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ABSTRAK

Kunaefi, I. 2014. Kajian Pencahayaan Alami Ruang Kelas (Studi Kasus Ruang 
Kelas Ditinjau Dari Aspek Kenyamanan Visual SMK N 3 Semarang). Skripsi, 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 
(1) Moch. Fathoni Setiawan, S.T., M.T., (2) Lulut Indrianingrum S.T., M.T.

Kata kunci : pencahayaan alami, intensitas pencahayaan, kenyamanan visual

Ruang kelas sebagai salah satu prasarana sekolah harus memiliki 
kenyamanan visual bagi siswa. Kenyamanan visual berkaitan dengan intensitas 
pencahayaan dimana tiap ruangan memiliki standar minimal yang berbeda. 
Intensitas pencahayaan dipengaruhi kondisi bangunan. Intensitas pencahayaan 
ruang didapatkan dari pencahayan bangunan. Ruang kelas sebagai bangunan 
negara harus menggunakan pencahayaan alami sebagai pencahayaan ruang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan cahaya alami 
sebagai pencahayaan ruang kelas berdasarkan kondisi bangunan yang ada.
Penelitian dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di SMK N 3 Semarang
dimana terdapat lorong antar bangunan. Penelitian dilakukan dengan mengukur
intensitas pencahayaan alami dengan menggunakan luxmeter. Jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif murni 
atau survey dengan analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitaitf.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan lorong antar bangunan 
mempengaruhi pencahayaan alami ruang kelas. Pada salah satu bangunan, 
pencahayaan alami yang masuk sudah cukup untuk mememenuhi standar minimal 
kenyamanan visual ruang kelas namun belum terdistribusikan dengan baik ke 
seluruh ruangan. Sementara pada bangunan lainnnya masih jauh dari kenyamanan 
visual ruang kelas. Hal ini dikarenakan selain adanya lorong, faktor kondisi 
bangunan juga mempengaruhi pencahayaan alami ruang kelas.

Saran yang diajukan yaitu (1) memasukkan sinar matahari pada lorong 
antar bangunan (2) memperbesar luas bukaan cahaya (3) menggunakan Shading 
systems primary using direct sunlight dan (4) menggunakan light transport.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencahayaan merupakan komponen penting yang harus ada pada 

bangunan. Pencahayaan alami merupakan salah satu persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam sistem  pencahayaan suatu bangunan. Sumber 

pencahayaan alami berguna sebagai pencahayaan suatu bangunan dengan 

memanfaatkan cahaya matahari. Dengan menggunakan energi matahari, 

pemakaian listrik pada suatu bangunan bisa dikurangi. Selain itu 

pencahayaan alami juga sangat baik untuk kesehatan karena bisa 

mencegah berkembangnya bakteri dan kuman dalam ruangan.

Untuk menunjang aktivitas diperlukan pencahayaan yang cukup 

membuat obyek benda bisa dilihat dengan baik. Kita menilai sebuah ruang 

terang atau gelap bukan karena tingkat pencahayaan ruang secara aktual, 

tetapi karena kemampuan pencahayaan lingkungan untuk memenuhi 

harapan-harapan dan memuaskan kebutuhan informasi visual. (Manurung, 

2009).

Dalam hal pencahayaan, kurang optimalnya pencahayaan alami 

suatu bangunan bisa disebabkan oleh berbagai masalah. Hal ini disebutkan 

dalam SNI-03-2396-2001 tentang perancangan sistem pencahayaan alami 

bangunan gedung, di mana masuknya cahaya matahari bisa terhalang oleh 
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bangunan itu sendiri, bangunan lain maupun lingkungan di sekitar 

bangunan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia 

nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, ruang kelas 

sebagai salah satu bagian dari prasarana sekolah  harus memiliki syarat 

dan ketentuan demi menunjang aktivitas di dalam kelas. Syarat tersebut 

diantaranya luasan minimum, sirkulasi dan pencahayaan. Kebutuhan 

pencahayaan ruang kelas berdasarkan SNI 03-6197-2000 tentang 

konservasi energi pada sistem pencahayaan, ialah  harus memenuhi

intensitas pencahayaan sebesar 250 lux.

Dengan berdasarkan standar minimal intensitas pencahayaan ruang 

kelas, peneliti berusaha mengetahui tingkat kenyamanan siswa terhadap 

intensitas pencahayaan alami bangunan sebagai pencahayaan ruang kelas 

untuk melakukan aktivitas selama kegiatan pembelajaran di ruang kelas.

Studi kasus penelitian ini merupakan kajian pencahayaan alami

ruang kelas ditinjau dari aspek kenyamanan visual di SMK N 3 Semarang. 

Alasan pemilihan lokasi di SMK N 3 Semarang karena SMK N 3 

Semarang pernah menjadi obyek observasi penulis pada salah satu mata 

kuliah. Pada saat observasi tersebut pihak sekolah mengeluhkan adanya 

lorong tanpa bukaan diantara ruang kelas sehingga pada waktu proses 

belajar mengajar ruang kelas tersebut terkesan gelap. Berdasarkan 

fenomena tersebut, penulis tertarik meneliti pencahayaan alami ditinjau 

dari aspek kenyamanan visual di SMK N 3 Semarang khususnya di ruang 
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kelas yang bersebelahan dengan lorong tersebut. Hal ini penting untuk 

dilakukan karena ruang kelas yang memiliki pencahayaan yang baik akan 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Kenyamanan visual pencahayaan 

alami dikaji berdasarkan SNI 03-6197-2000 tentang konservasi energi 

pada sistem pencahayaan.

Dari latar belakang tersebut, peneliti bertujuan melakukan 

penelitian dengan judul “KAJIAN PENCAHAYAAN ALAMI RUANG 

KELAS DITINJAU DARI ASPEK KENYAMANAN VISUAL”. 

1.2. Identifikasi Masalah

1) Bagaimana kondisi pencahayaan alami pada ruang kelas yang terdapat 

lorong di SMK N 3 Semarang?

2) Bagaimana kenyamanan visual dengan pencahayaan alami ruang kelas 

yang ada pada bangunan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Melakukan kajian terhadap pencahayaan alami ruang kelas yang 

terdapat lorong ditinjau dari aspek kenyamanan visual di SMK N 3 

Semarang 

1.4. Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti bisa mengetahui kenyamanan visual dengan 

pemanfaatan pencahayaan alami sebagai pencahayaan pada bangunan 

yang terdapat lorong di SMK N 3 Semarang

2) Bagi ilmu pengetahuan bisa memberikan masukkan dalam 

perancangan bangunan dan sistem pencahayaan alami bangunan.
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3) Bagi sekolah berguna untuk memberi masukkan terhadap 

permasalahan pencahayaan alami pada bangunan sekolah

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah SMK N 3 Semarang, Jalan Atmodirono 

Raya No. 7a Semarang. 

Gambar 1.1. Denah lokasi penelitian
Sumber : Peneliti, 2013
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1.5.2. Substansi

Materi yang akan dibahas ialah pencahayaan alami bangunan. 

Kenyamanan visual dibahas berdasarkan pada standarisasi kebutuhan 

cahaya ruang kelas ditinjau dari jumlah intensitas cahaya sesuai dengan 

ketentuan SNI nomor 03-6197-2000 tentang konservasi energi pada sistem 

pencahayaan.

Materi yang tidak akan dibahas dalam penelitian ini ialah berkaitan 

dengan pencahayaan buatan dan perhitungan manual karena pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan luxmeter. Pengukuran dilakukan dengan 

berasumsi tingkat kecerahan langit pada tiap pengukuran adalah sekitar 

80%-100%. Dalam penelitian ini juga tidak membahas mengenai material 

bangunan yang digunakan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal meliputi halaman judul, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan peruntukan, 

kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab yang masing-

masing menguraikan tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, dan 

sistematika penulisan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengkaji tentang ruang kelas, jarak bangunan, 

pencahayaan alami, dan kenyamanan visual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan uraian data hasil penelitian serta 

pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup dari 

skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir dalam skripsi ini meliputi daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian isi dan tabel-tabel 

yang digunakan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Kelas

Ruang kelas merupakan salah satu ruang pembelajaran umum 

sebagai bagian dari prasarana sekolah. Ruang kelas pada tiap sekolah 

berbeda-beda berdasarkan kebutuhan maupun tingkat pendidikan. Hal ini 

sesuai dengan peraturan pemerintah untuk tiap jenjang sekolah. Ruang 

kelas memiliki standar dan peraturan yang tercantum dalam peraturan 

tersebut. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 40 tahun 2008 

tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK dan MAK, ruang kelas 

memiliki ketentuan sebagai berikut; 1) ruang kelas berfungsi sebagai 

tempat berlangsungya kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak 

memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang 

mudah dihadirkan; 2) jumlah minimum ruang kelas adalah 60% dari 

jumlah rombongan belajar; 3) kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 

peserta didik; 4) rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m2/peserta 

didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta kurang dari 16 orang, luas 

minimum ruang kelas adalah 32 m2. Lebar minimum ruang kelas adalah 4 

m; 5) ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 40 tahun 2008 tentang Standar 

Sarana dan Prasarana SMK dan MAK. Ruang kelas sebagai salah satu 
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prasarana sekolah harus memiliki syarat dan ketentuan demi menunjang 

aktivitas di dalam kelas. Kenyamanan tersebut diantaranya pencahayaan, 

penghawaan, kebisingan dan sirkulasi. Salah satu syarat ruang kelas ialah 

memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk 

membaca buku dan memberikan pandangan ke luar ruangan. Maksud dari 

jendela untuk pencahayaan berfungsi sebagai pencahayaan alami ruang 

kelas sesuai dengan kebutuhan ruang kelas tersebut. 

2.2. Pencahayaan Alami Bangunan

2.2.1. Persyaratan Pencahayaan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri PU no 29 tahun 2006 tentang 

pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Persyaratan Sistem 

Pencahayaan bangunan gedung meliputi:

1. Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem 

pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau 

pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan 

fungsinya

2. Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, 

pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai 

bukaan untuk pencahayaan alami.

3. Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi 

bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam 

bangunan gedung
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4. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat 

iluminasi yang dipersyaratkan sesuai dengan fungsi ruang dalam 

bangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi, 

penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak 

menimbulkan efek silau atau pantulan.

5. Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat 

harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu,serta 

dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan 

yang cukup untuk evakuasi yang aman. 

6. Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk 

pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, 

dan atau/ otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah 

dicapai/dibaca oleh pengguna ruang. 

7. Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di 

dalam maupun di luar bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 

2007 tentang pedoman teknis bangunan Negara. Bagian 4 mengenai 

persyaratan teknis utilitas bangunan bagian h tentang penerangan dan 

pencahayaan bangunan :

1. Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai pencahayaan 

alami dan pencahayaan buatan yang cukup sesuai dengan fungsi 
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ruang dalam bangunan tersebut, sehingga kesehatan dan 

kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin;

2. Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan mengikuti standar yang berlaku

2.2.2. Pencahayaan Alami Bangunan

Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal 

dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan, selain 

menghemat energi listrik juga dapat membunuh kuman. Pencahayaan 

alami bisa dimasukkan melalui lubang cahaya yang ditempatkan pada 

dinding bangunan maupun langit-langit.

Memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber cahaya utama 

dengan menciptakan akses ke berbagai ruang dalam bangunan 

merupakan salah satu langkah yang sederhana namun memerlukan 

pertimbangan desain yang matang. Hal ini terkait dengan fungsi 

bangunan, kegiatan yang diakomodasinya, serta desain yang ingin 

diwujudkan. Pertimbangan yang menyeluruh mutlak dilakukan pada 

setiap proses desain sehingga bangunan yang dihasilkan tidak hanya 

ramah lingkungan, tetapi juga nyaman digunakan serta memiliki 

karakter dan identitas yang kuat. (Manurung, 2012)

Berdasarkan dari Standar Nasional Indonesia no. 03-6197-2000 

tentang konservasi energi pada sistem pencahayaan, pencahayaan alami 

siang hari harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
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1. Cahaya alami siang hari harus dimanfaatkan sebaik-sebaiknya

dalam pemanfaatan cahaya alami, masuknya radiasi matahari 

langsung ke dalam bangunan harus dibuat seminimal mungkin.

2. Cahaya langit harus diutamakan dari pada cahaya matahri 

langsung.

3. Pencahayaan alami siang hari dalam bangunan gedung harus 

memenuhi ketentuan SNI 03-2396-1991 tentang “Tata cara 

perancangan pencahayaan alami siang hari untuk rumah dan 

gedung”.

