dekat dengan sumber cahaya atau jendela. Namun 

titik-titik lainnya belum mencapai standart. Oleh karena itu  penyebaran cahaya 

pada ruang kelas tersebut masih belum merata walaupun sudah menggunakan 

pencahayaan buatan, namun kondisi pencahayaan diruang kelas F ini sudah 

lebih baik dibandingan dengan kelas-kelas lainnya. 

3. Pada ruang kelas E intensitas cahaya yang menunjukan angka yang relatif 

tinggi terdapat di TU4 sedangkan untuk intensitas dengan angka yang relatif 

rendah terjadi di TU7. Untuk ruang kelas F intensitas cahaya dengan angka 

yang relatif tinggi terdapat di TU2 dan TU3, sedangkan angka intensitas cahaya 

yang relatif rendah terdapat di TU7. 

4. Pencahayaan buatan yang digunakan mampu memberikan kualitas 

pencahayaan yang lebih baik karena adanya kenaikan angka intensitas di 

setiap titik ukurnya. 

5. Data hasil pengukuran dan data dari tanggapan responden menujukan hasil 

yang sesuai. 
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Tabel 27. Tabel Pencahayaan Alami dan Pencahayaan Buatan di Lantai 03 

Lantai 3 Hasil Pengukuran 

Pencahayaan Alami 

Hasil Pengukuran 

Pencahayaan Buatan 

Keterangan 

Ruang Kelas E Intensitas tertinggi 115 lux 

pada TU4 pukul 10.00 

Intensitas tertinggi 144.6 

lux pada TU2 pukul 10.00 

TU4 belum terdapat 

penghalang 

Intensitas terendah 3.5 lux 

pada TU7 di pukul 16.00 

Intensitas terendah 11.3 

lux pada TU7 di pukul 

16.00 

Kondisi cahaya saat 

pengukuran mulai 

menurun pada sore hari 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

Semua titik ukur masih 

dibawah standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yakni dibawah 250 

lux 

 

 

- 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

 

_ 

Ruang Kelas F Intensitas tertinggi 259 lux 

pada TU2 pukul 09.00 

Intensitas tertinggi 349 lux 

pada TU3 pukul 09.00 

Titik terdekat dengan 

sumber cahaya 

Intensitas terendah 11.3 

lux pada TU7 di pukul 

16.00 

Intensitas terendah 18.1  

lux pada TU7 di pukul 

16.00 

Kondisi cahaya saat 

pengukuran mulai 

menurun pada sore hari 

2 titik mencapai standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yaitu di TU2 pada 

pukul 09.00 – 10.00 

6 titik mencapai standart 

kenyamanan visual ruang 

kelas yaitu di TU2 pada 

pukul 09.00 – 11.00 dan 

pada TU3 pukul 09.00 – 

11.00 

 

Karena ruang kelas tidak 

terhalang tangga dan 

kelas beradai di lantai 3 

yang lebih tinggi 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

Hasil data pengukuran 

sesuai dengan tanggapan 

responden 

 

_ 

Sumber : Peneliti 

 

 



109 
 

5.3 Kajian Terhadap Efisiensi Pencahayaan Ruang Kelas 

Setelah mengkaji hasil data pengukuran maka selanjutnya akan dilakukan 

perhitungan mengenai efisiensi pencahayaan pada ruang kelas di SMA Ki Hajar 

Dewantoro, baik pada kondisi pencahayaan alami maupun kondisi pencahayaan 

buatan. Perhitungan ini untuk mengetahui apakah pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan pada ruang kelas tersebut sudah efisein dan sesuai dengan 

standart yang telah ditentukan. 

5.3.1 Efisiensi Pencahayaan Alami 

Perhitungan efisiensi pada pencahayaan alami akan dilakukan dengan 

memberikan bobot nilai dari tiap-tiap waktu dilakukannya pengukuran. Bobot nilai 

itu sendiri merupakan perbandingan dari jumlah titik ukur dengan intensitas 

cahaya di bawah standart persyaratan minimun di bagi dengan jumlah titik ukur 

yang terdapat pada setiap ruangnya. Bobot nilai tertinggi akan mendapatkan 

bobot nilai 1 karena jumlah titik ukur dibawah standart sama dengan jumlah titik 

ukur, yang berarti tidak terjadi efisiensi pada ruang tersebut. Semakin kecil bobot 

nilai yang dihasilkan maka semakin baik tingkat efisiensi pencahayaannya. Karena 

menurut Evans (1981), suatu ruangan akan signifikan mengalami efisiensi bila 

efektifitas dan efisiensi pencahayaan alami mencapai 50-60%, oleh karena itu 

dilakukan perhitungan untuk mengetahiu apakah ruang kelas di sekolah SMA Ki 

Hajar Dewantoro ini pencahayaan alaminya telah efektif. 

Untuk menentukan bobot efektivitas dan efisisensi pencahayaan alami 

digunakan persamaan : 

Bobot Efektivitas = (A/B) 

A= titik ukur di bawah standart minimum 

B= jumlah titik ukur 

Berdasarkan penjelasan di atas maka akan dilihat bobot nilai efesiensi 

pencahayaan untuk bangunan SMA Ki Hajar Dewantoro, adalah sebagai berikut : 
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Tabel 28. Bobot nilai efisiensi bangunan SMA KH Dewantoro 

 

Lantai 

 

Kelas 

 

09.00 

 

10.00 

 

11.00 

 

12.00 

 

13.00 

 

14.00 

 

15.00 

 

16.00 

 

Nilai 

 

Rangking 

01 A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

02 C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

D 0.88 1 1 1 1 1 1 1 7.88 2 

03 E 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

F 0.88 0.88 1 1 1 1 1 1 7.76 1 

Jumlah 5.76 5.88 6 6 6 6 6 6 

Rata-rata 0.96 0.98 1 1 1 1 1 1 

Sumber : Hasil analisis peneliti 

Dari hasil Tabel 28 di atas, maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Ruang yang mendapatkan hasil efisiensi tertinggi adalah ruang kelas F yang 

terdapat di lantai 3 dengan nilai bobot yang didapatkan adalah 7.76. Karena 

pada ruang kelas F terdapat paling banyak titik ukur yang mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas. 

2. Ruang dengan hasil efisiensi terendah terdapat 4 ruang yang diantaranya 

adalah ruang kelas A,B yang terdapat dilantai 1, ruang kelas C di lantai 2, dan 

ruang kelas E dilantai 3. Karena semua titik ukur yang terdapat di ruang kelas 

tersebut tidak ada yang mencapai standart minimum kenyamanan visual ruang 

kelas. 

3. Ruang kelas yang tidak mendapat nilai bobot 1, adalah ruang kelas yang tidak 

terhalang oleh tangga. 

4. Waktu yang memiliki nilai efisiensi yang paling tinggi adalah pada pukul 09.00 

dan pukul 10.00 dengan bobot rata-rata adalah 0.96 dan 0.98. 

Kemudian dari bobot nilai yang telah didapatkan maka akan dicari nilai 

efisiensi dari masing-masing ruang kelas. Dengan menggunakan asumsi bahwa 

ruang kelas yang efisien adalah ruang kelas yang mendapatkan bobot nilai di 

bawah angka 0,5. Angka tersebut artinya setengah dari titik ukur yang berada di 

bawah standart minimum persyaratan.  Analisis yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 29. Bobot efisiensi bangunan SMA KH Dewantoro 

 

Lantai 

 

Kelas 

 

Nilai 

 

Bobot 

1 A 8 1 

B 8 1 

2 C 8 1 

D 7.88 0.985 

3 E 8 1  

F 7.76 0.97 

Jumlah 5.955 

Rata-rata bobot 0.9925 

Sumber : Hasil analisis peneliti 

Berdasarkan Tabel 29 di atas dapat dilihat bahwa bobot nilai yang di dapat 

dari bangunan SMA Ki Hajar Dewantoro adalah 0.9925. Nilai yang dihasilkan 

tersebut adalah diatas dari 0,5 maka artinya pada gedung ini belum terjadi 

efisiensi. Sedangkan bila dilihat dari masing-masing ruang maka efisiensi terbesar 

terdapat pada ruang kelas F yang terdapat dilantai 3 dan ruang dengan nilai 

efisiensi terendah adalah di ruang kelas A,B,C, dan E. 

5.3.2 Efiseinsi Energi dan Pencahayaan Buatan  

Pencahayaan buatan berkaitan dengan energi yang digunakan untuk 

mendapatkan pencahayaan buatan itu sendiri, oleh karena itu kajian mengenai 

pencahayaan buatan ditinjau dari segi energi yang digunakan untuk mendapatkan 

pencahayaan buatan tersebut. Pada bangunan ini masing – masing ruang kelas 

menggunakan 4 buah lampu TL Philips sebagi sumber pencahyaan buatan, 

dimana daya masing – masing lampu yang digunakan adalah sebesar 20 watt. 

Dilakukan perhitungan energi yang digunakan pada bangunan SMA Ki 

Hajar Dewantoro, kemudian dicocokan dengan standart penggunaan energi pada 

ruang kelas. Menurut SNI SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi energi sistem 

pencahayaan buatan pada bangunan gedung disebutkan bahwa daya maksimum 

pencahayaan untuk ruang kelas adalah 15.0 Watt/m2. 

Dalam perhitungan penggunaan Energi data yang diperlukan adalah data 

mengenai penerangan yang diterapkan dalam tiap ruang kelas pada bangunan 

tersebut, yakni : posisi atau letak titik lampu, jumlah titik lampu, dan daya lampu 

yang digunakan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 
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penggunaan daya pada tiap ruang kelasnya dan juga penggunaan daya pada 

seluruh bangunan. 

 

 

Pada setiap ruang kelas pada bangunan ini menggunakan 4 buah lampu TL 

Philip dengan daya masing - masing adalah sebesar  20 Watt. Oleh karena itu di 

dapatkan perhitungan penggunaan energi pada bangunan Sekolah SMA Ki Hajar  

Dewantoro adalah sebagai berikut : 

1 ruang kelas  : 4 lampu 

Luas ruang kelas  : 56 m2 

1 lampu   : 20 Watt 

Penggunaan energi listrik dalam 1 ruang kelas adalah : 

= 4 x 20 Watt 

= 80 Watt 

Penggunaan energi listrik dalam setiap 1m2 adalah : 

= 80 Watt : 56 m2 

= 1.43 Watt/m2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 70. Denah Titik Lampu 

Sumber : Data Pribadi 
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Tabel 30. Tabel Penggunaan Energi Listrik Bangunan 

Lantai Ruang Daya Ruangan 

1 Ruang 1 80 Watt 

Ruang 2 80 Watt 

Ruang 3 80 Watt 

Ruang 4 80 Watt 

2 Ruang 1 80 Watt 

Ruang 2 80 Watt 

Ruang 3 80 Watt 

Ruang 4 80 Watt 

3 Ruang 1 80 Watt 

Ruang 2 80 Watt 

Ruang 3 80 Watt 

Ruang 4 80 Watt 

TOTAL DAYA  960 Watt 

 

Berdasarkan perhitungan di atas pada bangunan tersebut dalam setiap 

harinya untuk mendapatkan pencahayaan buatan menggunakan energi listrik 

sebesar 960 Watt untuk penerangan dan setiap kelas nya menggunakan 80 Watt. 