2.2.3. Penghalang Cahaya

Penghalang cahaya bisa diartikan sebagai benda maupun usaha 

yang menghalangi dan mengurangi masuknya cahaya ke dalam 

bangunan. Penghalang cahaya bisa berupa pohon, bangunan lain 

maupun bangunan itu sendiri. Berdasarkan  SNI-03-2396-2001 tentang 

perancangan sistem pencahayaan alami gedung, penghalang dari 

pencahayaan alami sebagai berikut

1. Penghalang cahaya yang berupa bagian dari bangunan itu sendiri 

seperti:

a. Tebal dinding atau bagian bangunan yang menonjol.

b. Bagian atas lubang cahaya efektif yang dibatasi oleh teritisan 

dan lain-lain.

2. Bangunan lain yang berada di hadapan lubang cahaya umunya 

akan membatasi bagian bawah dari lubang cahaya efektif. 
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Apabila pada saat perancangan bangunan belum ada bangunan 

lain di sekitarnya, sedangkan dalam rencana kota akan dibangun 

bangunan lain maka hal ini harus dipertimbangkan pada saat 

perancangan bangunan.

3. Tanaman dapat merupakan penghalang cahaya karena hal ini 

sukar sekali untuk diperkirakan maka pengaruhnya sering tidak 

diperhitungkan. Untuk memperhitungkan hal ini dianjurkan 

dalam perancangan diambil nilai faktor langit 10%-20% lebih 

tinggi dari persyaratan yang diberikan. Juga dianjurkan pohon-

pohon yang tinggi dan rindang jangan ditanam terlampau dekat 

dengan bangunan.

4. Distribusi cahaya dalam ruangan Kualitas pencahayaan alami 

siang hari dalam suatu ruangan dapat dikatakan baik apabila:

a. Tingkat pencahayaan yang minimal dibutuhkan selalu dapat 

dicapai atau dilampaui hanya pada daerah-daerah di dekat 

jendela atau lubang cahaya tetapi unutk ruangan secara 

keseluruhan.

b. Tidak terjadi kontras antara bagian yang terang dan gelap yang 

terlalu tinggi (40:1) sehingga dapat mengganggu penglihatan.
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2.3. Kenyamanan Visual

Kenyamanan visual adalah suatu kondisi visual atau penglihatan

yang dirasakan oleh manusia, terhadap lingkungan visualnya. Untuk 

mendapatkan kondisi visual yang ideal dibutuhkan pencahayaan yang baik 

dimana mata dapat melihat apa yang ada disekitarnya dengan jelas dan 

nyaman. Kurangnya cahaya yang diterima akan mengakibatkan kegelapan 

dan cahaya yang berlebihan masuk pada area mata merupakan 

penyimpangan terhadap pencahayaan sehingga menimbulkan silau. (Jihad, 

2011)

Dalam perancangan, aspek kenyamanan diperlukan sebagai bagian 

penting bangunan. Salah satu aspek tersebut ialah kenyamanan visual. 

Kenyamanan visual berhubungan dengan penglihatan mata manusia untuk 

melihat objek. Mata mengandung sel-sel kerucut (cone cels, untuk siang 

hari dan mengenali warna), serta sel-sel batang (rod cels,untuk malam hari 

dan tidak dapat menangkap detail serta warna). Untuk adaptasi mata dari 

gelap ke terang sel-sel kerucut membutuhkan waktu 2 menit sedang sel-sel 

batang membutuhkan waktu 40 menit.

Kenyamanan visual berkaitan erat dengan kebutuhan pencahayaan

ruangan agar objek bisa terlihat dengan baik oleh mata. Kejelasan suatu 

objek tergantung pada intensitas cahaya, ukuran objek, dan kontras antara 

objek dengan sekitarnya. Tingginya intensitas cahaya untuk memenuhi 

kebutuhan pencahayaan ruang didapatkan dari pencahayaan suatu 
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bangunan. Kontras antara objek dengan latar belakang perlu tinggi agar 

objek mudah dikenali. Setiap 1% penurunan kontras harus diimbangi 15% 

tambahan kekuatan penerangan. (Satwiko, 2009)

2.3.1. Intensitas Pencahayaan

Intensitas pencahayaan/ tingkat pencahayaan/ iluminasi/ kuat 

pencahayaan adalah kuantitas cahaya pada level 

pencahayaan/permukaan tertentu, atau dengan kata lain intensitas 

pencahayaan adalah jumlah cahaya yang jatuh pada permukaan tertentu.

Intensitas pencahayaan dilambangkan dengan E (iluminasi) dan 

dinyatakan dalam satuan lux (lx). 

(http:/tarn2007.blogspot.com/2011/08/sejarah-perkembangan-sumber-

cahaya.html?m1)

Intensitas pencahayaan dimaksudkan untuk memberikan 

penerangan kepada benda-benda yang merupakan obyek maupun 

lingkungan. Untuk itu diperlukan intensitas pencahayaan yang optimal. 

Selain menerangi obyek, penerangan juga diharapkan cukup memadai 

menerangi keadaan sekelilingnya. Intensitas pencahayaan merupakan 

aspek penting, karena berbagai masalah akan timbul ketika kualitas 

intensitas pencahayaan di tempat kerja tidak memenuhi standar yang 

ditetapkan. Intensitas pencahayaan sangat berpengaruh terhadap 

kebutuhan tugas visual dan kenyamanan visual.  Untuk mendukung 

teknik pencahayaan yang benar, tentu saja perlu diketahui seberapa 
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besar intensitas cahaya yang dibutuhkan pada suatu tempat. Maka, 

untuk mengetahui seberapa besar intensitas cahaya tersebut dibutuhkan 

suatu alat ukur cahaya yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya 

cahaya dalam satuan lux. Alat ukur yang digunakan mengetahui 

intensitas pencahayaan ialah luxmeter (Haslizen,  1983)

2.3.2. Luxmeter

Luxmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

intensitas pencahayaan pada suatu area atau daerah tertentu (SNI 16-

7062-2004). Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui 

karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang 

cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini maka 

diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya. 

Sehingga cahaya yang diterima oleh sensor dapat diukur dan 

ditampilkan pada sebuah tampilan digital. Hampir semua lux meter 

terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto, dan layer panel. 

Sensor diletakkan pada sumber cahaya. Cahaya akan menyinari sel foto 

sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin 

banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan lebih besar.

(http://rizki-creation.blogspot.com/2013/09/luxmeter.html)

Hasil  dari pengukuran luxmeter dinyatakan dalam satuan lux. 

Berdasarkan SNI 03-6197-2000 tentang konservasi energi pada sistem 

pencahayaam, lux merupakan fluks luminus yang datang pada 
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permukaan atau hasil bagi antara fluks cahaya dengan luas permukaan 

yang disinari dan dinyatakan dalam lux per meter persegi.

2.3.3. Kualitas Pencahayaan

Penerangan mengandung aspek kuantitas (intensitas cahaya) dan 

kualitas (warna,kesilauan). Kesilauan dapat terjadi secara langsung 

maupun tidak langsung. Terlalu banyak cahaya akan menyebabkan 

orang-orangan mata mengecil terlalu lama, sehingga mata lelah. Terus 

menerus berada di tempat berccahaya sama merugikannya dengan terus 

menerus di tempat gelap karena irama gelap-terang yang membantu 

pengendalian suhu tubuh serta sekresi hormone ke darah akan

terganggu. (Satwiko, 2009)

Kualitas penerangan yang harus dan layak disediakan dalam 

suatu ruangan ditentukan oleh penggunaan ruangan khusunya ditinjau 

dari segi beratnya pembebanan pada mata oleh aktivitas yang harus 

dilakukan dalam ruangan itu, lamanya waktu aktivitas dengan daya 

mata tinggi dan sifat aktivitasnya. (Mangunwijaya, 1998)

Klasifikasi kualitas pencahayaan berdasarkan SNI 03-2396-

2001 tentang perancangan system pencahayaan alami gedung adalah 

sebagai berikut :

1. Kualitas A : pekerjaan halus sekali, pekerjaan secara cermat terus 

menerus, seperti menggambar detil, menggravir, menjahit kain 

warna gelap, dan sebagainya.
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2. Kualitas B : kerja halus, pekerjaan cermat tidak secara intensif 

terus menerus, seperti menulis, membaca, membuat alat atau 

merakit komponen-komponen kecil, dan sebagainya.

3. Kualitas C : kerja sedang, pekerjaan tanpa konsentrasi yang besar 

dari si pelaku, seperti pekerjaan kayu, merakit suku cadang yang 

agak besar dan sebagainya.

4. Kualitas D : kerja kasar, pekerjaan dimana hanya detil-detil yang 

besar harus dikenal, seperti gudang, lorong lalu lintas orang, dan 

sebagainya.

Untuk ruang kelas termasuk ke dalam kualitas B yakni kerja halus, 

dimana kegiatan utama yang dilakukan di ruang kelas ialah 

mambaca dan menulis.

2.3.4. Kebutuhan Cahaya Ruang

Cahaya dan terang adalah prasyarat untuk penglihatan manusia. 

Dalam kegelapan total kita tidak melihat apa-apa. Namun sebaliknya 

dalm terang yang sangat terang kita tidak tahan juga kesilauannya. 

Suatu daerah terang optimum tertentu antara terang maksimum dan 

minimum kita butuhkan untuk bisa melihat sehat dan nimat. 

(Mangunwijaya, 1998)

Kebutuhan cahaya pada tiap ruangan berbeda berdasarkan 

fungsi dan aktivitasnya. Pencahayaan yang dibutuhakan untuk suatu 

ruangan ini bisa dilihat pada SNI 03-6197-2000 tentang konservasi 

energi pada sistem pencahayaan. Tingkat atau intensitas pencahayaan 
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rata-rata, renderasi dan temperatur warna yang direkomendasikan untuk 

ruang kelas berdasarkan SNI 03-6197-2000 ialah sebesar 250 lux, 

renderasi warna 1 atau 2 dengan temperatur warna cool white. 

Renderasi warna ialah efek suatu lampu  kepada warna obyek 

dinyatakan dalam Ra indeks. Renderasi warna untuk kelompok 1 Ra 

indeks 80-100%; kelompok 2 Ra indeks 60-80%; kelompok 3 40-60%; 

dan kelompok 4 Ra indeks < 40%. Temperatur warna warna lampu 

sebagai pemberi suasana ruangan. Ruang kelas sebagai bagian dari 

prasarana sekolah memiliki kebutuhan pencahayaan berbeda dengan 

ruang sekolah lainnya. Kebutuhan cahaya untuk ruangan pendidikan 

bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tingkat pencahayaan (intensitas pencahayaan) rata-rata, yang 
direkomendasikan untuk ruangan pada lembaga pendidikan

Fungsi

ruangan

Tingkat
pencahayaan 

(lux)

Kelompok 
renderasi 

warna

Temperatur warna

Warm 
white

<3300 K

Cool white

3300 K-
5300 K

Daylight

>5300 K

Ruang kelas 250 1 atau 2 * *

Perpustakaan 300 1 atau 2 * *

Laboratorium 500 1 * *

Ruang gambar 700 1 * *

Kantin 200 1 * * *

Sumber: SNI 03-6197-2000 hal. 4
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1   Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)

dengan mencari, mengumpulkan dan memperoleh data-data primer yang 

terjadi di lapangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan terjun 

langsung ke lapangan untuk mengetahui pencahayaan alami pada ruang 

kelas ditinjau dari aspek kenyamanan visual di SMK N 3 Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif murni atau survei. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian 

yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau yang terjadi 

dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang 

terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, 

sifat, atau kondisinya. Sesudah data lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

(Arikunto, 2010)

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi pada 

bangunan di SMK N 3 Semarang. Kondisi yang terjadi adalah adanya 

lorong diantara kedua bangunan dimana pada bagian atas lorong tersebut 

digunakan sebagai lantai dua. Lorong diantara kedua bangunan ini terjadi 

akibat adanya bangunan baru di SMK N 3 Semarang.

Berdasarkan kondisi yang terjadi, kedua bangunan yang dijelaskan 

merupakan bangunan yang akan digunakan peneliti sebagai bangunan 
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penelitian. Selanjutnya peneliti menambahkan satu bangunan untuk diteliti

sebagai sampel kontrol untuk perbandingan dengan dua bangunan yang 

terdapat lorong. Pemilihan bangunan sebagai sampel Kontrol ini

didasarkan pada keadaan bangunan yang tidak mengalami kondisi adanya 

lorong dan posisi bangunan tersebut mmeiliki posisi terhadap arah 

matahari yang sama. Dengan berdasarkan keadaan dan penjelasan diatas 

bangunan yang akan diteliti berjumlah tiga bangunan yang sejajar. Selain 

itu ketiga bangunan juga memiliki dua sisi bangunan yang digunakan 

sebagai sumber pencahayaan alami dan terletak pada posisi yang sama 

terhadap arah matahari.

Penelitian survei bukanlah hanya bermaksud mengetahui status 

gejala, tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkan dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan 

(Arikunto,2010). Dalam penelitian tiap bangunan akan  diukur intensitas 

pencahayaan alami untuk kemudian dibandingkan dengan standar 

pencahayaan ruang kelas berdasarkan SNI 03-6197-2000 tentang 

konservasi energi pada sistem pencahayaan.

Ketiga bangunan yang akan digunakan dalam penelitian ini bisa 

dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.1. Denah bangunan penelitian
Sumber: Peneliti, 2013
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Gambar 3.2. Tampak bangunan penelitian
Sumber: Peneliti, 2013
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Dari ketiga bangunan yang akan diteliti, bangunan A dan bangunan 

B merupakan bangunan yang terdapat lorong diantara kedua bangunan. 

Sementara bangunan C merupakan bangunan yang digunakan sebagai 

sampel kontrol. Pada tiap bangunan terdiri dua ruang kelas yang 

bersebelahan. Dari ketiga bangunan akan digunakan masing-masing satu 

ruang kelas yang sejajar untuk dilakukan penelitian. 

3.2   Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Pengukuran Luxmeter

Pengukuran luxmeter digunakan untuk mengetahui intensitas 

pencahayaan alami pada bangunan yang akan diteliti. Hasil dari 

pengukuran luxmeter akan dibandingkan dengan standar pencahayaan 

ruang kelas sebesar 250 lux berdasarkan SNI. Data hasil penelitian 

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 

Pengukuran akan dilakukan pada kecerahan langit sebesar 80%-

100%. Pengambilan data dari pengukuran luxmeter ini akan dilakukan 

pada tiga hari untuk kemudian didapatkan rata-rata intensitas 

pencahayaan alami selama penelitian. Pengukuran luxmeter ini 

dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2013, 3 November 2013 dan 20 

November 2013.
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1) Luxmeter LX-103

Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan luxmeter 

untuk mengukur intensitas cahaya ruang kelas pada bangunan yang 

digunakan sebagai penelitian.

Gambar 3.3. Luxmeter LX-103

Sumber: Peneliti, 2013

Luxmeter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

luxmeter LX-103. Luxmeter LX-103 terdiri dari sensor berbentuk 

setengah bola berwarna putih dan layar panel yang saling terhubung. 

Sensor yang digunakan alat ini ialah photo diode dan color 

correction filter kemudian hasil ditunjukkan dengan angka digital 

pada layar panel. Terdapat satuan lux dan foot candle (fc) yang 

bisadigunakan. Luxmeter LX-103 ini sudah memnuhi standar ISO 

dan memiliki tingkat sensitivitas 0-50.000 lux atau 0-5.000 fc 

(spesifikasi pada lampiran).



25

2) Penentuan titik pengukuran

Berdasarkan SNI 16-7062-2004 tentang pengukuran 

intensitas pencahayaan di tempat kerja, penentuan titik ukur terbagi 

menjadi dua yakni penerangan umum dan penerangan setempat. 

Penentuan titik ukur yang digunakan pada penelitian ini merupakan

penerangan setempat dengan mengukur intensitas pencahayaan

alami pada meja dan papan tulis sebagai bidang kerja. Berdasarkan 

SNI 16-7062-2004 penerangan setempat dilakukan pada obyek kerja, 

berupa meja kerja maupun peralatan. Bila merupakan meja kerja, 

pengukuran dapat dilakukan di atas meja yang ada. Denah 

pengukuran intensitas penerangan setempat sebagai berikut:

Gambar 3.4. Denah pengukuran intensitas penerangan setempat

Sumber: SNI 16-7062-2004
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Pada penelitian ini tidak semua bidang kerja dijadikan titik 

ukur dan menyesuaikan dengan kondisi ruang kelas. Pengukuran 

luxmeter pada tiap bangunan mengambil 14 titik ukur dengan 12 

titik ukur pada meja siswa, 1 titik pada meja guru dan 1 titik lainnya 

pada papan tulis. Pada meja siswa tidak semua dijadikan sebagai titik 

ukur. Penentuan titik ukur pada meja siswa sebagai sampel 

berdasarkan pada posisi baris dan tempat duduk siswa. Dari 20 meja 

siswa yang terdapat ada masing-masing ruang kelas akan diambil 12 

titik ukur sebagai sampel. Masing-masing 4 titik ukur di meja siswa 

paling depan, tengah dan paling belakang. Hal ini untuk mengetahui 

persebaran intensitas pencahayaan pada ruang kelas pada tempat 

duduk siswa dari bukaan cahaya. Penentuan titik ukur pengukuran 

pada tiap bangunan sebagai berikut:
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Gambar 3.5. Titik ukur penelitian dan pengelompokkannya

Sumber: Peneliti, 2013

Titik ukur pada meja siswa dikelompokkan menjadi empat 

berdasarkan baris kelompok dari sisi bangunan sebagai sumber 

pencahayaan alami bangunan. Hal ini untuk mengetahui rata-rata 

intensitas pencahayaan berdasarkan jarak dari sumber pencahayaan 

alami. Dengan 12 titik ukur pada meja siswa, tiap kelompok baris 

ukur terdiri dari 3 titik ukur. Baris A terdiri atas titik ukur 1,5 dan  9. 

Baris B terdiri atas titik ukur 2,6, dan 10. Baris C terdiri atas titik 

ukur 3,7 dan 11. Baris D terdiri atas titik ukur 4, 8 dan 12.  Masing-

masing hasil baris ukur diambil dari hasil rata-rata pengukuran 

luxmeter pada tiap titik ukur. Pengelompokkan titik ukur pada tiap 

bangunan sebagai berikut: 
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Pengukuran akan dilakukan antara pukul 07.00 sampai 17.00 

WIB. Hal ini didasarkan pada pergerakan matahari yang 

dimanfaatkan sebagai penerangan untuk aktivitas sekolah. 

Pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan intensitas pencahayaan 

alami ruang kelas dari pagi hingga sore hari. Sampel ruang kelas 

yang sudah ditentukan akan diukur sebanyak lima kali dengan jeda 

waktu dua jam pada tiap pengukuran yakni pada pukul 07.00-09-00, 

pukul 09.00-11.00, pukul 11.00-13.00, pukul 13.00-15.00 dan pukul 

15.00-17.00. Pengukuran juga akan dilakukan selama tiga hari untuk 

mendapatkan rata-rata hasil pengukuran. Data dari hasil pengukuran 

kemudian akan dicatat dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Luxmeter

TABEL PENGUKURAN LUXMETER
Ruang : Hari/Tanggal:

Titik 
Ukur

07.00-
09.00

09.00-
11.00

11.00-
13.00

13.00-
15.00

15.00-
17.00

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4
Titik 5
Titik 6
Titik 7
Titik 8
Titik 9
Titik 10
Titik 11
Titik 12
Titik 13
Titik 14

Sumber: Peneliti, 2013
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3.2.2 Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu 

wawancara dan kuesioner. (Sugiyono, 2012). Metode observasi yang 

digunakan ini dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-

gejala yang tampak seperti kondisi dan data bangunan pada tiga 

bangunan SMK Negeri 3 Semarang yang diteliti.  Pelaksanaannya 

langsung pada tempat, peristiwa, dan keadaan yang sedang terjadi 

dengan mengamati kondisi ruang kelas dan bangunan yang diteliti. 

3.3   Analisis Data

Analisis dilakukan setelah data penelitian terkumpul lengkap 

kemudian data tersebut dianalisis dan diolah untuk menghasilkan 

kesimpulan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Setelah seluruh data lapangan terkumpul 

melalui pengukuran luxmeter dan observasi, data-data dari tiap bangunan 

akan dibandingkan dengan standar pencahayaan ruang berdasarkan SNI 

03-6197-2000 tentang konservasi energi pada sistem pencahayaan. Data 

hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram kemudian 

dianalisis dan diuraikan berdasarkan kondisi tiap bangunan yang diteliti.
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3.4 Kerangka Penelitian

LATAR BELAKANG

Adanya diantara dua
bangunan pada SMK N 3 

Semarang

RUMUSAN MASALAH

1. Kondisi pencahayaan 
alami ruang kelas

2. Standar pencahayaan 
ruang kelas

Bangunan dengan kondisi 
adanya lorong

Bangunan dengan kondisi 
tidak ada lorong

PENELITIAN

ANALISISANALISIS

PEMBAHASAN

KESIMPULAN
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bangunan yang digunakan sebagai penelitian ialah bangunan A, 

bangunan B  dan bangunan C. Ketiga bangunan tersebut berada di bagian 

selatan SMK N 3 Semarang yang berdekatan dengan Jalan Atmodirono. 

Ketiga bangunan A,B dan C merupakan bangunan yang saling 

bersebelahan dimana bangunan B terletak diantara bangunan A dan C. dari 

ketiga bangunan, hanya bangunan A merupakan bangunan baru yang 

mememiliki dua lantai sedangkan bangunan B dan C merupakan bangunan 

lama dan hanya memiliki satu lantai.

Gambar 4.1. Bangunan A, B dan C

Sumber: Peneliti, 2013
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Bangunan A merupakan bangunan baru di SMK N 3 Semarang 

yang memiliki dua lantai dan hanya berjarak 1,9 meter dengan bangunan 

B. Pada bagian atas lorong kedua bangunan digunakan sebagai selasar 

lantai dua pada bangunan. Hal ini mengakibatkan tebentuknya lorong 

diantara bangunan A dan B. Dalam kasus ini, lorong diantara bangunan A 

dan B tersebut terdapat bukaan cahaya yang digunakan sebagai sistem 

pencahayaan alami bangunan pada kedua sisi bangunan yang saling 

berhadapan. 

4.1.1 Bangunan A

1) Kondisi Bangunan A

Bangunan A terdiri dari dua lantai dan merupakan bangunan 

baru. Pada lantai satu terdapat ruang teori 11 dan 12. Ruang teori 11 

berada di sebelah barat laut ruang teori 12 sementara lantai dua belum 

bisa digunakan karena masih dalam proses pengerjaan dan belum 

tersedia kursi dan meja. Bangunan A terdiri dari empat ruang kelas 

dengan masing-masing dua kelas tiap lantai. Pintu masuk ruangan 

terdapat pada sebelah timur laut bangunan bagian barat laut. 

Dari hasil observasi bangunan A memiliki batas-batas sebagai 

berikut:

 Batas timur laut; bangunan B 

 Batas barat daya; pagar tembok 
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 Batas barat laut; bangunan ruang kelas dan lahan kosong

 Batas tenggara; lahan kosong

Gambar 4.2. Denah Bangunan A

Sumber: Peneliti, 2013

Gambar 4.3. Potongan Bangunan A

Sumber: Peneliti, 2013
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Bangunan ruang A berbatasan dengan bangunan B di sebelah 

timur laut. Kedua bangunan dipisahkan dengan jarak 1,9 meter dimana 

pada bagian atasnya digunakan sebagai lantai dua. Jarak antara kedua 

bangunan ini digunakan sebagai lorong menuju lantai dua dimana 

tangga menuju lantai dua terletak pada ujung sebelah tenggara. Sebelah 

barat laut bangunan A terdapat bangunan ruang kelas yang membentang 

dari ujung bangunan A hingga bangunan C dimana terdapat selasar di 

bagian tenggara bangunan tersebut. 

Sebelah barat daya bangunan A terdapat pagar tembok setinggi 

±3 meter sebagai pembatas sekolah dan jalan atmodirono. Posisi pagar  

tidak sejajar atau menyerong dengan bangunan A. Pada bagian 

tenggara, pagar berjarak ±1 meter dari bangunan A dan pada bagian 

barat laut berjarak ±5 meter dari bangunan A. Terdapat semak-semak 

dan beberapa pohon pisang di samping tembok tersebut

Bagian tenggara bangunan A merupakan lahan kosong. 

Sementara bagian barat laut terdapat bangunan ruang kelas yang 

menempel pada bangunan A dan sedikit lahan kosong di sebelahnya. 

Posisi bangunan A tersebut membentang dari tenggara ke barat laut.