Menurut SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi energi sistem pencahayaan 

buatan pada bangunan gedung penggunaan daya listrik untuk untuk ruang kelas 

maksimum adalah 15.0 Watt/m2, sedangkan pada ruang kelas dibangunan ini 

penggunaan dayanya adalah sebesar 1.43 Watt/m2.  

Berdasarkan data di atas maka penggunan energi listrik untuk pencahayaan 

buatan di dalam ruang kelas ini masih memenuhi standart penggunaan daya 

maksimum ruang kelas namun penggunaan pencahayaan buatan masih belum 

memenuhi standart kenyamanan visual ruang kelas yang dibuktikan berdasarkan 

hasil pengukuran di lapangan pada saat kondisi pencahayaan buatan, sehingga 

pencahayaan buatan pada bangunan ini tidak dapat digunakan apabila keadaan 

cuaca sedang mendung ataupun hujan, oleh karena itu dapat dilakukan 

pensimulasian pencahayaan buatan agar pencahayaan buatan tersebut dapat 

digunakan pada saat keadaan cuaca mendung atupun hujan. 

 

Sumber : Peneliti 
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5.4 Hasil Temuan Penelitian 

Setelah melakukan pengkajian dan pembahasan di atas maka terdapat 

beberapa temuan dari penelitian ini terhadap pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan di gedung sekolah SMA Ki Hajar Dewantoro yang telah 

dilakukan di 6 sample ruang kelas. Kemudian dari hasil temuan ini akan 

dilanjutkan dengan pengusulan beberapa rekomendasi sebagai masukan dari 

peneliti, rekomendasi ini menggunakan software DiaLux 4.12 sebagai alat 

simulasi.  

5.4.1 Pencahayaan Alami 

Pengukuran pencahayaan alami di ruang kelas SMA Ki Hajar Dewantoro ini 

dilakukan di 6 sample ruang kelas, dimana 3 ruang kelas terhalang tangga dan 3 

ruang kelas lainnya tidak terhalang tangga. Pengukuran dilakukan dari pukul 

09.00 hingga pukul 16.00, pada pengukuran dengan kondisi pencahayaan alami 

semua lampu yang terdapat diruang kelas di matikan.  

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai pencahayaan alami di ruang kelas 

SMA Ki Hajar Dewantoro yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa hasil 

temuan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Angka – angka intensitas cahaya pada kondisi pencahyaan alami relatif lebih 

kecil dibandingkan angka intensitas pada kondisi pencahayaan buatan. 

2. Intensitas cahaya pada ruang kelas yang terhalang tangga relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan ruang kelas yang tidak terhalang tangga, karena tangga 

tersebut menjadi penghalang masuknya cahaya yang menyebabkan cahaya 

yang masuk tidak maksimal. Oleh karena itu maka sebaiknya desain bangunan 

sekolah tidak menempatkan tangga di depan ruang kelas. 

3. Pencahayaan alami di ruang – ruang kelas yang terhalang tangga, yaitu ruang 

kelas A, C, dan E tidak ada yang mencapai standart kenyamanan visual ruang 

kelas. 

4. Semakin tinggi lantai ruang kelas maka angka intensitas yang didapatkan 

semakin tinggi, hal ini ditunjukan dari hasil pengukuran angka intensitas dari 

lantai satu hingga lantai tiga terus menunjukan angka intensitas yang 

meningkat. 

5. Orientasi bukaan dinding menghadap ke Selatan, maka cahaya yang 

didapatkan tidak maksimum karena tidak sesuai dengan lintasan matahari. 



115 
 

6. Dimensi bukaan dinding pada ruang kelas masih dibawah standart yang 

ditentukan, oleh karena itu bukaan dinding yang ada pada ruang kelas belum 

dapat memberikan pengaruh terhadap naiknya intensitas cahaya alami. 

7. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

pencahayaan alami di ruang kelas SMA Ki Hajar Dewantoro belum efisien. 

Dari beberapa temuan di atas kemudian dibuat ranking dari keenam ruang 

kelas tersebut untuk mengetahui ruang kelas dengan pencahayaan alami yang 

paling baik.  

Tabel 31. Tabel Rangking Pencahayaan Alami Ruang Kelas 

 

Lantai 

 

Ruang Kelas 

Banyak titik ukur yang mencapai 

standart kenyamanan visual ruang kelas 

 

Rangking 

Pencahayaan Alami 

1 A 0 titik ukur  5 

B 0 titik ukur 5 

2 C 0 titik ukur 5 

D 1 titik ukur 4 

3 E 0 titik ukur 5 

F 2 titik ukur 3 

Sumber : Peneliti 

Dari Tabel 31 di atas maka dapat diketahui sampel ruang kelas dengan 

pencahayaan alami yang paling adalah ruang kelas F di lantai 3 karena di ruang 

kelas tersebut paling banyak titik ukur yang mencapai standart kenyamanan visual 

ruang kelas, hal tersebut terjadi karena pada ruang kelas ini terdapat di lantai 3, 

dimana berdasarkan data hasil pengukuran semakin tinggi lantainya maka 

semakin tinggi angka intensitas yang didapatkan, selain itu ruang kelas ini juga 

tidak terhalang oleh tangga sehingga cahaya matahari bisa dengan maksimal 

masuk kedalam ruangan. Sedangkan untuk ruang kelas dengan ranking terendah 

adalah ruang kelas A, B, C dan E karena pada ruang kelas tersebut pada kondisi 

pencahayaan alami tidak ada titik ukur yang mencapai standart kenyamanan 

visual ruang kelas yang sesuai, hal tersebut dikarenakan ruang – ruang kelas ini 

merupakan ruang kelas yang terhalang oleh tangga sehingga cahaya yang masuk 

ke dalam kelas tidak dapat maksimal karena terhalang oleh tangga, namun untuk 

kelas B dikarenakan ruang kelas tersebut berada di lantai 1 dimana angka 

intensitas dilantai satu relatif lebih kecil.  
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5.4.1.1 Simulasi Rekomendsi Pencahayaan Alami 

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka dilakukan lah sebuah simulasi, 

simulasi ini dilakukan sebagai upaya masukan atau rekomendasi pada kondisi 

pencahayaan alami. Dilakukannya simulasi terhadap pencahayaan alami 

dikarenakan tidak tercapainya efisiensi pencahayaan alami di ruang kelas pada 

bangunan SMA Ki Hajar Dewantoro. Tidak tercapainya efisiensi pencahayaan 

alami ini juga dikarenakan kurangnya bukaan dinding atau jendela yang ada pada 

ruang kelas, sesuai dengan perhitungan perbandingan antara dimensi bukaan 

dinding dengan dimensi ruangan, maka pada ruang kelas ini menunjukan bukaan 

dinding yang kurang dari standart yakni bukaan dinding masih di bawah 1/3 dari 

dimensi ruang. Hal menjadi salah satu penyebab pencahayaan alami yang masuk 

ke ruang kelas menjadi kurang, sehingga belum tercapainya efisiensi 

pencahayaan alami pada ruang kelas tersebut. 

Simulasi dilakukan berbeda antara ruang kelas yang tidak terhalang tanga 

dengan ruang kelas yang tidak terhalang tangga. Pada ruang kelas yang yang 

tidak terhalang tangga simulasi dilakukan dengan menambahkan jumlah jendela 

pada ruang kelas, yakni dengan menambahkan jendela pada sisi utara ruang 

kelas. Sedangkan pada ruang kelas yang terhalang tangga selain menambahkan 

jendela pada sisi sebelah utara juga dilakukan penggantian ventilasi yang tadinya 

menggunakan ventilasi kayu kemudian pada simulasi diganti dengan 

menggunakan ventilasi kaca, hal tersebut dilakukan karena ruang kelas ini 

terhalang oleh tangga sehingga cahaya yang masuk kurang maksimal sehingga 

membutuhkan calah-celah yang lebih banyak agar cahaya dapat lebih maksimal 

masuk kedalam ruang. Dari hasil simulasi ini maka dapat dilihat apakah dengan 

hasil simulasi yang dilakukan mendapatkan pencahayaan alami yang lebih baik 

yang dapat memenuhi standart kenyamanan visual ruang kelas. 

A. Simulasi Ruang Kelas Tidak Terhalang Tangga 

Simulasi pada ruang kelas yang tidak terhalang tangga ini dilakukan di 

ruang kelas B dilantai 1, di ruang kelas D dilantai 2, dan di ruang kelas F di lantai 

3 dimana ruang ruang tersebut tidak terhalang oleh tangga. Simulasi ini dilakukan 

dengan menggunakan software DiaLux 4.12 dimana ruang kelas yang tadinya 

hanya memiliki 6 buah jendela di sisi Selatan, maka akan ditambahakan jendela di 

sisi Utara dengan posisi yang sejajar dengan jendela eksisiting dan juga dimensi 
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jendela yang sama. Dari simulasi pada ruang-ruang kelas tersebut maka 

didapatkan hasil yakni sebagai berikut : 

1. Ruang Kelas B Lantai 1 

Hasil yang didapatkan dari simulasi yang dilakukan diruang kelas B adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 71 di atas merupakan hasil rendering dari simulasi yang telah 

dilakukan diruang kelas B di lantai 1 dengan software DiaLux 4.12, pada software 

tersebut telah di setting lokasi yang sesuai dengan lokasi bangunan asli. Dari 

gambar rendering di atas maka dapat dilihat dengan adanya penambahan jendela 

maka cahaya alami yang masuk ke dalam ruang kelas juga lebih besar. Cahaya 

alami yang masuk ke dalam ruangan terus meningkat dari pagi pukul 09.00 hingga 

siang dan mulai menurun pada sore hari. 

 

 

Gambar 72 di atas merupakan gambar pendistribusian cahaya yang terjadi 

di ruang kelas B di lantai 1. Pada gambar di atas dapat dilihat besaran lux pada 

masing-masing area sesuai dengan warnanya. Dalam simulasi ini intensitas 

tertinggi yaitu lebih dari 300 Lux di area dekat dengan jendela sisi utara. 

Gambar 71. Simulasi Ruang Kelas B Lantai 1 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 

Gambar 72. Simulasi Ruang Kelas B Lantai 1 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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Sedangkan intensitas terendah berkisar 50 lux yakni pada dinding-dinding bagian 

atas ruang kelas.  

Intensitas cahaya yang tinggi lebih mengarah pada area dekat dengan 

jendela sisi Utara dengan intensitas anatara 200-300 lux, sedangan area lainnya 

yakni area jendela Selatan dan sekitarnya intensitas yang didapatkan adalah 

antara 150-200 lux. Dengan adanya jendela tambahan pada sisi Utara ruang kelas 

dapat menaikan intensitas cahaya ruang kelas dan dapat mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas.  