Bangunan A memiliki dua buah ruang kelas dengan masing-

masing ruang kelas memiliki berukuran 9 x 6,8 meter atau memiliki 

luas 61,2 m2. Pada bangunan A, ruang kelas yang digunakan sebagai 

tempat penelitian ialah ruang teori 11. Ruang teori 11  digunakan oleh 
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siswa X TKR 3. Ruang ini menggunakan pencahayaan alami sebagai 

pencahayaan utama, sementara pencahayaan buatan belum digunakan 

karena lampu penerangan belum tersedia. Denah dan titik ukur pada 

ruang teori 11 (bangunan A) sebagai berikut:

Gambar 4.4. Denah dan penentuan titik ukur pada ruang kelas 11 (Bangunan A)

Sumber: Peneliti, 2013

2) Sistem Pencahayaan Alami Bangunan A

Dari semua sisi bangunan A, sisi timur laut dan barat daya, 

merupakan sisi bangunan yang digunakan sebagai masuknya sinar 
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matahari bangunan. Kedua sisi yang digunakan sistem pencahayaan 

alami memiliki jumlah dan ukuran bukaan cahaya yang berbeda.

Bukaan cahaya jendela untuk tiap ruang pada bangunan A dari 

hasil observasi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Bukaan cahaya ruang pada bangunan A

Letak 
Bukaan

Jenis 
bukaan

Ukuran (meter) Jumlah
(buah)

Luas bukaan
(m2)

panjang lebar luas

Sisi 
Timur 
Laut

Jendela 0,55 0,6 0,33 8 2,64

5,83
Ventilasi 
Jendela

0,55 0,55 0,3025 8 2,42

Ventilasi 
pintu

0,7 0,55 0,385 2 0,77

Sisi 
Barat 
Daya

Jendela 0,55 1 0,55 9 4,95
7,6725

Ventilasi 0,55 0,55 0,3025 9 2,7225

Jumlah 13,5025
  Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Dari hasil observasi, bangunan A memiliki sistem pencahayaan 

alami yang terdapat pada sisi timur laut dan sisi barat daya bangunan. 

Sistem pencahayaan ini terdiri atas bukaan cahaya melalui jendela dan 

ventilasi bangunan. Luas bukaan pada sisi barat daya bangunan lebih 

besar dibandingkan bukaan pada sisi timur laut dengan luas total 

bukaan cahaya pada bangunan A sebesar 13,5025 m2. Pada sisi barat 

daya, luas bukaan cahaya sebesar 7,67 m2 sementara pada sisi timur laut 

sebesar 5,83 m2.
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Gambar 4.5. Kondisi bukaan cahaya di sisi barat daya bangunan A

Sumber: Peneliti, 2013

Gambar 4.6. Kondisi bukaan cahaya di sisi timur laut bangunan A

Sumber: Peneliti, 2013

4.1.2 Bangunan B

1) Kondisi Bangunan B

Bangunan B terletak di antara bangunan A dan C. Bangunan B 

merupakan bangunan lantai satu dan terdiri dari dua ruang kelas yakni 

ruang teori 13 dan teori 14. Ruang teori 13 berada di sebelah barat laut 

ruang teori 13.  Pintu masuk ruang kelas terdapat pada sisi timur laut 

bangunan dan terletak di sebelah barat laut.

Dari hasil observasi terhadap kondisi sekitar bangunan sebagai 

berikut:
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 Batas timur laut; bangunan C

 Batas barat daya; bangunan A

 Batas barat laut; bangunan kelas

 Batas tenggara; bangunan kelas

Gambar 4.7. Denah Bangunan B

Sumber: Peneliti, 2013

Gambar 4.8. Potongan Bangunan B

Sumber: Peneliti, 2013
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Pada sebelah timur laut bangunan, terdapat bangunan C dengan 

jarak 4,8 meter. Diantara kedua bangunan terdapat taman yang 

ditumbuhi pohon palem dan mangga yang memiliki tinggi 3 meter. 

Pada sisi bangunan bagian timur laut terdapat selasar selebar 1,5 meter

dari tembok ruang kelas. Selain itu juga terdapat tritisan bangunan 

selebar 0,5 meter setinggi 3 meter. Pada bagian barat laut bangunan, 

tritisan tersebut saling terhubung dengan bangunan kelas di sebelah 

barat laut dan menyiku pada perpotongannya.

Sisi sebelah barat daya bangunan B berbatasan dengan 

bangunan A dengan jarak 1,9 meter. Jarak antara kedua bangunan ini 

digunakan sebagai lorong dimana terdapat tangga menuju lantai dua 

pada ujung di lorong bagian tenggara. Pencahayaan di lorong cukup 

gelap karena sumber pencahayaan hanya bersumber dari kedua ujung 

lorong tersebut. 

Sebelah barat laut bangunan B terdapat bangunan ruang kelas 

dengan selasar dan atap yang saling berhubungan dengan bangunan B. 

Sementara di sebalah tenggara bangunan merupakan bangunan ruang 

kelas dengan posisi menyerong dengan jarak dari bangunan B ialah 2,5 

meter.

Ruang teori 13 merupakan ruang yang digunakan sebagai 

penelitian pada bangunan B.  Ruang teori 13 sejajar dengan ruang teori 

11 di bangunan A. Ruang teori 13 digunakan oleh kelas X TGB 2. 

Ruang ini menggunakan pencahayaan alami dan buatan untuk aktivitas. 
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Ruang teori 13 memiliki panjang ruang 9 meter dan lebar ruang 7,8 

meter.  Luas ruang ialah 70,2 m2 dengan tinggi ruang kelas 3 meter. 

Denah dan titik ukur pada ruang teori 13 (bangunan B) sebagai berikut:

Gambar 4.9. Denah dan penentuan titik ukur pada ruang teori 13 (Bangunan B)

Sumber: Peneliti, 2013

2) Sistem Pencahayaan alami Bangunan B

Bukaan cahaya sebagai masuknya pencahayaan alami bangunan 

terdapat pada sisi timur laut dan barat daya bangunan. Tiap ruang pada 

bangunan B memiliki luas bukaan cahaya sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Bukaan cahaya jendela ruang pada bangunan B

Letak 
Bukaan

Jenis 
bukaan

Ukuran (meter) Jumlah
(buah)

Luas bukaan
(m2)

panjang lebar luas

Sisi 
Timur 
Laut

Jendela 1 0,6 0,6 6 3,6

7,67
Ventilasi 
Jendela

1 0,55 0,55 6 3,3

Ventilasi 
pintu

0,7 0,55 0,385 2 0,77

Sisi 
Barat 
Daya

Jendela 0,8 1 0,8 7 5,6

8,68

Ventilasi 0,8 0,55 0,44 7 3,08

jumlah 16,35
  Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Dari hasil observasi, sistem pencahayaan alami bangunan B 

terdapat pada sisi timur laut dan sisi barat daya bangunan. Sistem 

pencahayaan ini terdiri atas bukaan cahaya melalui jendela dan ventilasi 

bangunan. Luas bukaan pada sisi barat daya bangunan lebih besar 

dibandingkan bukaan pada sisi timur laut dengan luas total bukaan 

cahaya pada bangunan A sebesar 16,35 m2. Pada sisi barat daya, luas 

bukaan cahaya bangunan sebesar 8,68 m2 sementara pada sisi timur laut 

sebesar 7,67 m2.
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Gambar 4.10. Kondisi bukaan cahaya di sisi barat daya bangunan B

Sumber: Peneliti, 2013

Gambar 4.11. Kondisi bukaan cahaya di sisi timur laut bangunan B

Sumber: Peneliti, 2013

4.1.3 Bangunan C

1) Kondisi Bangunan C

Bangunan C merupakan bangunan penelitian yang terletak 

paling timur laut dari ketiga bangunan. Bangunan ini hanya memiliki 

satu lantai dan memiliki pintu masuk di sisi barat daya bangunan. 

Terdapat dua ruang kelas pada bangunan C, yakni ruang teori 5 dan 6. 

Ruang teori 5 terletak di sebelah tenggara sedangkan ruang teori 6 

terletak di sebelah barat laut bangunan C. Bangunan C memiliki batas-

batas sekitar bangunan sebagai berikut:
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 Batas timur laut; lapangan upacara/tenis dan basket

 Batas barat daya; bangunan B 

 Batas barat laut; bangunan ruang kelas

 Batas tenggara; bangunan ruang kelas

Gambar 4.12. Denah Bangunan C

Sumber: Peneliti, 2013

Gambar 4.13. Potongan Bangunan C

Sumber: Peneliti, 2013
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Sebelah timur laut bngunan C terdapat lapangan yang digunakan 

sebagai lapangan upacara. Selain digunakan untuk upacara, lapangan ini 

juga digunakan sebgai tempat bermain tenis dan basket. Jarak bangunan 

dengan lapangan hanya dibatasi dengan pagar kawat dengan jarak 1,5 

meter dengan bangunan C. Tinggi pagar kawat ialah 3 meter. Pada 

bagian atas keduanya terdapat tritisan atap bangunan selebar 1,5 meter.

Pada sebelah barat daya bangunan, terdapat bangunan B dengan 

jarak 4,8 meter. Diantara kedua bangunan terdapat taman dengan 

beberapa pohon palem yang memiliki tinggi kurang lebih sama dengan 

tinggi bangunan. Selain pohon palem juga terdapat pohon mangga di 

tengah-tengah taman. Pada sisi bangunan bagian barat daya terdapat 

selasar selebar 1,5 meter dari tembok ruang kelas. Selain itu juga 

terdapat tritisan atap selebar 0,5 meter setinggi 3 meter. Pada bagian 

barat laut bangunan, tritisan tersebut saling terhubung dengan bangunan 

kelas di sebelah barat laut dan menyiku pada perpotongannya.

Sebelah barat laut bangunan B terdapat bangunan ruang kelas 

dengan selasar kedua bangunan dan atap yang saling berhubungan.     

Di sebelah tenggara bangunan merupakan bangunan ruang kelas dengan 

jarak 4 meter dengan bangunan C.

Pada bangunan C yang digunakan sebagai penelitian ialah ruang 

teori 6. Ruang teori 6 merupakan ruang yang digunakan sebagai 

penelitian pada bangunan C. Ruang teori 6 sejajar dengan ruang teori 

11 di bangunan A dan ruang teori 13 di bangunan B. Ruang teori 6 
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digunakan oleh kelas XII TITL 3 . Ruang ini menggunakan 

pencahayaan alami dan buatan untuk aktivitas. Ruang ini memiliki luas 

panjang ruang 9 meter dan lebar ruang 7,8 meter. Sementara tinggi 

ruang ialah 3 meter. Denah dan titik ukur ruang teori 6 pada bangunan 

C sebagai berikut:

Gambar 4.14. Penentuan titik ukur pada ruang teori 6

Sumber: Peneliti, 2013
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2) Sistem Pencahayaan Alami Bangunan C

Dari hasil observasi, bangunan C memiliki bukaan cahaya pada 

dua sisi bangunan. Bukaan cahaya sebagai masuknya sinar matahari 

terdapat pada sisi timur laut dan barat daya bangunan. Ukuran dan 

jumlah bukaan cahaya untuk tiap ruang pada bangunan C bisa dilihat 

pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Bukaan cahaya ruang pada bangunan C

Letak 
Bukaan

Jenis 
bukaan

Ukuran (meter) Jumlah
(buah)

Luas bukaan
(m2)

panjang lebar luas

Sisi 
Timur 
Laut

Jendela 0,8 1 0,8 8 6,4
9,92

Ventilasi 0,8 0,55 0,44 8 3,52

Sisi 
Barat 
Daya

Jendela 1 0,6 0,6 6 3,6

7,67Ventilasi 
Jendela

1 0,55 0,55 6 3,3

Ventilasi 
pintu

0,7 0,55 0,385 2 0,77

Jumlah 17,59
Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Dari hasil observasi, sistem pencahayaan alami bangunan C 

terdapat pada sisi timur laut dan sisi barat daya bangunan. Sistem 

pencahayaan ini terdiri atas bukaan cahaya melalui jendela dan ventilasi 

bangunan. Luas bukaan pada sisi timur laut bangunan lebih besar 

dibandingkan bukaan pada sisi barat daya dengan luas total bukaan 

cahaya pada bangunan A sebesar 17,59 m2. Pada sisi barat daya, luas 
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bukaan cahaya bangunan sebesar 7,67 m2 sementara pada sisi timur laut 

sebesar 9,92 m2.

Gambar 4.15. Kondisi bukaan cahaya di sisi barat daya bangunan C

Sumber: Peneliti, 2013

Gambar 4.16. Kondisi bukaan cahaya di sisi timur laut bangunan C

Sumber: Peneliti, 2013

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pencahayaan Alami Bangunan A

Hasil rata-rata dari tiga hari pengukuran pada tiap titik ukur, 

didapatkan intensitas pencahayaan alami yang berbeda-beda pada tiap 

titik ukur. Selain perbedaan intensitas pencahayaan alami pada tiap titik 

ukur, tiap titik ukur juga memiliki perbedaan intensitas berdasarkan 

waktu pengukuran yang berpengaruh terhadap tercapainya standar 
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intensitas pencahayaan ruang kelas sebesar 250 lux.  Hasil rata-rata 

pada tiga hari pengukuran intensitas pencahayaan alami dengan 

menggunakan luxmeter ruang teori 11 (bangunan A) sebagai berikut:

Tabel 4.4. Intensitas pencahayaan alami berdasarkan standar pencahayaan ruang 
kelas bangunan A

Waktu 
Pengukuran Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5

07.00-09.00 286 v 171 x 71 x 40 x 487 v
09.00-11.00 371,33 v 204,33 x 105 x 61,67 x 724 v
11.00-13.00 554,67 v 253,33 v 132 x 81,67 x 907 v
13.00-15.00 1015,67 v 405 v 161,33 x 88,67 x 1655,67 v
15.00-17.00 1723,67 v 503 v 186,33 x 101,67 x 2289,33 v

Rata-rata 790,268 307,332 131,132 74,736 1212,6

Waktu 
Pengukuran Titik 6 Titik 7 Titik 8 Titik 9 Titik 10

07.00-09.00 124 x 60,67 x 39,67 x 431 v 127,67 x
09.00-11.00 176,67 x 102,33 x 59,33 x 631,33 v 232 x
11.00-13.00 209,67 x 131,67 x 78,67 x 805,67 v 275 v
13.00-15.00 275,33 v 161 x 90,33 x 1384,67 v 378,67 v
15.00-17.00 376,33 v 239 x 113 x 1620 v 505 v

Rata-rata 232,4 138,934 76,2 974,534 303,668

Waktu 
Pengukuran Titik 11 Titik 12 Titik 13 Titik 14 Rata-rata

07.00-09.00 71,33 x 34,33 x 324,67 v 72,67 x Rata-rata
09.00-11.00 128,33 x 70,33 x 758,67 v 128,67 x 167,215
11.00-13.00 139,33 x 82,67 x 758,33 v 144,67 x 268,142
13.00-15.00 208 x 108 x 1231 v 173 x 325,311
15.00-17.00 251,33 v 130,33 x 1376,67 v 167,33 x 624,024

Rata-rata 159,664 85,132 889,868 137,268 393,84
Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Keterangan:

x : tidak memenuhi standar minimal pencahayaan ruang kelas (250 lux)

v : memnuhi standar minimal pencahayaan ruang kelas (250 lux)
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Dengan standar intensitas pencahayaan ruang kelas sebesar 250 

lux, tidak semua titik ukur memenuhi standar tersebut. Pada pagi 

hingga menjelang siang hari pukul 07.00-11.00, hanya 4 titik ukur yang 

memenuhi standar. Pada  pukul 11.00-15.00 bertambah menjadi 7 titik 

dan pada sore hari pukul 15.00-17.00 menjadi 8 titik yang memiliki 

rata-rata intensitas di atas 250 lux perhari. Sementara 6 titik ukur 

lainnya sama sekali tidak memenuhi standar pencahayaan ruang kelas 

dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber pencahayaan 

ruang kelas.

Dari hasil pengukuran intensitas pencahayaan, tiap titik ukur 

pada ruang teori 11 memenuhi standar pencahayaan pada waktu yang 

berbeda-beda. Titik pengukuran 1,5,9 dan 13  sudah memenuhi standar 

pencahayaan alami ruang kelas dari pagi hingga sore hari. Titik 2 dan 

10 tidak memenuhi standar pencahayaan pada pukul 07.00 hingga 

11.00. Namun setelah itu pada pukul 11.00 hingga 17.00 titik tersebut 

memenuhi standar. Titik 6 tidak memenuhi standar pada pukul 07.00 

hingga pukul 13.00, baru memnuhi standar pencahayaan pada pukul 

13.00 hingga 17.00. Titik 11 tidak memnuhi standar pada pukul 07.00-

15.00 dan mermenuhi standar pada sore hari pukul 15.00-17.00. 

Sementara Titik 3,4,7,8,12 dan 14 sama sekali tidak memenuhi standar 

dari awal hingga akhir pengukuran.

Dari hasil pengukuran luxmeter, tiap titik ukur mengalami 

perubahan intensitas pencahayaan alami berdasarkan waktu pengukuran 
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dimana tiap titik ukur mengalami peningkatan intensitas dari pagi 

hingga sore hari. Peningkatan intensitas yang terjadi berbeda-beda pada 

tiap titik ukur. Peningkatan intensitas pada tiap titik ukur bisa dilihat 

pada grafik berikut:

Gambar  4.17. Grafik Intensitas Pencahayaan Alami pada Bangunan A
Sumber : Hasil penelitian, 2013

Intensitas pencahayaan alami pada ruang teori 11 meningkat 

dari pagi hingga sore hari. Peningkatan intensitas pencahayaan tersebut 
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berlangsung pada tiap waktu pengukuran. Dengan peningkatan 

intensitas pada tiap pengukuran, semua titik ukur mendapatkan 

intensitas terendah pada waktu yang sama, Intensitas pencahayaan 

paling rendah semua titik ukur terjadi pada pagi hari yakni pada waktu 

pengukuran 07.00-09.00

Sementara intensitas pencahayaan paling tinggi titik ukur terjadi  

pada sore hari yakni pada waktu pengukuran 15.00-17.00 kecuali titik 

ukur 14 yang terjadi pada pukul 13.00-15.00

Dari hasil rata-rata intensitas perhari, titik ukur 4 memiliki rata-

rata intensitas paling rendah sebesar 74,73 lux perhari. Sementara titik 

ukur 5 memiliki rata-rata intensitas paling tinggi sebesar 1212,60 lux 

perhari. Sementara dari hasil perhitungan, rata-rata intensitas 

pencahayaan ruang kelas sebesar 393,94 lux perhari.

Dengan adanya lorong pada sisi timur laut bangunan, cahaya 

matahari lebih mudah masuk melalui sisi barat daya bangunan. 

Besarnya bukaan cahaya mempengaruhi  rata-rata intensitas 

pencahayaan alami ruangan dan peningkatan intensitas yang sangat 

banyak dari siang hingga sore. Sementara tritisan pada sisi barat daya 

bangunan tidak terlalu menjadi penghalang cahaya masuk.

Berdasarkan rata-rata intensitas pencahayaan alami ruang,

sistem pencahayaan almi pada bangunan A sudah cukup baik 

memenuhi standar minimal pencahayaan ruang kelas. Dengan 
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memanfaatkan sinar matahari, pemenuhan standar minimal intensitas 

pencahayaan ruang sudah terpenuhi pada sebagian besar titik ukur. 

Namun perbedaan luas bukaan dan kondisi bangunan mengakibatkan 

intensitas pencahayaan alami pada bangunan tidak tersebar merata

4.2.2 Intensitas Pencahayaan Alami Bangunan A Berdasarkan Baris 

Ukur

Pada bangunan A baris ukur A merupakan baris paling barat 

daya yang berjarak 57, 5 cm dan baris B berjarak 242, 5 cm dari sumber 

pencahayaan sisi barat daya. Pada sebelah timur laut terdapat baris C 

dan baris D yang merupakan baris paling timur laut pada bangunan A. 

Baris ukur C berjarak 24,5 cm dan baris D berjarak 57,5 cm dengan 

sumber pencahayaan alami bangunan sisi timur laut.



53

Gambar 4.18. Denah baris ukur pada bangunan A

Sumber: Peneliti, 2013

Rata-rata hasil pengukuran intensitas pencahayaan alami tiap 

baris ukur pada bangunan A bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. Intensitas pencahayaan alami berdasarkan baris ukur bangunan A

Waktu Pengukuran

Intensitas pencahayaan (lux)

Baris A Baris B Baris C Baris D
Rata-rata 

pencahayaan 
ruang

07.00-09.00 401,33 140,89 67,67 38 167,215

09.00-11.00 575,56 204,33 111,89 63,78 268,142

11.00-13.00 755,78 246 134,33 81 325,311

13.00-15.00 1352 353 176,78 95,67 524,024

15.00-17.00 1877,67 461,56 225,56 115 684,499

Rata-rata 992,468 281,156 143,246 78,69 393,838
Sumber: Hasil Penelitian, 2013



54

Pada sisi barat daya, luas bukaan cahaya yang lebih besar 

dibandingkan bukaan cahaya pada sisi timur laut bangunan. Bukaan 

pada sisi barat daya bangunan berjarak 5 meter dengan bangunan 

tembok di sebelah barat daya sementara padas sisi timur laut hanya 

berjarak 1,9 meter. Hal ini menjadikan bukaan pada sisi barat daya

merupakan sumber utama pencahayaan alami bangunan A. Baris A 

adalah baris yang paling dekat dengan sumber utama pencahayaan 

alami bangunan A. Selain itu sumber pencahayaan alami pada sisi timur 

laut yang terletak di dekat dengan dengan baris D tidak bisa optimal 

mendapatkan sinar matahari.

Rata-rata intensitas pencahayaan alami pada baris ukur A yang 

berjarak 57,5 cm pada titik ukur dari sumber cahaya sisi barat daya

mendapatkan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

pencahayaan alami ruang pada bangunan A. Sedangkan rata-rata 

intensitas pencahayaan alami pada baris ukur B, C dan D berada di 

bawah rata-rata pencahayaan alami ruang bangunan A. Baris ukur A 

memiliki intensitas pencahayaan alami paling tinggi dibandingkan baris 

lain. Sementara baris ukur D yang berjarak 57,5 cm dari sumber cahaya 

sisi timur laut memiliki intensitas yang paling rendah. Baris ukur B 

dengan jarak 242,5 cm dari sumber cahaya sisi barat daya memiliki 

intensitas lebih tinggi dibandingkan baris ukur C yang berjarak 242,5 

cm dari sumber cahaya sisi timur laut. sementara baris ukur C 
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mendapatkan intensitas pencahayaan alami lebih baik daripada baris 

ukur D.

Selain perbedaan jumlah intesnsitas pencahayaan alami, 

peningkatan intensitas pada baris ukur pada bangunan A juga berbeda. 

Masing-masing baris ukur mengalami peningkatan jumlah  intensitas 

yang berbeda pada tiap waktu pengukuran. Perbedaan peningkatan 

intensitas pencahayaan alami pada baris ukur bangunan A bisa dilihat 

pada grafik berikut:

Gambar 4.19. Intensitas pencahayaan alami berdasarkan baris ukur pada bangunan A

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 
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Dari hasil perhitungan rata-rata intensitas pencahayaan alami 

masing-masing baris ukur pada bangunan A, peningkatan intensitas 

masing-masing baris ukur sama dengan peningkatan rata-rata 

pencahayaan alami ruang. Peningkatan intensitas pencahayaan alami 

pada tiap baris ukur terjadi pada tiap waktu penngukuran tanpa 

mengalami penurunan intensitas pencahayaan. Titik terendah pada baris 

ukur terjadi pada pagi hari terjadi pada pagi hari sementara puncak 

intensitas pencahayaan alami terjadi pada sore hari. Baris ukur A 

memiliki intensitas palin tinggi dengan 1877,67 lux yang terjadi pada 

sore hari. Sementara intensitas tertinggi pada baris ukur D hanya 115 

lux. Intensitas tertinggi pada baris ukur D bahkan tidak lebih baik dari 

intensitas terendah baris ukur A sebesar 401,33 lux pada pagi hari. 

Sementara baris ukur D mendapatkan intensitas terendah hanya sebesar 

38 lux yang merupakan intensitas terendah dari semua rata-rata 

pengukuran berdasarkan baris ukur. 

Dari hasil penelitian, baris ukur A merupakan baris yang paling 

dekat dengan sumber utama dengan bukaan cahaya paling luas dan 

memiliki jarak dengan bangunan sebelahnya lebih jauh. Sementara 

baris ukur D merupakan baris ukur yang juga paling dekat dengan 

bukaan cahaya namun memiliki luasan lebih kecil dan memiliki jarak 

dengan bangunan sebelahnya lebih dekat dibandingkan baris ukur A. 