Berdasarkan data hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan 

software Dialux 4.12 maka angka intensitas yang didapatkan akan dirangkum 

dalam sebuah tabel komparasi antara hasil dari pengukuran eksisting di lapangan 

dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Di dalam tabel akan memuat besaran 

intesnitas cahaya pada titik ukur pengukuran yakni dari TU1 sampai dengan TU9. 

Hal tersebut agar dapat melihat perbandingan intensitas cahaya alami antara 

kondisi eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel 

komparasi pencahayan alami di ruang kelas B di lantai 1. 

Tabel 32. Tabel Komparasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas B Lantai 1  

Titik Ukur Waktu (Jam) Rata-

Rata 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

 TU1 E 32.9 35.5 29 14.5 10.3 5.3 9 10.1 18.32 

S 121 158 172 158 151 134 108 101 137.8 

TU2 E 130 119.4 130.5 84.2 82.2 52.3 62.5 64.2 90.88 

S 144 170 251 255 180 159 129 107 174.3 

TU3 E 139.5 118.3 127.4 70.8 74.7 39.2 52.2 58.8 75.77 

S 124 255 253 162 155 137 111 113 163.7 

TU4 E 13.5 17.8 19.6 12.7 6.3 6.3 5.5 5.7 10.92 

S 209 246 268 273 260 230 186 131 225.3 

TU5 E 46.3 48.4 48 31.8 30.2 11.3 17.3 15.6 31.11 

S 249 293 319 325 309 274 222 155 268.2 

TU6 E 30.4 31.4 36.3 18.3 16.2 9.8 12.7 12.6 20.9 

S 216 255 278 282 269 239 193 117 231.1 

TU7 E 8.1 14.3 14.5 9.4 4.7 6.7 5.6 6.4 8.712 

S 1019 1201 1307 1330 1267 1123 908 637 1099 

TU8 E 17.5 24.9 22.4 11.8 7.5 6 5.5 4.7 12.53 

S 1073 1266 1377 1401 1335 1183 957 671 1157 

TU9 E 24.5 28.6 19 13.7 7 6.9 4.3 5.4 11.3 

S 1072 1264 1376 1399 1333 1182 956 688 1158 

Rata-Rata Intensitas Eksisting 31.160 

Rata-Rata Intensitas Simulasi 512.71 

Gambar 73. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 

Sumber : Hasil Komparasi 
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Tabel 32 di atas menunjukan perbandingan intensitas antara hasil 

pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi. Berdasarkan data dari tabel di 

atas menunjukan bahwa dengan adanya penambahan jendela pada sisi sebelah 

utara dapat menaikan angka intensitas di setiap titik ukur terutama pada titik ukur 

dekat dengan jendela di sebelah utara. Pada pengukuran eksisting pencahayaan 

alami di ruang kelas B ini tidak ada titik ukur yang mencapai kenyamanan visual, 

sedangkan untuk hasil simulasi terdapat 40 titik ukur yang mencapai standart 

kenyamanan ruang kelas, hasil ini telah menunjukan hampir setengah titik ukur 

diruang kelas B dapat mencapai kenyamanan visual ruang kelas. Titik ukur yang 

tertinggi pada kondisi simulasi adalah titik ukur TU7, TU8, dan TU9 yang 

merupakan titik ukur yang paling dekat dengan jendela sisi Utara. Oleh karena itu 

hasil dari simulasi ini menunjukan bahwa penambahan jendela disisi sebelah utara 

dapat membantu menaikan intensitas cahaya alami dalam ruang kelas sehingga 

area yang dapat mencapai standart kenyamanan visual lebih banyak. 

Berdasarkan tabel di atas juga di dapatkan nilai rata-rata intensitas cahaya pada 

kondisi eksisting adalah 31.160 lux sedangkan nilai rata-rata intensitas cahaya 

pada kondisi simulasi adalah 512.71 lux, dari hal tersebut menunjukan bahwa 

pada kondisi simulasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kenaikan intensitas 

cahaya. 

Berikut adalah grafik yang menunjukan rata-rata tingginya perbandingan 

rata-rat intensitas antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi yang 

telah dilakukan di ruang kelas B di lantai 1.  
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Gambar 74. Grafik Komparasi Ruang Kelas B Lantai 1 
Sumber : Hasil Komparasi 
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Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perbandingan rata-rata tinggi 

intensitas yang didapatkan dari hasil pengukuran di lapangan dengan hasil 

simulasi, dimana terdapat perbedaan intensitas yang cukup tinggi. Pada hasil 

pengukuran di lapangan rata-rata angka intensitas yang dihasilkan masih berada 

di bawah 200 Lux, sedangkan hasil simulasi dengan menambahkan jendela pada 

sisi utara menunjukan intensitas lebih dari 1000 lux, khususnya pada TU7, TU8, 

dan TU9 yang merupakan titik-titik yang paling dekat dengan jendela sisi utara. 

Dalam simulasi ini cahaya yang didapatkan dari jendela sisi sebelah utara 

menghasilkan intensitas cukup tinggi. 

2. Ruang kelas D Lantai 2 

Hasil yang didapatkan dari simulasi yang dilakukan diruang kelas D adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 75 di atas merupakan hasil rendering dari simulasi dengan 

menggunakan Software Dialux 4.12. simulasi ini dilakukan di ruang kelas D di 

lantai 2 yang merupakan ruang kelas yang tidak terhalang oleh tangga. Simulasi 

pada ruang kelas ini dilakukan dengan menambahkan jedela pada sisi sebelah 

Utara agar cahaya yang masuk ke dalam ruangan lebih besar. Simulasi ini 

dilakukan pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 sama seperti yang 

dilakukan pada saat pengukuran di lapangan.  

Gambar 75. Simulasi Ruang Kelas D Lantai 2 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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Gambar 76 di atas menunjukan penyebaran cahaya yang dihasilkan dari 

hasil simulasi yang telah dilakukan di ruang kelas D di lantai 2. Penyabaran 

cahaya tersebut diilustrasikan dengan berbagai warna. Berdasarkan dari hasil 

simulasi tersebut ruang kelas lebih didominasi dengan warna biru yang berarti 

angka intensitas cahaya pada area tersebut berkisar hingga lebih dari 300 lux, 

kemudian pada sisi lainnya terdapat area dengan angka intensitas yang berkisar 

antara 200 lux hingga 250 lux. Hasil simulasi ini menunjukan bahwa dengan 

dilakukan simulasi ini angka intensitas yang dihasilkan di ruang kelas D lebih 

meningkat. 

Berdasarkan data hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan 

software Dialux 4.12 maka angka intensitas yang didapatkan akan dirangkum 

dalam sebuah tabel komparasi antara hasil dari pengukuran eksisting di lapangan 

dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Di dalam tabel akan memuat besaran 

intesnitas cahaya pada titik ukur pengukuran yakni dari TU1 sampai dengan TU9. 

Hal tersebut agar dapat melihat perbandingan intensitas cahaya alami antara 

kondisi eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel 

komparasi pencahayan alami di ruang kelas D di lantai 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 76. Simulasi Ruang Kelas D Lantai 2 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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Tabel 33. Tabel Komparasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas D Lantai 2 

Titik Ukur Waktu (Jam) Rata-

Rata 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

 TU1 E 49.2 45 39.4 33.7 10.6 18.1 18.6 5.6 27.52 

S 245 215 159 150 208 290 297 195 219.8 

TU2 E 261 217 211 161.3 96.3 98.6 109.4 53.7 151 

S 321 270 192 172 230 310 312 205 251.3 

TU3 E 208 164 185.1 120.8 62.3 65.4 82.6 37 111.9 

S 300 251 173 149 193 253 250 164 216.6 

TU4 E 46 51 40.5 35.5 16.5 21.2 24.4 10.3 30.6 

S 474 423 312 291 411 570 573 371 428.1 

TU5 E 87.2 81 82.3 62.2 44.1 39.6 48.8 19.4 58 

S 648 553 384 334 435 604 600 387 493.1 

TU6 E 75.9 76 57.4 77.3 49.7 47.4 45.6 15.5 55.6 

S 619 519 350 292 373 479 436 297 420.6 

TU7 E 37.6 37 28.6 26.4 7.8 8.8 5.4 3.6 19.4 

S 1091 1128 1856 1839 1291 1778 1513 1483 1497 

TU8 E 65.6 80 64.4 52.1 26.5 29.4 26.6 12 44.5 

S 1774 1630 1069 1866 1143 1437 1144 1287 1418 

TU9 E 56.7 58 40.2 47.9 21.3 16.3 19.1 3.9 32.9 

S 1711 1602 1077 1892 1180 1477 1154 1274 1420 

Rata-Rata Intensitas Eksisting 59.046 

Rata-Rata Intensitas Simulasi 707.16 

Sumber : Hasil Komparasi 

Tabel 33 di atas merupakan tabel komparasi antara hasil pengukuran di 

lapangan pada kondisi eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan di 

ruang kelas D yang terdapat di lantai 2. Angka-angka intensitas tersebut terdiri 

dari angka intensitas di TU1 sampai dengan TU9 dari pukul 09.00 sampai dengan 

pukul 16.00. Berdasarkan tabel komparasi di atas menunjukan angak-angka 

intensitas cahaya dari hasil simulasi lebih besar dibandingkan dengan angka hasil 

pengukuran di lapangan pada kondisi eksisting. Angka intensitas dari hasil 

simulasi menunjukan hampir lebih dari 50% angka intensitas di titik ukur telah 

mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas, sedangkan pada kondisi 

pengukuran di lapangan hanya terdapat 1 titik ukur yang dapat mencapai standart 

kenyamanan visual yaitu pada TU2 pukul 09.00, dari hal tersebut menunjukan 

dilakukan simulasi dengan penambahan jendela pada sisi sebelah utara dapat 

mengoptimalkan cahaya alami yang masuk kedalam ruang kelas ini. Angka 

intensitas yang terdapat di ruang kelas D di lantai 2 ini juga lebih besar 

dibandingkan dengan ruang kelas B yang terdapat dilantai 1, hal ini juga sesuai 

Gambar 77. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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dengan kondisi pengukuran di lapangan, dimana angka intensitas dilantai 2 lebih 

besar daripada angka intensitas di lantai 1.  

Berdasarkan tabel di atas juga di dapatkan nilai rata-rata intensitas cahaya 

pada kondisi eksisting adalah 59.046 lux sedangkan nilai rata-rata intensitas 

cahaya pada kondisi simulasi adalah 707.16 lux, dari hal tersebut menunjukan 

bahwa pada kondisi simulasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kenaikan 

intensitas cahaya. 

Berikut adalah grafik yang menunjukan rata-rata tingginya perbandingan 

intensitas antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi yang telah 

dilakukan di ruang kelas D di lantai 2.  

 

 

 

Berdasarkan gambar 78 di atas yang menunjukan grafik perbandingan rata-

rata tinggi intensitas yang diperoleh antara pengukuran di lapangan pada kondisi 

eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Pada grafik di atas rata-rata 

angka intensitas dari hasil simulasi menunjukan angka intensitas yang lebih tinggi 

dibandingan dengan angka intensitas hasil pengukuran, terutama pada bagian titik 

ukur yang paling dekat dengan jendela sisi utara yakni pada TU7, TU8, dan TU9, 

dimana perbedaan intensitas di area tersebut sangat jauh perbedaannya, karena 

pada kondisi eksisting area tersebut menjadi area yang cukup gelap karena jauh 

dari jendela, namun pada kondisi eksisting area tersebut menjadi area yang paling 

tinggi intensitasnya karena paling dekat dengan jendela sisi utara. Dari hasil 

simulasi menunjukan angka intensitas pada sisi jendela utara cukup tinggi. 
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Gambar 78. Grafik Komparasi Ruang Kelas D Lantai 2 
Sumber : Hasil Komparasi 
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3. Ruang Kelas F Lantai 3 

Hasil yang didapatkan dari simulasi yang dilakukan diruang kelas F adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 79 di atas merupakan gambar ruang kelas F di lantai 3 setalah 

dilakukan simulasi dengan adanya penambahan jendela pada sisi sebelah Utara. 

Berdasarkan hasil rendering simulasi yang menggunakan software Dialux 4.12 di 

atas dapat dilihat bahwa keadaan pencahaayan di ruang kelas tersebut cukup 

terang dengan adanya penambahan jendelas sisi utara.  

 

 

Gambar 80 di atas merupakan gambar penyebaran cahaya hasil dari 

simulasi yang telah dilakukan dengan menggunakan software Dialux 4.12. 

Berdasarkan hasil simulasi di atas menunjukan terdapat area dengan intensitas 

yang berkisar lebih dari 300 lux yaitu terdapat pada bagian sisi jendela utara, 

sedangkan pada area sisi lainnya angka intensitas cahaya berkisar antara 100 

sampai dengan 250 lux. Dari hasil yang didapatkan ini menunjukan bahwa angka 

intensitas yang dihasilkan dari hasil simulasi ini lebih besar bila dibandingkan 

dengan hasil pengukuran di lapangan pada kondisi eksisting. Oleh karena itu 

Gambar 79. Simulasi Ruang Kelas F Lantai 3 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 

Gambar 80. Simulasi Ruang Kelas F Lantai 3 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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dengan adanya penambahan jendela pada sisi sebalah utara pada simulasi ini 

dapat lebih mengoptimalkan pencahayaan alami dalam ruang kelas ini. 

Berdasarkan data hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan 

software Dialux 4.12 maka angka intensitas yang didapatkan akan dirangkum 

dalam sebuah tabel komparasi antara hasil dari pengukuran eksisting di lapangan 

dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Di dalam tabel akan memuat besaran 

intesnitas cahaya pada titik ukur pengukuran yakni dari TU1 sampai dengan TU9. 

Hal tersebut agar dapat melihat perbandingan intensitas cahaya alami antara 

kondisi eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel 

komparasi pencahayan alami di ruang kelas F di lantai 3. 

Tabel 34. Tabel Komparasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas F Lantai 3 

Titik Ukur Waktu (Jam) Rata-

Rata 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

 TU1 E 98.4 121.1 108 70.3 34.7 38.7 36.1 12.3 60.11 

S 242 247 249 263 284 276 279 257 262.1 

TU2 E 259 256 211 180.5 93.5 99.2 123.9 25.3 156 

S 281 285 279 292 299 291 285 256 283.5 

TU3 E 195 198 188 140 100.3 113.6 132 43.2 138.7 

S 270 264 256 262 273 250 239 204 252.2 

TU4 E 94 126.5 113 54.8 40.5 37 44.3 14.7 65.6 

S 403 424 423 443 507 469 479 448 449.5 

TU5 E 101 123.4 114 88.5 52.7 48.6 56.7 21.1 75.75 

S 504 502 488 492 520 493 489 428 489 

TU6 E 68 112.7 111 74.4 46.5 52.8 81.8 23.9 71.38 

S 487 471 448 444 429 417 397 330 427.8 

TU7 E 32 47.5 43 27.5 10.6 13.4 16.2 11.3 25.18 

S 1211 1362 1458 1535 1598 1690 1729 582 1395 

TU8 E 60 87.3 98 43.6 23.7 21.9 28.7 13 47 

S 1660 1662 1598 1553 1513 1110 1301 623 1377 

TU9 E 50 66.7 82 38.7 29.3 36.4 51.8 17.5 46.55 

S 1625 1627 1596 1571 1537 1455 1296 984 1461 

Rata-Rata Intensitas Eksisting 72.25 

Rata-Rata Intensitas Simulasi 710.78 

Sumber : Hasil Komparasi 

Tabel 34 di atas merupakan tabel komparasi atau perbandingan antara 

angka intensitas pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi yang telah 

dilakukan dengan penambahan jendela pada sisi utara ruang kelas. Berdasarkan 

tabel di atas menunjukan hasil yang didapatkan dari simulasi menunjukan angka 

intensitas yang lebih tinggi bila di bandingkan dengan hasil pengukuran 

Gambar 81. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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dilapangan pada kondisi eksisting. Berdasarkan hasil di atas menunjukan hanya 

terdapat 5 titik ukur yang tidak mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas, 

sedangkan titik ukur lainnya telah mencapai standart kenyamanan ruang kelas. 

Namun pada hasil pengukuran di lapangan menunjukan hanya terdapat 2 titik ukur 

yang dapat mencapai standart kenyamanan visual, sedangkan titik ukur lainnya 

belum dapat mencapai standart kenyaman visual ruang kelas, oleh karena itu 

hasil simulasi ini menunjukan peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan 

dari hasil pengukuran di lapangan. 

Angka-angka intensitas yang didapatkan di ruang kelas yang tidak 

terhalang tanggga di lantai 3 ini yakni di ruang kelas F menunjuka angka intensitas 

yang lebih tinggi dibandingan ruang-ruang kelas yang tidak terhalang tangga di 

lantai 1 dan di lantai 2, hal ini juga sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan 

bahwa angka-angka intensitas di lantai tingga lebih tinggi di bandingan dengan 

lantai 1 dan lantai 2. Berdasarkan hasil simulasi ini maka dengan adanya 

penambahan jendela pada sisi sebalah utara dapat mengoptimalkan pencahayaan 

alami yang masuk kedalam ruang kelas karena angka intensitas yang dihasilkan 

hampir seluruhnya mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas. 

Berdasarkan tabel di atas juga di dapatkan nilai rata-rata intensitas cahaya 

pada kondisi eksisting adalah 72.25 lux sedangkan nilai rata-rata intensitas 

cahaya pada kondisi simulasi adalah 710.78 lux, dari hal tersebut menunjukan 

bahwa pada kondisi simulasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kenaikan 

intensitas cahaya. 

Berikut adalah grafik yang menunjukan tingginya perbandingan rata-rata 

intensitas antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi yang telah 

dilakukan di ruang kelas F di lantai 3.  
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Gambar 82. Grafik Komparasi Ruang Kelas F Lantai 3 
Sumber : Hasil Komparasi 
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Gambar 82 di atas menunjukan perbandingan rata-rata tinggi intensitas 

yang didapatkan antara pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi. Hasil yang 

didapatkan menunjukan rata-rata angka intensitas pada kondisi simulasi dengan 

penambahan jendela pada sisi utara tinggi dibandingkan dengan hasil pengukuran 

dilapangan. Hasil yang didapatkan juga tidak jauh berbeda dengan ruang-ruang 

kelas sebelumnya dimana pada TU7, TU8, dan TU9 angka intensitas menunjukan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan titik-titik ukur lainnya karena berada dekat 

dengan jendela sisi utara yang yang memberikan intensitas cahaya yang cukup 

besar. Berdasarkan hasil perbandingan ini maka hasil simulasi yang telah 

dilakukan menunjukan pencahayaan alami dalam ruang kelas dapat lebih optimal 

bila terdapat jendela pada sisi sebelah utara. 

Berdasarkan perbandingan hasil eksisting dengan hasil simulasi dengan 

penambahan jendela pada sisi Utara yang telah dilakukan di ruang kelas yang 

tidak terhalang tangga di lantai 1 sampai dengan lantai 3, yakni di ruang kelas B, 

ruang kelas D, dan ruang kelas F, maka di dapatkan hasil rata-rata intensitas di 

kelompok ruang yang tidak terhalang tangga untuk kondisi eksisting adalah 53.48 

lux dan rata-rata intensitas dari hasil simulasi adalah 643.55 lux. Berdasarkan 

hasil tersebut menunjukan bahwa dengan dilakukannya simulasi penambahan 

jendela pada sisi Utara dapat memberikan pengaruh terhadap naiknya intensitas 

cahaya yang didapatkan sehingga standart kenyaman ruang kelas dapat tercapai. 

B. Simulasi Ruang Kelas Terhalang Tangga 

Simulasi pada ruang kelas yang terhalang tangga ini dilakukan di ruang 

kelas A di lantai 1, di ruang kelas C di lantai 2, dan di ruang kelas E di lantai 3 

dimana ruang ruang tersebut terhalang oleh tangga. Simulasi ini dilakukan dengan 

menggunakan software DiaLux 4.12 dimana ruang kelas yang tadinya hanya 

memiliki 6 buah jendela di sisi Selatan, maka akan ditambahakan jendela di sisi 

Utara dengan posisi yang sejajar dengan jendela eksisting dan juga dimensi 

jendela yang sama, selain itu juga ventilasi yang pada kondisi eksisting 

menggunakan ventilasi kayu, maka pada simulasi ini ventilasi tersebut diganti 

menggunakan ventilasi kaca, hal tersebut dilakukan agar pada ruang kelas yang 

terhalang tangga ini lebih banyak celah untuk masuknya cahaya, agar cahaya 

yang masuk bisa lebih maksimal dan dapat menghasilkan pencahayaan alami 
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yang lebih optimal. Dari simulasi pada ruang-ruang kelas tersebut maka 

didapatkan hasil yakni sebagai berikut : 

1. Ruang Kelas A Lantai 1 

Hasil yang didapatkan dari simulasi yang dilakukan diruang kelas A adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 83 di atas merupakan hasil rendering dari simulasi yang telah 

dilakukan di ruang kelas terhalang tangga yakni di ruang kelas A di lantai 1 

dengan software DiaLux 4.12, pada software tersebut telah di setting lokasi yang 

sesuai dengan lokasi bangunan asli. Dari gambar rendering di atas maka dapat 

dilihat dengan adanya penambahan jendela dann juga dengan penggunaan 

ventilasi kaca maka cahaya alami yang masuk ke dalam ruang kelas juga lebih 

besar. Cahaya yang berasal dari jendela di sisi utara membantu banyak 

memasukan cahaya.  