Dari hasil perbandingan intensitas pencahayaan alami pada keempat 

baris ukur pada bangunan A, baris ukur A memiliki intensitas 
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pencahayaan alami yang paling baik diantara ketiga baris ukur lainnya 

sementara baris ukur D meiliki rata-rata intensitas yang paling rendah. 

Selain itu peningkatan intesitas pencahayaan alami pada baris ukur A 

juga paling tinggi sedangkan baris ukur D memiliki peningkatan 

intensitas paling rendah. 

Dengan berdasarkan perbandingan intensitas pencahayaan alami 

pada baris ukur, bukaan cahaya pada sisi barat daya bangunan A lebih 

optimal memasukkan sinar matahari dibandingkan bukaan pada sisi 

timur laut.  Bukaan cahaya pada sisi barat daya memiliki luas bukaan 

yang cukup besar dan sinar matahari tidak banyak terhalang. Namun hal 

ini juga mengakibatkan pencahayaan alami yang didapat pada ruang 

kelas di sisi barat daya cenderung berlebihan. Sementara bukaan pada 

sisi timur laut bangunan A tidak bisa optimal mendapatkan sinar 

matahari dengan baik akibat karena terhalang oleh bagian atas lorong 

bangunan.

Dengan ukuran dan kondisi bukaan cahaya pada bangunan A, 

terdapat perbedaan intensitas pencahayaan alami yang sangat jauh pada 

kedua sisi bangunan. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata hassil pengukuran 

pada baris A dan D yang memiliki perbedaan intensitas sebesar 300 

hingga 1700 lux.
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4.2.3 Pencahayaan Alami Bangunan B

Hasil rata-rata dari tiga hari pengukuran pada tiap titik ukur, 

didapatkan intensitas pencahayaan alami yang berbeda-beda pada tiap 

titik ukur. Selain perbedaan intensitas pencahayaan alami pada tiap titik 

ukur, tiap titik ukur juga memiliki perbedaan intensitas berdasarkan 

waktu pengukuran yang berpengaruh terhadap tercapainya standar 

intensitas pencahayaan ruang kelas sebesar 250 lux.  

Dari hasil rata-rata pada tiga hari pengukuran intensitas 

pencahayaan alami dengan menggunakan luxmeter ruang teori 13 pada 

bangunan B sebagai berikut:

Tabel. 4.6.  Intensitas pencahayaan alami berdasarkan standar pencahayaan ruang 
kelas bangunan B

Waktu 
Pengukuran Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5

07.00-09.00 5 x 7,3 x 13,3 x 13 x 4,3 x
09.00-11.00 7 x 11 x 20 x 16,3 x 7 x
11.00-13.00 7,67 x 14 x 22,33 x 15,67 x 7 x
13.00-15.00 6 x 10 x 15,67 x 10 x 7 x
15.00-17.00 6 x 9 x 14,67 x 8,3 x 7 x

Rata-rata 6,33 10,26 17,19 12,65 6,46

Waktu 
Pengukuran Titik 6 Titik 7 Titik 8 Titik 9 Titik 10

07.00-09.00 9,67 x 15,33 x 26,33 x 4,67 x 8,33 x
09.00-11.00 13,67 x 24 x 28 x 6,67 x 11,67 x
11.00-13.00 19,33 x 25,67 x 27 x 6,67 x 12,67 x
13.00-15.00 12,67 x 20 x 15,33 x 6 x 11,33 x
15.00-17.00 10,67 x 14,33 x 13,67 x 5,67 x 9,67 x

Rata-rata 13,20 19,87 22,07 5,94 10,73
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Waktu 
Pengukuran Titik 11 Titik 12 Titik 13 Titik 14 Rata-rata

07.00-09.00 17,33 x 28,67 x 4,33 x 5,33 x 11,635
09.00-11.00 24,33 x 30 x 7 x 9,67 x 15,451
11.00-13.00 27 x 30,33 x 7,33 x 9,33 x 16,571
13.00-15.00 18,33 x 17,67 x 5,67 x 6,67 x 11,596
15.00-17.00 17 x 15,33 x 6,67 x 5,33 x 10,236

Rata-rata 20,80 24,40 6,20 7,27 13,10
Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Keterangan :

X : tidak memenuhi standar minimal pencahayaan ruang kelas (250 lux)

v : memnuhi standar minimal pencahayaan ruang kelas (250 lux)

Dengan standar intensitas pencahayaan ruang kelas sebesar 250 

lux, semua titik ukur pada ruang teori 13 tidak memenuhi standar 

tersebut. Dari keseluruhan hasil pengukuran semua titik, rata-rata 

intensitas titik ukur ruang teori 13 adalah 13,10 lux perhari. Hasil 

tersebut sangat jauh dari standar minimal pencahayaan ruang kelas 

sebesar 250 lux. Intensitas tertinggi pada ruang teori 13 hanya sebesar 

30,33 lux pada titik ukur 12 dengan waktu pengukuran pukul 11.00-

13.00. Sementara intensitaspaling rendah sebesar 4,3 lux padda titik 

ukur 5 dengan waktu pengukuran 07.00-09.00.

Dari hasil pengukuran luxmeter, tiap titik ukur mengalami 

perubahan intensitas pencahayaan alami berdasarkan waktu pnegukuran 

dimana tiap titik ukur mengalami peningkatan dan penurunan intensitas 

sepanjang hari. Peningkatan dan penurunan intensitas yang terjadi pada 
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tiap titik ukur berbeda-beda. Peningkatan intensitas pada tiap titik ukur 

bisa dilihat pada grafik berikut:

Gambar 4.20. Grafik Intensitas Pencahayaan Alami pada Bangunan B
Sumber: Hasil penelitian, 2013

Peningkatan intensitas pencahayaan alami pada ruang teori 13 

tidak baik. Peningkatan intensitas pencahayaan alami pada tiap titik 

ukur tidak melebihi 10 lux pada tiap waktu pengukuran. Intensitas 

pencahayaan ruang kelas meningkat dari pagi hingga siang hari pukul 
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11.00 kemudian mengalami penurunan setelah pukul 13.00 hingga sore 

hari. Meski begitu intensitas tertinggi tiap titik terjadi pada waktu yang 

berbeda-beda.  Intensitas pencahayaan tertinggi titik ukur 

1,2,3,6,7,10,11,12 dan 13 terjadi pada pukul 11.00-13.00. Intensitas 

pencahayaan tertinggi titik ukur 4,8 dan 14 terjadi pada pukul 09.00-

11.00. Intensitas pencahayaan tertinggi titik ukur 5 terjadi pada pukul 

09.00-17.00. Intensitas pencahayaan tertinggi titik ukur 9 terjadi pada 

pukul 09.00-13.00

Selain intensitas tertinggi, intensitas pencahayaan terendah tiap 

titik juga terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Intensitas pencahayaan 

paling rendah titik ukur 1,2,3,5,6,9,10 dan 13 terjadi pada pukul 07.00-

09.00. Intensitas pencahayaan paling rendah titik ukur 4,7,8,11 dan 12 

terjadi pada sore hari pukul 15.00-17.00. Intensitas pencahayaan paling 

rendah pada titik ukur 14 terjadi pada pukul 07.00-09.00 dan          

15.00-17.00.

Dari hasil rata-rata intensitas perhari, titik ukur 13 memiliki

rata-rata intensitas cahaya paling rendah dengan rata-rata 6,2 lux 

perhari.  Sementara titik ukur yang memiki rata-rata intensitas 

pencahayaan paling tinggi ialah titik ukur 12 dengan rata-rata intensitas 

sebesar 24,4 lux perhari.

Dengan intensitas pencahayaan alami yang yang sangat rendah 

dan jauh dari standar pencahayaan ruang, sistem pencahayaan alami 



62

pada bangunan B tidak bisa memasukkan cahaya matahari dengan baik.  

Adanya lorong pada sisi barat daya bangunan membuat sinar matahri 

tidak bisa masuk ke dalam bangunan dengan baik meski memiliki 

bukaan cahaya yang cukup luas. Sementara cahaya matahari masuk 

pada sisi timur laut terhalang oleh selasar dan tiritsan atap bangunan.

4.2.4 Intensitas Pencahayaan Alami Bangunan B Berdasarkan Baris 

Ukur

Pada bangunan B baris ukur A merupakan baris paling barat 

daya dengan jarak titik ukur 57,5 cm dari sumber cahaya sisi barat 

daya, dan baris B berjarak 277,5 cm dari sumber cahaya sisi barat daya. 

Sedangkan baris C berjarak 277,5 cm dari sumber cahaya sisi timur laut 

dan baris D yang merupakan baris paling timur laut pada bangunan B 

dengan jarak titik ukur 57,5 cm dari sumber cahaya. Dengan sumber 

bukaan cahaya terletak pada sisi timur laut dan barat daya bangunan, 

maka baris ukur A dan baris ukur B merupakan baris ukur yang paling 

dekat dengan sumber pencahayaan alami bangunan.
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Gambar 4.21. Denah baris ukur pada bangunan B

Sumber: Peneliti, 2013

Rata-rata hasil pengukuran intensitas pencahayaan alami tiap 

baris ukur pada bangunan B bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7. Intensitas pencahayaan alami berdasarkan baris ukur pada bangunan B

Waktu Pengukuran

Intensitas pencahayaan (lux)

Baris A Baris B Baris C Baris D
Rata-rata 

pencahayaan ruang

07.00-09.00 4,67 8,44 15,33 22,67 11,643

09.00-11.00 6,89 12,11 22,78 24,78 15,452

11.00-13.00 7,11 15,33 25 24,33 16,571

13.00-15.00 6,33 11,33 18 14,33 11,595

15.00-17.00 6,22 9,78 15,33 12,44 10,238

Rata-rata 6,244 11,398 19,288 19,71 13,100

Sumber: Hasil Penelitian, 2013
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Pada sisi barat daya bangunan, luas bukaan cahaya lebih besar 

dibandingkan bukaan cahaya pada sisi timur laut. Namun sisi barat daya

bangunan memiliki jarak 1,9 meter sehingga tidak optimal dalam 

mendapatkan sinar matahari dan cenderung lebih gelap. Sementara pada 

sisi timur laut bangunan, selasar selebar 1,8 meter ditambah tritisan 

selebar 0,5 meter membuat sinar matahari pada sisi timur laut bangunan

juga tidak bisa maksimal meski memiliki jarak 4,8 meter dengan 

bangunan sebelahnya. Selain itu terdapat pohon yang menghalangi 

masuknya sinar matahari sebagai pencahayaan alami bangunan. Hal ini 

mengakibatkan kedua sumber pencahayaan alami pada bangunan B 

tidak bisa memanfaatkan sinar matahari dengan baik yang berakibat 

pada rendahnya sinar matahari masuk pada bangunan B.

Rata-rata intensitas pencahayaan alami pada baris ukur A 

mendapatkan intensitas yang lebih rendah dibandingkan rata-rata 

pencahayaan alami ruang pada bangunan B. Sedangkan rata-rata 

intensitas pencahayaan alami pada baris ukur B, C dan D berada di atas 

rata-rata pencahayaan alami ruang pada bangunan B. Baris ukur A 

memiliki intensitas pencahayaan alami paling rendah dibandingkan 

baris lain. Sementara baris ukur D memiliki rata-rata intensitas yang 

paling tinggi. Baris ukur B memiliki intensitas lebih tinggi 

dibandingkan baris ukur A namun tidak lebih tinggi dari baris ukur C. 
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Sementara baris ukur C mendapatkan intensitas pencahayaan alami 

lebih rendah daripada baris ukur D.

Selain perbedaan jumlah intesnsitas pencahayaan alami, 

peningkatan intensitas pada baris ukur pada bangunan B juga berebeda. 

Masing-masing baris ukur mengalami peningkatan jumlah  intensitas 

yang berbeda pada tiap waktu pengukuran. Perbedaan peningkatan 

intensitas pencahayaan alami pada baris ukur bangunan B bisa dilihat 

pada grafik berikut:

Gambar 4.22. Intensitas pencahayaan alami berdasarkan baris ukur pada 
bangunan B

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 
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penurunan intensitas pencahayaan alami masing-masing baris ukur 

sama dengan peningkatan rata-rata pencahayaan alami ruang kecuali 

baris ukur D. 

Peningkatan intensitas pencahayaan alami pada tiap baris ukur 

A, B dan C terjadi pada waktu pengukuran pagi hingga siang hari pukul  

07.00-13.00. Pada siang hingga sore hari ketiga baris ukur tersebut 

mengalami penurunan intensitas pencahayaan alami. Sementara pada 

bris ukur D peningkatan intensitas pencahayaan hanya dari pukul 

07.00-11.00 dan kemudian mengalami penurunan pada pukul 11.00-

17.00. baris ukur A, B dan C mengalami intensitas tertinggi pada siang 

hari pukul 11.00-13.00 sementara baris ukur D pada pukul 09.00-11.00.

Titik terendah pada baris ukur bangunan B terjadi pada pagi hari 

terjadi waktu yang berbeda. Pada baris ukur A dan B intensitas terendah 

terjadi pada pagi hari pukul 07.00-09.00. pada baris ukur C intensitas 

terendah terjadi dua kali pada pagi hari pukul 07.00-09.00 dan sore hari 

pukul 15.00-17.00. Sedangkan pada baris ukur D terjadi pada sore hari 

pukul 15.00-17.00. 

Dari hasil penelitian, baris ukur A dan baris ukur D merupakan 

baris yang paling dekat dengan sumber bukaan cahaya. Bukaan pada 

baris ukur A memiliki ukuran dan luasan lebih besar daripada bukaan 

pada baris ukur D. Namun bukaan pada baris ukur A memiliki jarak 

yang lebih dekat dengan bangunan sebelahnya dengan jarak 1,9 meter



67

ditambah adanya lorong sementara pada baris ukur D berjarak 4,8 meter 

dengan bangunan di sebelahnya.

Dari hasil perbandingan intensitas pencahayaan alami pada 

keempat baris ukur pada bangunan A, baris ukur A memiliki intensitas 

pencahayaan alami yang paling rendah diantara ketiga baris ukur 

lainnya sementara baris ukur D meiliki rata-rata intensitas yang paling 

tinggi. Sementara peningkatan intesitas pencahayaan alami pada baris 

ukur paling baik terjadi pada baris ukur C sedangkan baris ukur A 

memiliki peningkatan intensitas paling rendah. Penurunan intensitas 

paling tinggi terjadi pada baris ukur D sedangkan baris ukur A memiliki 

penurunan intensitas paling sedikit.

Intensitas pencahayaan alami pada baris ukur pada sisi barat 

daya bangunan lebih kecil dibandingkan intensitas pencahayaan sisi 

timur laut meski pada sisi barat daya memiliki bukaan cahaya yang 

lebih besar. Sementara pada sisi timur laut meski memiliki bukaan 

cahaya lebih kecil, namun intensitas pada ruangan sisi timur laut lebih 

baik. Dari hasil penelitian, lorong pada sisi barat daya bangunan lebih 

berpengaruh sebagai penghalang cahaya dibandingkan selasar dan 

tritisan bangunan meski bukaan cahaya pada sisi barat daya lebih besar 

dibandingkan bukaan pada sisi timur laut. 

Dengan ukuran dan kondisi bangunan dan bukaan cahaya pada 

kedua sisi bangunan B, terdapat perbedaan intensitas pencahayaan 
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alami yang sedikit namun tidak berpengaruh terhadap standar minimal 

pencahayaan kelas. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata hasil pengukuran 

pada baris A dan D yang memiliki perbedaan intensitas sebesar 10-30 

lux dengan intensitas pencahayaan alami berkisar pada 4 hingga 30 lux.

4.2.5 Pencahayaan Alami Bangunan C

Hasil rata-rata dari tiga hari pengukuran pada tiap titik ukur, 

didapatkan intensitas pencahayaan alami yang berbeda-beda pada tiap 

titik ukur. Selain perbedaan intensitas pencahayaan alami pada tiap titik 

ukur, tiap titik ukur juga memiliki perbedaan intensitas berdasarkan 

waktu pengukuran yang berpengaruh terhadap tercapainya standar 

intensitas pencahayaan ruang kelas sebesar 250 lux.  

Dari hasil rata-rata pada tiga hari pengukuran intensitas 

pencahayaan alami dengan menggunakan luxmeter ruang teori 6 pada 

bangunan C sebagai berikut:

Tabel 4.8 Intensitas pencahayaan alami terhadap standar pencahayaan ruang kelas 
bangunan C

Waktu 
Pengukuran Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5

07.00-09.00 693,3 v 500,67 v 245,67 x 133,33 x 721,33 v
09.00-11.00 935 v 544 v 244,67 x 146,67 x 786,33 v
11.00-13.00 936,33 v 604,33 v 286 v 169,67 x 849,33 v
13.00-15.00 836,33 v 520,67 v 232,33 x 138,33 x 729,67 v
15.00-17.00 757 v 489,33 v 254,67 v 163,67 x 627,33 v

Rata-rata 831,592 531,8 252,668 150,334 742,798
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Waktu 
Pengukuran Titik 6 Titik 7 Titik 8 Titik 9 Titik 10

07.00-09.00 488,67 v 244,33 x 146,33 x 984,33 v 431,67 v
09.00-11.00 522,33 v 268,33 v 166 x 1050 v 522 v
11.00-13.00 546 v 269,67 v 169,33 x 1052,33 v 524,67 v
13.00-15.00 472,33 v 255,33 v 162 x 920,33 v 458 v
15.00-17.00 457,33 v 278,67 v 186,67 x 865 v 461 v

Rata-rata 497,332 263,266 166,066 974,398 479,468

Waktu 
Pengukuran Titik 11 Titik 12 Titik 13 Titik 14 Rata-rata

07.00-09.00 193 x 115,33 x 784,33 v 199,67 x 420,14
09.00-11.00 268,67 v 142,67 x 952 v 266,67 v 486,81
11.00-13.00 257,33 v 131,67 x 942 v 269 v 500,12
13.00-15.00 225,33 x 151,33 x 904 v 217,33 x 444,52
15.00-17.00 260,67 v 171 x 774,33 v 234 x 427,19

Rata-rata 241 142,4 871,332 237,334 455,76
Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Keterangan:

x : tidak memenuhi standar minimal pencahayaan ruang kelas (250 lux)

v : memenuhi standar minimal pencahayaan ruang kelas (250 lux)

Dengan standar intensitas pencahayaan ruang kelas sebesar 250 

lux, mayoritas titik ukur pada ruang teori 6 memenuhi standar tersebut. 

Pada pagi hari pukul 07.00-09.00, terdapat 7 titik ukur yang memenuhi 

standar. Pada pukul 11.00-13.00 bertambah menjadi 10 titik dan 

bertambah menjadi 11 ttitik ukur pada siang hari pukul 11.00-13.00. 

kemudian pada pukul 13.00-15.00 terjadi penurunan intensitas yang 

mengakibatkan hanya 8 titik ukur yang memenuhi standar. Sementara 

peningkatan intensitas sinar matahari pada sore hari berpengaruh 

terhadap jumlah titik ukur yang memnuhi standar pencahayaan menjadi 

10 titik ukur.
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Dari hasil pengukuran intensitas pencahayaan alami ruang teori 

6, tiap titik ukur memenuhi standar pencahayaan pada waktu yang 

berbeda-beda. Ttitik ukur 1,2,5,6,9,10 dan 13 memenuhi standar 

intensitas pencahayaan sepanjang hari. Titik ukur 4, 8 dan 12 tidak 

memenuhi standar intensitas pencahayaan dari pagi hingaa sore hari. 

Titik ukur 3 tidak memenuhi standar intensitas pencahayaan pada pukul 

07.00-11.00 dan pukul 13.00-15.00. namun memenuhi standar pada 

pukul 09.00-11.00 dan 15.00-17.00. Titik ukur 7 tidak memenuhi 

standar intensitas pada pagi hari pukul 07.00-09.00 dan setelah itu 

memenuhi standar hingga sore hari yakni pukul 09.00-17.00. Titik ukur 

11  tidak memenuhi standar intensitas pencahayaan pada pukul 07.00-

09.00 dan pukul 13.00-15.00. Namun memenuhi standar pada pukul 

09.00-13.00 dan sore hari pukul 15.00-17.00. Titik 14 memenuhi 

standar intensitas pencahayaan pada pukul 09.00-13.00 namun tidak 

memenuhi standar pada pukul 07.00-09.00 dan pukul 13.00-17.00.

Dari hasil pengukuran luxmeter, tiap titik ukur mengalami 

perubahan intensitas pencahayaan alami berdasarkan waktu pnegukuran 

dimana tiap titik ukur mengalami peningkatan dan penurunan intensitas 

sepanjang hari. Peningkatan dan penurunan intensitas yang terjadi pada 

tiap titik ukur berbeda-beda. Peningkatan intensitas pada tiap titik ukur 

bisa dilihat pada grafik berikut:
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Gambar 4.23. Grafik Intensitas Pencahayaan Alami pada Bangunan C
Sumber : Hasil penelitian, 2013

Dari hasil pengukuran luxmeter, peningkatan intensitas 
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15.00-17.00. Titik 11, 13 dan 14 memiliki intensitas tertinggi pada 

pukul 09.00-11.00.

Intensitas terendah pada titik ukur 1,4,5,7,8,10,11,12,13 dan 14 

terjadi pada pagi hari pukul 07.00-09.00. Intensitas terendah pada titik 

ukur 2 dan 6 terjadi pada sore hari pukul 15.00-17.00. Intensitas 

terendah pada titik ukur 3 dan 9 terjadi pada pukul 13.00-15.00.

Dari hasil rata-rata intensitas perhari, titik ukur 9 memiliki rata-

rata intensitas cahaya paling tinggi dengan 974,398 lux perhari. 

Sementara titik ukur dengan rata-rata intensitas cahaya paling rendah 

ialah titik ukur 12 dengan 142,4 lux perhari. Dari keseluruhan hasil 

pengukuran semua titik, rata-rata intensitas semua titik ukur adalah 

455,76 lux perhari.

Dengan sistem pencahayaan alami yang ada bangunan C, 

pemanfaatan sinar matahri pada bangunan C sudah cukup baik. Dengan 

memanfaatkan sinar matahari, pemenuhan standar minimal intensitas 

pencahaaan ruang sudah terpenuhi pada sebagian besar titik ukur. 

Sementara dari hasil rata-rata intensitas pencahayaan alami ruang, 

sistem pencahayaan alami sudah optimal memanfaatkan sinar matahari 

dengan rata-rata intensitas pencahayaan alami antar 400-500 lux. 

Namun perbedaan luas bukaan dan kondisi bangunan mengakibatkan 

intensitas pencahayaan alami pada bangunan tidak tersebar merata.
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4.2.6 Intensitas Pencahayaan Alami Bangunan C Berdasarkan Baris 

Ukur

Pada bangunan C, baris ukur A merupakan baris paling timur 

laut dengan jarak titik ukur dari sumber cahaya  57,5 cm. Baris B 

berada di sebelah barat daya baris A dan berjarak 277,5 cm dari sumber 

cahaya sisi timur laut. Sebelah barat daya baris B terdapat baris C

dengan jarak titik ukur 277,5 cm dari sumber cahaya sisi barat daya dan 

baris D yang merupakan baris yang berjarak 57,5 cm dengan sumber 

cahaya sisi barat daya pada bangunan C. 

Gambar 4.24. Denah baris ukur pada bangunan C

Sumber: Peneliti, 2013
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Rata-rata hasil pengukuran intensitas pencahayaan alami tiap 

baris ukur pada bangunan C bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9. Intensitas pencahayaan alami berdasarkan baris ukur pada bangunan C

Waktu Pengukuran

Intensitas pencahayaan (lux)

Baris A Baris B Baris C Baris D
Rata-rata 

pencahayaan ruang

07.00-09.00 799,67 473,67 227,67 131,67 420,14

09.00-11.00 923,78 529,44 260,56 151,78 486,81

11.00-13.00 944 558,33 271 156,89 500,12

13.00-15.00 828,78 483,67 237,67 150,56 444,52

15.00-17.00 749,78 469,22 264,67 173,78 427,19

Rata-rata 849,202 502,866 252,314 152,936 455,756
Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Pada sisi timur laut bangunan, luas bukaan cahaya lebih besar 

dibandingkan bukaan cahaya pada sisi timur laut. Selain memiliki 

bukaan lebih luas, pada sisi timur laut berjarak 25 meter dengan 

bangunan di sebelah timur laut bangunan C. Sementara pada sisi barat 

daya berjarak 4,8 meter dengan bangunan sebelahnya. Hal ini 

menjadikan bukaan pada sisi timur laut merupakan sumber utama 

pencahayaan alami bangunan C.