 

 

Gambar 84 di atas merupakan gambar pendistribusian cahaya yang terjadi 

di ruang kelas A di lantai 1. Pada gambar di atas dapat dilihat besaran lux pada 

Gambar 83. Simulasi Ruang Kelas A Lantai 1 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 

Gambar 84. Simulasi Ruang Kelas A Lantai 1 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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masing-masing area sesuai dengan warnanya. Dalam simulasi ini intensitas 

tertinggi yaitu berkisar lebih dari 300 Lux di area dekat dengan jendela sisi utara. 

Sedangkan intensitas terendah berkisar 100 lux sampai 250 lux yakni pada area 

sisi lainnya. Dengan adanya jendela tambahan pada sisi Utara ruang kelas dan 

juga dengan digunakannya ventilasi kaca dapat menaikan intensitas cahaya ruang 

kelas dan dapat mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas karena lebih 

benyak terdapat celah untuk masuknya cahaya dan cahaya yang masuk dapat 

lebih maksimal. 

Berdasarkan data hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan 

software Dialux 4.12 maka angka intensitas yang didapatkan akan dirangkum 

dalam sebuah tabel komparasi antara hasil dari pengukuran eksisting di lapangan 

dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Di dalam tabel akan memuat besaran 

intesnitas cahaya pada titik ukur pengukuran yakni dari TU1 sampai dengan TU9. 

Hal tersebut agar dapat melihat perbandingan intensitas cahaya alami antara 

kondisi eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel 

komparasi pencahayan alami di ruang kelas A di lantai 1. 

Tabel 35. Tabel Komparasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas A Lantai 1 

Titik Ukur Waktu (Jam) Rata-

Rata 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

 TU1 E 16.5 18 20.3 12.3 5.8 5.1 7.4 5.5 11.36 

S 170 201 218 222 212 200 167 106 185.7 

TU2 E 25.7 21.3 23.6 15 7 4.9 8.6 10.6 14.56 

S 211 260 271 276 263 254 189 131 231.8 

TU3 E 38.7 35.1 37.5 23.2 12 7.7 13.2 17.1 23 

S 151 179 194 198 188 177 135 95 163.6 

TU4 E 7.2 7.6 9.2 4.8 2.1 1.4 2.3 2 4.75 

S 284 335 365 371 354 252 254 178 299 

TU5 E 11.8 10.4 10.8 6.1 2.1 1.3 2.5 1.8 5.85 

S 332 391 426 433 413 295 296 207 349 

TU6 E 13.7 14.1 15 8.6 4.2 2.9 5.1 3.9  8.43 

S 287 338 368 375 357 248 256 157 298.2 

TU7 E 6.4 8 10.4 5.4 1.8 2.3 2.9 2.1 4.912 

S 1141 1345 1464 1489 1419 1258 1017 713 1230 

TU8 E 6.6 8.5 11.2 6.4 2.4 2.4 2.4 1.6 5.18 

S 1226 1446 1574 1601 1525 1352 1093 767 1323 

TU9 E 8 10.8 14.5 6.8 4.3 3.4 3.7 3.1 6.825 

S 1217 1435 1561 1588 1513 1341 1085 761 1312 

Rata-Rata Intensitas Eksisting 8.9 

Rata-Rata Intensitas Simulasi 599 

Gambar 85. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 

Sumber : Hasil Komparasi 
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Tabel 35 di atas merupakan tabel komparasi atau perbandingan antara 

angka intensitas hasil pengukuran di lapangan dengan angka intensitas hasil 

simulasi yang telah dilakukan di ruang kelas yang terhalang tangga di lantai 1 

yakni di ruang kelas A. Simulasi yang dilakukan ialah dengan melakukan 

penambahan jendela pada sisi sebalah Utara dan juga dengan mengganti 

ventilasi kayu dengan ventilasi kaca, hal ini dilakukan karena ruang kelas ini 

terhalang oleh tangga sehingga memerlukan lebih banyak celah untuk masuknya 

cahaya, agar lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam. Berdasarkan tabel 

komparasi di atas menunjukan angka-angka intensitas dari hasil simulasi lebih 

meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka intensitas hasil 

pengukuran di lapangan pada kondisi eksisting. Pada hasil simulasi hampir lebih 

dari 50% titik ukur di ruang kelas A ini dapat mencapai standart kenyamanan 

visual diruang kelas, berbeda dengan hasil pengukuran di lapangan dimana pada 

ruang kelas ini tidak ada titik ukur yang dapat mencapai stndart kenyamanan 

visaul ruang kelas. Berdasarkan hal tersebut maka dengan dilakukannya simulasi 

dengan penambahan jendela disisi utara dan dengan penggunaan ventilasi kaca 

dapat mengoptimalkan pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruang kelas A. 

Penggunaan ventilasi kaca dilakukan agar cahaya dapat lebih banyak 

masuk ke dalam ruang kelas, karena ruang kelas A ini merupakan ruang kelas 

yang terhalang oleh tangga sehingga cahaya yang masuk dari jendela sisi selatan 

tidak dapat maksimal, oleh karena itulah dilakukan penggunaan ventilasi kaca 

agar hasil yang didapatkan dapat menyamai hasil dengan ruang kelas yang tidak 

terhalang tangga, dan hal tersebut bisa tercapai dengan ditambahkannya 

penggunaan ventilasi kaca pada ruang-ruang kelas yang terhalang tangga. 

Berdasarkan tabel di atas juga di dapatkan nilai rata-rata intensitas cahaya 

pada kondisi eksisting adalah 8.9 lux sedangkan nilai rata-rata intensitas cahaya 

pada kondisi simulasi adalah 599 lux, dari hal tersebut menunjukan bahwa pada 

kondisi simulasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kenaikan intensitas 

cahaya. 

Berikut adalah grafik yang menunjukan rata-rata tingginya perbandingan 

intensitas antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi yang telah 

dilakukan di ruang kelas A di lantai 1.  
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Berdasarkan gambar 86 yang merupakan grafik perbandingan tinggi 

intensitas yang didapatkan dari hasil pengukuran dengan hasil simulasi yang 

menunjukan bahwa angka intensitas dari hasil simulasi memiliki intensitas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pengukuran di lapangan. Perbedaan angka 

intensitas yang didapatkan pun cukup tinggi karena pada pada kondisi eksisting di 

ruang kelas A yang terhalang tangga ini hanya mendapatkan cahaya dari jendela 

di sisi selatan, dan juga ventilasi yang digunakan adalah ventilasi kayu sehingga 

cahaya yang masuk kedalam tidak maksimal dan angka intensitas yang dihasilkan 

kecil. Sedangkan pada kondisi simulasi celah masuknya cahaya ke dalam 

ruangan di perbesar dengan ditambahkannya jendela pada sisi utara dan juga 

penggunaan ventilasi kaca sehingga celah untuk masuknya cahaya kedalam 

ruangan lebih banyak sehingga angka intensitas yang didapatkan jauh lebih 

meningkat. 

2. Ruang Kelas C Lantai 2 

Hasil yang didapatkan dari simulasi yang dilakukan diruang kelas C adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 87. Simulasi Ruang Kelas C Lantai 2 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 

Gambar 86. Grafik Komparasi Ruang Kelas A Lantai 1 
Sumber : Hasil Komparasi 
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Gambar 87 di atas merupakan hasil rendering dari simulasi dengan 

menggunakan Software Dialux 4.12. Simulasi dilakukan di ruang kelas C di lantai 

2 yang merupakan ruang kelas yang terhalang oleh tangga. Simulasi pada ruang 

kelas ini dilakukan dengan menambahkan jedela pada sisi sebelah Utara dan juga 

dengan penggunaan ventilasi kaca agar cahaya yang masuk ke dalam ruangan 

lebih besar. Simulasi ini dilakukan pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 

sama seperti yang dilakukan pada saat pengukuran di lapangan.  

 

 

Gambar 88 di atas menunjukan penyebaran cahaya yang dihasilkan dari 

hasil simulasi yang telah dilakukan di ruang kelas yang terhalang tangga yakni 

ruang kelas C di lantai 2. Penyabaran cahaya tersebut diilustrasikan dengan 

berbagai warna. Berdasarkan dari hasil simulasi tersebut ruang kelas lebih 

didominasi dengan warna biru yang berarti angka intensitas cahaya pada area 

tersebut berkisar hingga lebih dari 300 lux, kemudian pada sisi lainnya terdapat 

area dengan angka intensitas yang berkisar antara 200 lux hingga 250 lux. Hasil 

simulasi ini menunjukan bahwa dengan dilakukan simulasi ini angka intensitas 

yang dihasilkan di ruang kelas C lebih meningkat. 

Berdasarkan data hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan 

software Dialux 4.12 maka angka intensitas yang didapatkan akan dirangkum 

dalam sebuah tabel komparasi antara hasil dari pengukuran eksisting di lapangan 

dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Di dalam tabel akan memuat besaran 

intesnitas cahaya pada titik ukur pengukuran yakni dari TU1 sampai dengan TU9. 

Hal tersebut agar dapat melihat perbandingan intensitas cahaya alami antara 

kondisi eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel 

komparasi pencahayan alami di ruang kelas C di lantai 2. 

Gambar 88. Simulasi Ruang Kelas C Lantai 2 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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Tabel 36. Tabel Komparasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas C Lantai 2 

Titik Ukur Waktu (Jam) Rata-

Rata 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

 TU1 E 36.4 41.3 45.3 38.8 28.4 25.4 15.7 13.1 30.55 

S 355 225 228 344 206 391 398 373 315 

TU2 E 48.4 60.9 58.3 43.8 27.8 22.2 15.3 12.2 36.11 

S 204 394 380 384 406 200 391 241 325 

TU3 E 45.9 50.9 54 41.6 20.5 18.3 19 12 32.77 

S 381 167 237 331 326 320 305 261 291 

TU4 E 52.7 66.7 60.8 50.5 30.5 27.5 19.5 13.6 40.22 

S 505 536 534 563 602 651 682 668 592.6 

TU5 E 26.2 29.4 26 22 7.2 10 8.6 4 16.67 

S 666 655 618 616 628 646 671 561 632.6 

TU6 E 27.6 33.3 36.4 29.5 11.8 15.1 12.3 6.6 21.57 

S 663 630 578 557 543 526 488 402 548.3 

TU7 E 38 40.8 38.3 33.1 15.8 13.1 9.6 4.1 24.1 

S 1315 1493 1614 1732 1880 1683 1237 1997 1618 

TU8 E 21.8 26 21.8 22.1 9.2 9.6 4.4 2.8 14.71 

S 1918 1942 1850 1777 1720 1621 1835 1467 1766 

TU9 E 17.2 21.1 20.5 20.2 8.1 11.6 8.5 5.1 14.03 

S 1933 1925 1847 1794 1747 1629 1418 1066 1632 

Rata-Rata Intensitas Eksisting 34.10 

Rata-Rata Intensitas Simulasi 771.7 

Sumber : Hasil Komparasi  

Tabel 36 di atas merupakan tabel komparasi antara hasil pengukuran di 

lapangan dengan hasil simulasi yang telah dilakukan di ruang kelas yang 

terhalang tangga di lantai 2 yakni di ruang kelas C. Berdasarkan tabel di atas hasil 

simulasi menunjukan angka-angka intensitas yang lebih meningkat atau lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan angka intensitas hasil pengukuran di lapangan. 

Hal tersebut dibuktikan pada saat pengukuran di lapangan tidak terdapat titik ukur 

yang mencapai standart kenyamanan visual di ruang kelas C ini, namun setelah 

dilakukan simulasi dengan penambahan jendela pada sisi utara dan dengan 

penggunaan ventilasi kaca maka hasil simulasi menunjukan hanya terdapat 6 titik 

ukur yang tidak mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas, sedangkan 

titik-titik ukur lainnya dapat mencapai standart kenyamanan visual ruang kelas. 

Brdasarkan hal tersebut menunjukan dengan dilakukannya simulasi ini maka 

dapat memberikan pencahayaan alami yang lebih optimal dalam ruang kelas C.  

Angka intensitas yang dihasilkan di ruang kelas C di lantai 2 ini juga 

menghasilkan angka intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ruang kelas 

Gambar 89. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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A yang berada di lantai 1, hal ini juga menunjukan kesamaan pada saat 

pengukuran dilapangan dimana angka intensitas ruang kelas di lantai 2 lebih tinggi 

dari pada angka intensitas di lantai 1. 

Berdasarkan tabel di atas juga di dapatkan nilai rata-rata intensitas cahaya 

pada kondisi eksisting adalah 34.10 lux sedangkan nilai rata-rata intensitas 

cahaya pada kondisi simulasi adalah 771.7 lux, dari hal tersebut menunjukan 

bahwa pada kondisi simulasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kenaikan 

intensitas cahaya. 

Berikut adalah grafik yang menunjukan rata-rata tingginya perbandingan 

intensitas antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi yang telah 

dilakukan di ruang kelas C di lantai 2.  

 

 

 

Gambar 90 di atas menunjukan grafik perbandingan rata-rata tinggi 

intensitas yang dihasilkan antara pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi 

yang telah dilakukan. Grafik di atas menunjukan hasil simulasi dengan 

penambahan jendela pada sisi utara dan dengan penggunaan bventilasi kaca 

pada ruang kelas C dapat menaikan intensitas menjadi jauh lebih tinggi di 

bandingkan pada saat kondisi eksisting. Pada kondisi eksisting intensitas yang 

didapatkan cendrung lebih rendah dan tidak mencapai kenyamanan visual ruang 

kelas. Oleh karena itu simulasi yang di lakukan ini dapat memberikan 

pencahayaan alami yang lebih optimal dalam ruang kelas C di lantai 2 ini. 
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Gambar 90. Grafik Komparasi Ruang Kelas C Lantai 2 
Sumber : Hasil Komparasi 
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3. Ruang Kelas E Lantai 3 

Hasil yang didapatkan dari simulasi yang dilakukan diruang kelas B adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 91 di atas merupakan gambar ruang kelas E di lantai 3 setalah 

dilakukan simulasi dengan adanya penambahan jendel pada sisi sebelah Utara 

dan juga dengan penggunaan ventilasi kaca. Berdasarkan hasil rendering simulasi 

yang menggunakan Software DiaLux 4.12 di atas dapat dilihat bahwa keadaan 

pencahayaan di ruang kelas tersebut menjadi cukup terang setalah adanya 

penambahan jendela sisi utara dan penggunaan ventilasi kaca.  

 

 

Gambar 92 di atas merupakan gambar penyebaran cahaya hasil dari 

simulasi yang telah dilakukan dengan menggunakan Software Dialux 4.12. 

Berdasarkan hasil simulasi di atas menunjukan terdapat area dengan intensitas 

yang berkisar lebih dari 300 lux yang terdapat pada bagian sisi jendela utara, 

sedangkan pada area sisi lainnya angka intensitas cahaya berkisar antara 100 

sampai dengan 250 lux. Dari hasil yang didapatkan ini menunjukan bahwa angka 

Gambar 91. Simulasi Ruang Kelas E Lantai 3 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 

Gambar 92. Simulasi Ruang Kelas E Lantai 3 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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intesitas yang dihasilkan dari hasil simulasi ini lebih besar bila dibandingkan 

dengan hasil pengukuran di lapangan pada kondisi eksisting. Oleh karena itu 

dengan adanya penambahan jendela pada sisi sebalah utara dan juga dengan 

penggunaan ventilasi kaca pada simulasi ini dapat lebih mengoptimalkan 

pencahayaan alami dalam ruang kelas ini. 

Berdasarkan data hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan 

software Dialux 4.12 maka angka intensitas yang didapatkan akan dirangkum 

dalam sebuah tabel komparasi antara hasil dari pengukuran eksisting di lapangan 

dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Di dalam tabel akan memuat besaran 

intesnitas cahaya pada titik ukur pengukuran yakni dari TU1 sampai dengan TU9. 

Hal tersebut agar dapat melihat perbandingan intensitas cahaya alami antara 

kondisi eksisting dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel 

komparasi pencahayan alami di ruang kelas E di lantai 3. 

Tabel 37. Tabel Komparasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas E Lantai 3 

Titik Ukur Waktu (Jam) Rata-

Rata 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

 TU1 E 70.4 74.3 60 58.8 37.3 31.5 35.1 10.3 47.21 

S 324 285 211 204 296 421 438 290 308 

TU2 E 96.3 99.5 70 59.5 34.6 39 42.5 14.6 57 

S 469 393 273 240 324 440 443 290 359 

TU3 E 78.5 84.5 65 52.1 22.9 29.6 34.3 10.8 47.2 

S 424 346 228 188 237 305 298 195 277 

TU4 E 98.1 115 90 80 40.5 36.4 41.9 11.2 64.13 

S 613 551 412 391 564 793 815 531 583.7 

TU5 E 67.9 74.8 55 44.8 27.8 24.5 32.6 8.6 42 

S 870 695 506 440 593 801 798 514 652 

TU6 E 33.9 47.4 48 32.4 18.4 23.6 38.1 9.2 31.37 

S 839 701 468 385 484 612 587 377 556.6 

TU7 E 30.4 39.8 33 30.2 12.8 14.1 17.5 3.5 22.66 

S 1274 1349 1101 1136 1668 1785 1837 1657 1475 

TU8 E 36.2 49.9 45 40.5 24.1 25 29.5 9.6 32.47 

S 1377 1103 1086 1209 1473 1751 1396 1428 1352 

TU9 E 16.9 23.3 24 18.4 18.4 21.5 24.2 8.2 17.08 

S 1192 1151 1452 1232 1513 1767 1361 1389 1382 

Rata-Rata Intensitas Eksisting 40.12 

Rata-Rata Intensitas Simulasi 857.8 

Sumber : Hasil Komparasi 

Tabel 37 di atas merupakan tabel komparasi atau perbandingan antara 

angka intensitas hasil pengukuran dilapangan dengan angka intesitas hasil 

Gambar 93. Keterangan Keyplan  

Sumber : Data Pribadi 
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simulasi yang telah dilakukan di ruang kelas yang terhalang tangga di lantai 3 

yakni ruang kelas E. Berdasarkan tabel di atas hasil simulasi menunjukan angka-

angka intensitas mengalami peningkatan dibandingan dengan angka intensitas 

pada saat pengukuran di lapangan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari banyaknya 

titik ukur yang mencapai standart kenyamanan visual pada kondisi simulasi, dan 

hanya terdapat 7 titik ukur yang tidak dapat mencapai standart kenyamanan visual 

ruang kelas, sedangan pada saat pengukuran di lapangan dengan kondisi 

eksisting menunjukan di ruang kelas E ini tidak terdapat 1 titik ukur pun yang 

dapat mencapai standart kenyamanan visual. Berdasarkan hal tersebut maka 

dengan dilakukannya simulasi dengan menambahkan jendela pada sisi utara dan 

juga dengan menggunakan ventilasi kaca dapat mengoptimalkan pencahayaan 

alami yang ada dalam ruang kelas E. 

Berdasarkan tabel di atas juga di dapatkan nilai rata-rata intensitas cahaya 

pada kondisi eksisting adalah 40.12 lux sedangkan nilai rata-rata intensitas 

cahaya pada kondisi simulasi adalah 857.8 lux, dari hal tersebut menunjukan 

bahwa pada kondisi simulasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kenaikan 

intensitas cahaya. 

Berikut adalah grafik yang menunjukan rata-rata tingginya perbandingan 

intensitas antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi yang telah 

dilakukan di ruang kelas E di lantai 3.  

 

 

 

Gambar 94 di atas merupakan grafik yang menunjukan perbandingan rata-

rata tinggi intensitas antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil simulasi. 

Dalam grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil simulasi menunjukan angka 
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Gambar 94. Grafik Komparasi Ruang Kelas E Lantai 3 
Sumber : Hasil Komparasi 
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intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingan dengan hasil penggukuran terutama 

pada TU7, TU8, dan TU9 yang merupakan titik-titik ukur yang paling dekat dengan 

jendela sisi utara, hal tersebut dikarenakan tingginya intensitas cahaya yang 

masuk pada sisi jendela utara, sehingga terjadi perbandingan angka intensitas 

yang cukup tinggi. 

Berdasarkan perbandingan hasil eksisting dengan hasil simulasi dengan 

penambahan jendela pada sisi Utara dan penggunaan ventilasi kaca yang telah 

dilakukan di ruang kelas yang terhalang tangga di lantai 1 sampai dengan lantai 3, 

yakni di ruang kelas A, ruang kelas C, dan ruang kelas E, maka di dapatkan hasil 

rata-rata intensitas di ruang-ruang yang tidak terhalang tangga untuk kondisi 

eksisting adalah 27.70 lux dan rata-rata intensitas dari hasil simulasi adalah 

742.63 lux. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa dengan dilakukannya 

simulasi penambahan jendela pada sisi Utara dan penggunaan ventilasi kaca 

dapat memberikan pengaruh terhadap naiknya intensitas cahaya yang didapatkan 

sehingga standart kenyaman ruang kelas dapat tercapai di ruang-ruang kelas 

yang terhalang tangga. 

C. Efisiensi Simulasi Pencahayaan Alami 

Berdasarkan dari hasil simulasi yang telah didapatkan baik pada ruang 

kelas yang tidak terhalang tangga ataupun dengan ruang kelas yang terhalang 

tangga, maka hasil tersebut kemudian akan dihitung untuk mengetahui apakah 

dari hasil simulasi tersebut efisiensi pencahayaan alami di dalam ruang kelas 

tersebut telah tercapai. Karena dari hasil pengukuran dilapangan efisiensi 

pencahayaan alami di ruang kelas di SMA Ki Hajar Dewantoro ini belum tercapai, 

oleh karena itu diharapkan dengan dilakukannya simulasi ini dapat mencapai 

efisiensi pencahayaan alami di dalam ruang kelas di sekolah SMA Ki Hajar 

Dewantoro. Untuk menentukan bobot efektivitas dan efisisensi pencahayaan alami 

digunakan persamaan : 

Bobot Efektivitas = (A/B) 

A= titik ukur di bawah standart minimum 

B= jumlah titik ukur 

Berdasarkan penjelasan di atas maka akan dilihat bobot nilai efesiensi 

simulasi pencahayaan alami untuk bangunan SMA Ki Hajar Dewantoro, adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 38. Bobot Nilai Efisiensi Komparasi Pencahayaan Alami  

 

Lantai 

 

Kelas 

 

09.00 

 

10.00 

 

11.00 

 

12.00 

 

13.00 

 

14.00 

 

15.00 

 

16.00 

 

Nilai 

 

Rangking 

01 A E 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

S 0.33 0.22 0.22 0.22 0.22 0.33 0.33 0.66 2.53 5 

B E 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

S 0.66 0.33 0.11 0.22 0.33 0.55 0.66 0.66 3.52 6 

02 C E 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

S 0.11 0.22 0.22 0 0.11 0.11 0 0.11 0.88 3 

D E 0.88 1 1 1 1 1 1 1 7.88 2 

S 0.11 0.11 0.33 0.33 0.33 0 0 0.33 1.54 4 

03 E E 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 

S 0 0 0.22 0.33 0.11 0 0 0.11 0.77 2 

F E 0.88 0.88 1 1 1 1 1 1 7.76 1 

S 0.11 0.11 0.11 0 0 0 0.11 0.11 0.55 1 

Jumlah E 5.76 5.88 6 6 6 6 6 6 

S 1.32 0.99 1.21 1.1 1.1 0.99 1.1 1.98 

Rata-rata E 0.96 0.98 1 1 1 1 1 1 

S 0.22 0.165 0.2 0.183 0.183 0.165 0.183 0.33 

Sumber : Hasil Komparasi 

Berdasarkan hasil Tabel 38 di atas, maka komparasi hasil eksisting dengan hasil 

simulasi pencahayaan alami yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Ruang yang mendapatkan hasil efisiensi tertinggi dalam kondisi simulasi 

maupun eksisting adalah ruang kelas F yang terdapat di lantai 3 dengan nilai 

bobot yang didapatkan adalah 0.55 pada kondisi simulasi dan 7.76 pada 

kondisi eksisting. Berdasarkan hasil tersebut bobot yang didapatkan pada 

kondisi eksisting lebih rendah, hal tersebut berarti pada kondisi simulasi efisinsi 

pencahayaan alami lebih baik. 

2. Pada kondisi simulasi ruang yang memiliki bobot  terendah adalah ruang kelas 

B. Sedangkan pada kondisi eksisting ruang kelas dengan bobot terendah 

terdapat 4 ruang yakni ruang kelas A, B, C, dan E. Berdasarkan hal ini maka 

pada kondisi simulasi menunjukan hasil yang lebih baik. 

Bobot nilai yang telah didapatkan kemudain akan dicari nilai efisiensi dari 

masing-masing ruang kelas. Dengan menggunakan asumsi bahwa ruang kelas 

yang efisien adalah ruang kelas yang mendapatkan bobot nilai di bawah angka 

0,5. Angka tersebut artinya setengah dari titik ukur yang berada di bawah standart 

minimum persyaratan.  Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

E : Hasil Eksisting 

S : Hasil Simulasi 
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Tabel 39. Bobot Efisiensi Komparasi Pencahayaan Alami  

 

Lantai 

 

Kelas 

 

Nilai 

 

Bobot 

1 A E 8 1 

S 2.53 0.316 

B E 8 1 

S 3.52 0.44 

2 C E 8 1 

S 0.88 0.11 

D E 7.88 0.985 

S 1.54 0.1925 

3 E E 8 1 

S 0.77 0.096 

F E 7.76 0.97 

S 0.55 0.06875 

Jumlah E 5.955 

S 1.22325 

Rata-rata 

bobot 

E 0.9925 

S 0.203875 

Sumber : Hasil Komparasi 

Berdasarkan Tabel 39 di atas dapat dilihat bahwa bobot nilai yang di dapat 

dari hasil simulasi yang telah dilakukan terhadap bangunan SMA Ki Hajar 

Dewantoro adalah 0.203875, sedangakan bobot nilai pada kondisi eksisting 

adalah 0.9925. Hal tersebut menunjukan nilai yang dihasilkan pada kondisi 

simulasi di bawah 0,5 maka artinya pada simulasi yang telah dilakukan di gedung 

ini telah terjadi efisiensi pada pencahayaan alami. Sedangkan pada kondisi 

eksisting angka yang dihasilkan masih di atas 0,5 yang artinya gedung ini belum 

terjadi efisiensi pada kondisi eksisting. Berdasarkan hal tersebut maka simulasi 

yang telah dilakukan dapat dijadikan salah satu alternatif rekomendasi untuk 

sekolah SMA Ki Hajar Dewantoro agar tercapainya efisiensi pencahayaan alami 

pada bangunan tersebut, karena dengan dilakukannya simulasi dapat mencapai 

efisiensi pencahayaan alami di ruang kelas SMA Ki Hajar Dewantoro. 

5.4.2 Pencahayaan Buatan 

Pengukuran pencahayaan buatan di ruang kelas SMA Ki Hajar Dewantoro 

ini dilakukan di 6 sample ruang kelas, dimana 3 ruang kelas terhalang tangga dan 

3 ruang kelas lainnya tidak terhalang tangga. Pengukuran dilakukan dari pukul 

09.00 hingga pukul 16.00, pada pengukuran dengan kondisi pencahayaan buatan 

E : Hasil Eksisting 

S : Hasil Simulasi 
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semua lampu yang terdapat diruang kelas di nyalakan, pada masing – masing 

ruang kelas menggunakan 4 buah lampu TL Philips denga masing – masing daya 

yang digunakan sebesar 20 watt. 

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai pencahayaan buatan di ruang 

kelas SMA Ki Hajar Dewantoro yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa 

hasil temuan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Angka intensitas yang di dapatkan pada kondisi pencahayaan buatan lebih 

tinggi dari pada angka intensitas pada kondisi pencahayaan alami. 

2. Titik ukur yang dapat mencapai standart kenyamanan visual pada kondisi 

pencahayaan buatan terdapat pada ruang kelas D dan ruang kelas F. 

3. Pada kondisi pencahayaan buatan intensitas dalam ruang kelas masih belum 

merata, yaitu terdapat angka intensitas yang cukup tinggi dan masih ada pula 

angka intensitas yang rendah. 

4. Berdasarkan hasil perhitunggn daya yang digunakan, maka pada setiap ruang 

kelas besar daya yang digunakan sebesar 1.43 Watt/m2, angka tersebut masih 

jauh dari standart maksimum yaitu 15 Watt/m2. 

Berdasarkan beberapa temuan di atas kemudian dibuat ranking dari 

keenam ruang kelas tersebut untuk mengetahui ruang kelas dengan pencahayaan 

buatan yang paling baik.  

Tabel 40. Tabel Rangking Pencahayaan Buatan Ruang Kelas 

 

Lantai 

 

Ruang Kelas 

Banyak titik ukur yang mencapai 

standart kenyamanan visual ruang kelas 

 

Rangking 

Pencahayaan Buatan 

1 A 0 titik ukur  5 

B 0 titik ukur 5 

2 C 0 titik ukur 5 

D 3 titik ukur 4 

3 E 0 titik ukur 5 

F 6 titik ukur 3 

Sumber : Peneliti 

Berdasarkan Tabel 40 di atas maka dapat diketahui sample ruang kelas 

dengan pencahayaan buatan  yang paling adalah ruang kelas F di lantai 3 karena 

di ruang kelas tersebut paling banyak titik ukur yang mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas. Sedangkan untuk ruang kelas dengan ranking 

terendah adalah ruang kelas A, B, C dan E karena pada ruang kelas tersebut 
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pada kondisi pencahayaan alami tidak ada titik ukur yang mencapai standart 

kenyamanan visual ruang kelas yang sesuai. Hasil ini sama dengan hasil yang 

didapatkan pada kondisi pencahayaan alami, namun jumlah titik ukur yang 

mencapai standart kenyamanan visual berbeda. 

5.4.2.1 Simulasi Rekomendasi Pencahayaan Buatan 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini maka dilakukanlah simulasi, 

simulasi ini dilakukan untuk mencari solusi pencahayaan buatan ruang kelas SMA 

Ki Hajar Dewantoro dimana ruang-ruang kelas tersebut tidak mendapatkan 

pencahayaan yang cukup. Berdasarkan pengukuran di lapangan dengan 

menggunakan pencahayaan buatan menunjukan hasil bahwa walaupun telah 

menggunaan pencahayaan buatan kenyamanan visual di ruang kelas belum 

tercapai, sehingga pencahayaan buatan yang ada tidak dapat dijadikan 

pencahayaan cadangan atau emergency apabila keadaan cuaca mendung 

ataupun hujan, oleh karena itu dilakukan simulasi pencahayaan butan untuk 

mendapatkan pencahayaan buatan yang cukup apabila pencahayaan buatan 

diperlukan pada kondisi cuaca mendung taupun hujan. Simulasi pencahayan 

buatan ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila pencahayaan alami tidak 

memungkinkan untuk didapatkan atau digunakan yakni misalnya pada saat hujan, 

mendung, ataupun pada saat kondisi cuaca gelap, oleh karena itulah dilakukan 

simulasi pencahayaan buatan sebagai pencahayaan tambahan. Karena pada 

saat-saat tersebut pencahayaan alami tidak dapat memberikan penerangan 

secara maksimal. Simulasi pencahayaan buatan ini dilakukan dengan pengolahan 

terhadap terhadap jenis lampu, letak titik lampu dan daya titik lampu yang tetap 

sesuai dan memenuhi standart, sehingga ruang kelas tersebut mendapatkan 

pencahayaan yang cukup dan kenyaman visual tetap dapat tercapai. Karena pada 

hasil kajian perhitungan efisiensi energi yang digunakan, pada ruang kelas ini 

menggunakan  daya sebesar 1.43 Watt/m2, sedangkan maksmiumnya adalah 

15Watt/m2, dari hasil tersebut maka masih dapat dilakukan pengolahan 

pencahayaan buatan untuk keadaan darurat pada saat pencahayaan alami tidak 

dapat digunakan agar kenyaman visual di dalam ruang kelas tetap dapat tercapai 

namun energi yang digunakan tetap memenuhi standart. Berdasarkan hal tersebut 

maka dilakukan simulasi yang kemudian akan menjadi rekomendasi peneliti 
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sebagai salah satu solusi pencahayaan buatan di sekolah SMA Ki Hajar 

Dewantoro. 

 Simulasi ini menggunakan software DiaLux 4.12 diamana software ini 

digunakan untuk pengaturan cahaya pencahayaan buatan. Pada software ini juga 

bisa dilakukan pengaturan dan perhitungan kuat pencahayaan pada suatu 

ruangan dan juga besar energi yang digunakan untuk penerangan tersebut. 

Pemilihan simulasi yang dilakukan juga sesuai dengan kriteria efisiensi energi 

menurut  Mediatira (2013), yaitu : tingkat terang sesuai dengan yang dibutuhkan, 

penggunaan lampu hemat energi, dan tidak menggunakan pencahayaan buatan 

pada siang hari. 

Pada simulasi ini penerangan cahaya dalam ruang kelas diatur hingga 

mencapai 200-350 lux yang merupakan standart kenyamanan visual  minimun 

bagi ruang kelas, yang dapat menerangi seluruh ruang kelas dengan luasan ruang 

kelas 56m2. Pada simulasi pertama ini kelas diatur dengan menggunakan lampu 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 95 di atas merupakan gambar lampu yang digunakan dalam 

simulasi, Keterangan Lampu yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Tipe lampu     : Dial 23 TCW 596S-158 I-D2 NB 

 Jenis lampu    : Lampu TL  

 Daya masing-masing lampu  : 43 watt 

 Banyak lampu yang digunakan  : 4 buah lampu 

 Intensitas yang dihasilkan  : Berkisar antara 250 lux sampai 320 Lux 

 Energi Listrik yang digunakan  : 4.82 watt/m2 (masih memenuhi standart) 

Alasan pemilihan lampu tersebut dikarenakan dari segi intensitas yang 

dihasilkan dan energi listrik yang digunakan, keduanya masih sesuai dengan 

standart yang diperbolehkan dan juga jenis lampu yang digunakan merupakan 

Gambar 95. Dial 23 TCW 596S-158 I-D2 NB 

Sumber : DiaLux 4.12 
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lampu yang hemat energi sesuai dengan kriteria efisiensi energi. Selain itu jenis 

lampu model lampu yang digunakan juga masih sama dengan jenis lampu 

eksisting yang digunakan yakni penggunaan lampu TL dengan model memanjang 

namun lampu pada simulasi ini merupakan jenis lampu hemat energi. Jenis lampu 

ini digunakan untuk ruang kelas yang terhalang tangga dan juga ruang kelas yang 

tidak terhalang tangga, karena hasil yang dihasilkan hampir sama, hal tersebut 

karena pencahayaan buatan ini digunakan apabila pencahayaan alami sedang 

tidak memungkinkan memberikan penerangan, oleh karena itu ruang kelas tidak 

mendapat pengarauh dari pencahayaan alami melainkan hanya fokus dengan 

menggunakan pencahayaan buatan, dari hal tersebut maka hasil yang dihasilkan 

dari ruang kelas yang terhalang dan ruang kelas yang tidak terhalang cukup 

sama. 

Dengan menggunakan lampu Dial 23 TCW 596S-158 I-D2 NB di dicoba 

disimulasikan dengan susunan lampu melintang dan juga dengan susunan lampu 

memanjang, berikut hasil susunan lampu yang di simulasikan : 

A. Susunan Lampu Memanjang 

Pada susunan lampu memanjang ini lampu disusun atau diletakan diletakan 

dengan jarak 2.5 m dari dari sisi-sisi dinding, hal tersebut agar cahaya dapat 

menyebar sampai ke bagian-bagian samping ruangan dan tidak hanya berfokus 

pada bagian tengah ruangan, Berikut adalah gambar peletakan lampu susunan 

memanjang di dalam ruang kelas. 

 

 

 

Gambar 96 di atas merupakan gambar denah titik lampu untuk simulasi 

pencahayaan buatan dengan susunan lampu memanjang. Titik lampu pada 

Gambar 96. Denah Titik Lampu Memanjang 

Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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simulasi sama dengan titik lampu pada kondisi eksisting yakni menggunakan 4 

buah lampu. Setelah dilakukan penyusunan titik lampu maka didapatkan hasil 

penerangan di dalam ruang kelas adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 97 di atas merupakan penyebaran cahaya dari sumber cahaya yang 

di dapatkan dari lampu Dial 23 TCW 596S-158 I-D2 NB dengan susunan lampu 

memanjang yang dapat memberikan penerangan pada satu ruang kelas. Gambar 

di atas juga memberikan keterangan besarnya kuat penerangan pada semua sisi 

ruangan yang ditandakan dengan warna. Dengan menggunakan lampu tersebut 

didapatkan kuat penerangan dibagian lantai kerja ruang kelas sekitar 250-300 lux, 

kemudian pada bagian dinding di susunan lampu ini memilki intensitas lebih kecil 

yaitu kurang lebih 150-250 Lux, kemudian pada bagian atas atau plafon 

penerangan berkisar kurang lebih 100-150 lux karena lampu tidak memberikan 

penerangan ke atas. 

 

 

Gambar 97. Penyebaran Cahaya Pada Susunan Memanjang 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 

Gambar 98. Penyebaran Cahaya Pada Susunan Memanjang 

Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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Gambar 98 di atas juga menerangkan besaran kuat penerangan pada bagian 

lantai kerja setinggi 0.75 m yang ditunjukan oleh garis atau isoline. Dari data di 

atas juga menunjukan kuat penerangan tertinggi dalam ruang kelas tersebut 

sebesar 420 lux pada area tepat dibawah lampu, kemudian kuat penerangan area 

tengahnya sebesar 250 lux, dan kuat penerangan pada area sisi- sis lainnya nya 

adalah berkisar 200 lux. Dari hasil isoline ini menunjukan penerangan yang terjadi 

dengan menggunakan lampu Dial 23 TCW 596S-158 I-D2 NB dengan susunan 

memanjang ini  sudah cukup merata dengan penerangan yang telah sesuai 

dengan standart kenyamanan visual. 

Pada susunan lampu memanjang ini telah dapat memenuhi kenyamanan 

visual suatu ruang kelas karena telah memenuhi standart minimun kenyamanan 

visual dalam ruang kelas. Pada susunan lampu memanjang seperti ini juga hanya 

menggunakan energi sebesar 4.82 Watt/m2, dimana angka tersebut masih juga 

memenuhi dengan standart penggunaan energi untuk penerangan pada suatu 

ruang kelas yang maksimumnya adalah 15 Watt/m2. 

B. Susunan Lampu Melintang 

Susunan lampu lainnya adalah dengan melakukan simulasi dengan susunan 

lampu melintang, namun masih menggunakan jenis dan daya lampu yang sama, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui intensitas yang didapatkan apabila susunan 

lampu disusun secara memanjang, dan juga untuk mengetahui susunan lampu 

bagaimanakah yang lebih efektif digunakan. Pada susunan lampu melintang  ini 

lampu disusun atau diletakan diletakan dengan jarak 2.5 m dari dari sisi-sisi 

dinding, hal tersebut agar cahaya dapat menyebar sampai ke bagian-bagian 

samping ruangan dan tidak hanya berfokus pada bagian tengah ruangan, 

peletakan tersebut sama dengan susunan lampu memanjang, namun kali ini 

lampu disusun dengan susunan melintang. Berikut adalah gambar peletakan 

lampu susunan melintang di dalam ruang kelas. 
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Gambar 99 di atas merupakan gambar denah titik lampu untuk simulasi 

pencahayaan buatan dengan susunan lampu melintang.  Setelah dilakukan 

penyusunan titik lampu maka didapatkan hasil penerangan di dalam ruang kelas 

adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 100 di atas merupakan keterangan besarnya kuat penerangan pada 

semua sisi ruangan yang ditandakan dengan warna. Dengan menggunakan lampu 

Dial 23 TCW 596S-158 I-D2 NB dengan susunan lampu melintang didapatkan 

kuat penerangan dibagian lantai kerja ruang kelas sekitar 250-300 lux, dalam hal 

ini telah memenuhi standart kenyamana visual ruang kelas. Sedangkan pada 

bagian dinding kuat penerangan yang didapatkan berkisar 150-250 lux, hal ini 

tidak menjadi masalah karena bidang kerja dalam ruang kelas adalah pada bagian 

lantai kerja, kemudian pada bagian atas atau plafond penerangan berkisar kurang 

lebih 100-150 lux karena lampu tidak memberikan penerangan ke atas. 

Gambar 99. Denah Titik Lampu Melintang 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 

Gambar 100. Penyebaran Cahaya Pada Susunan Melintang 
Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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Gambar 101 di atas juga menerangkan besaran kuat penerangan pada 

bagian lantai kerja yang ditunjukan oleh garis atau isoline. Dari data di atas kuat 

penerangan tertinggi dalam ruang kelas tersebut sebesar 420 lux pada area tepat 

di bawah lampu, kemudian pada area tengah ruang kelas intensitas cahayanya 

berkisar 250 Lux, dan kuat penerangan area sisi-sisi nya sebesar  240-300 lux.  

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh area ruang kelas, terutama 

pada bagian lantai kerjanya telah memenuhi standart minimun kenyamanan ruang 

kelas. Hasil angka intensitas yang dihasilkan pada susunan lampu melintang ini 

tidak jauh berbeda dengan hasil intensitas yang didapatkan pada susunan 

memanjang, namun penyabaran cahaya pada susunan melintang ini masih 

kurang merata jika dibandingkan dengan susunan memanjang . Sedangkan energi 

yang digunakan dengan penggunaan tipe lampu dengan susunan melintang di 

atas adalah sama karena masih menggunakan lampu dan juga daya yang sama 

yaitu sebesar 4.82 Watt/m2, dimana angka tersebut masih juga sesuai dengan 

standart penggunaan energi untuk penerangan pada suatu ruang kelas. 

Berdasarkan kedua simulasi yang telah dilakukan yakni dengan penggunaan 

lampu Dial 23 TCW 596S-158 I-D2 NB yang disususn dengan dua susunan yaitu 

susunan memanjang dan susunan melintang, keduanya dapat dijadikan alternatif 

untuk pencahayaan buatan di sekolah SMA Ki Hajar Dewantoro, namun menurut 

peneliti susunan yang paing efektif adalah susunan lampu melintang karena 

intensitas yang dihasilkan lebih merata dibandingan dengan susunan memanjang. 

Gambar 101. Penyebaran Cahaya Pada Susunan Melintang 

Sumber : Simulasi DiaLux 4.12 
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Namun dilakukannya simulasi pencahayaan buatan ini hanya digunakan saat 

kedaan pencahayaan buatan tidak dimungkinkan untuk digunakan, sehingga 

pencahayaan buatan ini digunakan sebagai pencahayaan emergency bukan untuk 

pencahayaan yang digunakan sehari-hari, sehingga bangunan SMA Ki Hajar 

Dewantoro dapat melakukan efisinsi terhadap penggunaan energi. 

 

 

 

 

 

 