Rata-rata intensitas pencahayaan alami pada baris ukur A dan B 

mendapatkan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

pencahayaan alami ruang pada bangunan C. Sedangkan rata-rata 

intensitas pencahayaan alami pada baris ukur C dan D berada di bawah 

rata-rata pencahayaan alami ruang bangunanC. Baris ukur A memiliki 

intensitas pencahayaan alami paling tinggi dibandingkan baris lain. 
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Sementara baris ukur D memiliki intensitas yang paling rendah. Baris 

ukur B memiliki intensitas lebih tinggi dibandingkan baris ukur C. 

sementara baris ukur C mendapatkan intensitas pencahayaan alami 

lebih baik daripada baris ukur D.

Selain perbedaan jumlah intesnsitas pencahayaan alami, 

peningkatan intensitas pada baris ukur pada bangunan C juga berebeda. 

Masing-masing baris ukur mengalami peningkatan jumlah  intensitas 

yang berbeda pada tiap waktu pengukuran. Perbedaan peningkatan 

intensitas pencahayaan alami pada baris ukur bangunan C bisa dilihat 

pada grafik berikut:

Gambar 4.25. Intensitas pencahayaan alami berdasarkan baris ukur pada 
bangunan C

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 
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Dari hasil perhitungan rata-rata intensitas pencahayaan alami 

masing-masing baris ukur pada bangunan C, peningkatan dan 

penurunan intensitas pencahayaan masing-masing baris ukur berbeda. 

Pada baris ukur A dan B intensitas pencahayaan alami meningkat. dari 

pagi hingga siang hari dan kemudian mengalami penurunan intensitas 

dari siang hingga sore hari. Hal ini sama dengan rata-rata intensitas 

pencahayaan alami ruang bangunan C. Sementara pada baris ukur C 

dan D mengalami peningkatan dari pagi hingga siang hari dari pukul 

07.00-13.00. Intensitas pencahayaan tersebut kemudian mengalami 

penuruanan pada pukul 13.00-15.00 namun kemudian kembali 

meningkat pada sore hari pukul 15.00-17.00.

Peningkatan dan penurunan intensitas pencahayaan alami pada 

baris ukur berpengaruh terhadap intensitas tertinggi dan terendah 

masing-masing baris ukur. Titik ukur A dan B mengalami titik 

intensitas pencahayaan alami terendah pada sore hari pukul 15.00-

17.00. Titik ukur C dan D mendapatkan intensitas terendah pada pagi 

hari pukul 07.00-09.00 atau sama dengn intensitas terendah dari rata-

rata inetensitas pencahayaan ruang pada bangunan C. Intensitas 

pencahayaan alami tertinggi baris ukur A, B dan C terjadi pada siang 

hari pukul 11.00-13.00. Sementara pada baris ukur D mendapatkan 

intensitas pencahayaan alami tertinggi pada sore hari pukul           

15.00-17.00.
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Dari hasil penelitian, baris ukur A dan baris ukur D merupakan 

baris yang paling dekat dengan sumber bukaan cahaya. Bukaan pada 

baris ukur A memiliki ukuran dan luasan lebih besar daripada bukaan 

pada baris ukur D. selain memiliki luasan lebih besar, jarak dengan 

bangunan terdekat juga lebih jauh dari pada bangunan yang paling 

dekat dengan bukaan di dekat baris D.

Dari hasil perbandingan intensitas pencahayaan alami pada 

bangunan A, baris ukur A memiliki intensitas pencahayaan alami yang 

paling tinggi diantara ketiga baris ukur lainnya sementara baris ukur D 

meiliki rata-rata intensitas yang paling rendah. Baris ukur A dan B yang 

bersebelahan dan paling dekat dengan bukaan cahaya sisi timur laut

mengalami peningkatan dan penurunan intensitas pencahayaan alami di 

waktu yang sama. Sementara baris ukur C dan D paling dekat dengan 

bukaan cahaya sisi barat daya mengalami peningkatan dan penurunan

intensitas pada waktu yang sama.

Dengan melihat perbandingan intensitas pencahayaan pada 

masing-masing baris ukur terdapat perbedaan antara 100-800 lux pda 

tiap baris ukur. Dengan meilhat tingginya intensitas pencahayan pada 

baris C dan D, bukaan cahaya pada sisi timur laut bangunan C banyak 

memasukkan sinar matahari ke dalam bangunan.  Sementara dilihat dari 

intensitas pencahayaan pada baris A dan B, bukaan pada sisi barat daya 

kurang optimal mendapatkan sinar matahari dengan baik. 
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Tingginya intensitas pencahayaan alami di sebelah timur laut 

bangunan, diakibatkan luasnya bukaaan cahaya dan tidak adanya 

penghalang cahaya masuk ke dalam bangunan. Sementara adanya 

selasar dan tritisan pada sisi barat daya bangunan  mengakibatkan 

bukaan cahaya tidak optimal memasukkan sinar matahari.

4.2.7 Perbandingan Intensitas Pencahayaan Alami Bangunan

Dari hasil observasi bangunan A, memiliki jarak 1,9 meter 

dengan bangunan B  di sebelah timur laut. Sementara di sebelah barat 

daya berjarak 1-5 meter dengan pagar tembok. Dengan keadaan 

tersebut sumber utama pencahayaan alami bangunan didapatkan dari 

bukaan cahaya di sisi barat daya. Hal ini dikarenakan sisi timur laut

bangunan tidak bisa mendapatkan sinar matahari sebagai pencahayaan 

alami dengan baik.

Bangunan B memiliki jarak 4,8 meter dengan bangunan C di 

sebelah timur laut. Sementara di sebelah barat daya berjarak 1,9 meter 

dengan bangunan A. Dengan bukaan cahaya yang terletak pada sisi 

timur laut dan barat daya, bangunan B tidak bisa optimal memanfaatkan 

sinar matahari sebagai pencahayaan alami. Bukaan cahaya pada sisi 

timur laut dan barat daya bangunan tidak bisa mendapatkan sinar 

matahari dengan baik seacra langsung maupun tidak langsung. Sinar 

matahari langsung tidak bisa masuk melalui bukaan sisi timur laut

bangunan akibat terhalang tritisan bangunan semntara pada sisi barat 
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daya terhalang bangunan A yang hanya berjarak 1,9 meter dan pada 

bagian atasnya tertutup oleh lantai dua bangunan A. 

Sementara bangunan  C berbatasan langsung dengan lapangan 

upacara di sebelah timur laut. Sementara di sebelah barat daya berjarak 

4,8 meter dengan bangunan B. Dengan adanya lapangan pada sisi timur 

laut bangunan, bukaan cahaya pada bagian timur laut yang digunakan 

sebagai sumber utama pencahayaan alami. Sementara pada sisi barat 

daya bangunan kurang maksimal memanfaatkan sinar matahari sebagai 

pencahayaan alami meski memiliki jarak 4,8 meter dengan bangunan di 

sebelahnya. Hal ini dikarenakan adanya selasar selebar 1,8 meter pada 

selasar bangunan ditambah dengan adanya tritisan selebar 0,5 meter. 

Selain itu juga adanya pohon dan bangunan ruang kelas pada sebelah 

barat laut menghalangi masuknya sinar matahari terutama pada siang 

hingga sore hari. 

Dengan kondisi bangunan dan perbedaan jarak pada pada sisi 

timur laut dan barat daya, bangunan A memiliki rata-rata intensitas 

pencahayaan alami cukup baik. Dari hasil perhitungan, rata-rata 

intensitas pencahayaan alami pada bangunan A sebesar 393,84 lux 

perhari. Intensitas pencahayaan bangunan pada bangunan B sangat 

rendah dengan rata-rata intensitas ruang hanya sebesar 13,10 lux 

perhari. Hal ini sangat dipengaruhi tidak optimalnya sinar matahari 

sebagai pencahayaan alami. Sementara pada bangunan C dengan jarak 

bangunan di sebelah timur laut dan barat daya yang lebih lebar, rata-
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rata intensitas pencahayaan alami dalam sehari lebih tinggi 

dibandingkan bangunan A dan B. dari hasil pengukuran, bangunan C 

mendapatkan rata-rata intensitas pencahayaan alami sebesar 455,76 

dalam sehari.

Rata-rata itensitas pencahayaan alami tertinggi pada bangunan 

B hanya 16,57 lux yang terjadi pada siang hari. Hal ini sangat jauh 

berbeda dengan rata-rata intensitas pancahayaan alami ruang pada 

bangunan A dan C. Pada bangunan C mendapatkan rata-rata intensitas 

pencahayaan alami tertinggi sebesar 500,12 lux sementara pada 

bangunan C mencapai 684,52 lux.

Perbandingan hasil pengukuran intensitas pencahayaan alami 

ruang dari hasil rata-rata semua titik ukur bisa dilihat pada grafik 

berikut:

Gambar 4.26. Grafik perbandingan intensitas pencahayaan alami bangunan A,
B dan C

Sumber: Hasil penelitian, 2013
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Dari hasil pengukuran, peningkatan intensitas pencahayaan 

alami pada bangunan A terjadi dari pagi hingga sore hari dan mencapai 

puncaknya pada sore hari. Sinar matahari pada pagi hari hingga 

menjelang siang hari tidak bisa masuk dengan baik melalui jendela dan 

ventilasi bangunan sisi timur laut akibat terhalang bangunan B. Pada 

saat tersebut pencahayaan alami didapatkan dari sisi bukaan cahaya 

bagian barat daya melalui pantulan cahaya. Hal ini berpengaruh 

terhadap rata-rata intensitas pencahayaan ruang belum bisa memenuhi 

standar pencahayaan ruang kelas pada pagi hari.

Pergeseran matahari pada siang hingga sore hari 

mengakibatkan sinar matahari bisa langsung masuk melalui bukaan 

cahaya bagian barat daya bangunan tanpa terhalang. Selain itu dengan 

luas bukaan cahaya pada sisi barat daya lebih besar dari pada sisi timur 

laut, pencahayaan alami ruang sudah terpenuhi dengan baik. 

Pada bangunan B, peningkatan intensitas pencahayaan alami 

sangat rendah. Hal ini dikarenakan kedua sisi bangunan yang memiliki 

bukaan cahaya pada sisi timur laut dan barat daya tidak bisa 

mendapatkan sinar matahari dengan baik. Dari hasil pengukuran 

intensitas pencahayaan, hampir tidak terjadi peningkatan cahaya alami 

pada bangunan B sepanjang hari. Pada pagi hingga siang hari sinar 

matahari langsung tidak bisa masuk akibat adanya tritisan pada bagian 

timur laut bangunan. Sementara pantulan sinar matahari sangat rendah 

akibat selasar bangunan selebar 1,9 meter dan tritisan selebar 0,5 meter. 
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Selain itu adanya pohon di sebelah timur laut bangunan mengakibatkan 

sinar matahari terhalang. 

Intensitas pencahayaan alami pada bangunan C mengalami 

peningkatan dari pagi hingga siang hari. Sementara dari siang hingga 

sore hari intensitas pencahayaan alami pada bangunan C mengalami 

penurunan. Meski begitu, intensitas pencahayaan alami pada bangunan 

C cenderung stabil dibandingkan dengan bangunan A. Pada bangunan 

C sinar matahari pagi hingga menjelang siang bisa masuk dengan baik

melalui jendela dan ventilasi di sisi timur laut bangunan karena 

lapangan di sebelah timur laut mengakibatkan tidak adanya penghalang 

masuknya sinar matahari. Sementara pada siang hingga sore hari 

mengalami penurunan akibat sinar matahari terhalang pohon di sebelah 

barat daya bangunan dan bangunan ruang kelas di sebelah barat. Meski 

begitu sinar matahari masih bisa masuk melalui bukaan pada bagian 

barat daya meski tidak terlalu optimal. Sementara bukaan di sisi timur 

laut bangunan tetap bisa mejadi sumber pencahayaan alami melaui 

pantulan sinar matahari meski intensitasnya tidak sebanyak di pagi hari.

Peningkatan dan penurunan intensitas pencahayaan alami pada 

bangunan A dan C berpengaruh terhadap tercapainya standar 

pencahayaan ruang kelas pada tiap titik ukur. Sedangkan pada 

bangunan B minimnya peningkatan intensitas pencahayaan alami yang 

didapatkan sama sekali tidak berpengaruh banyak untuk bisa memenuhi 

standar pencahayaan ruang kelas sepanjang hari. 
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Perbedaan jumlah titik ukur yang memenuhi standar 

pencahayaan ruang kelas pada ketiga bangunan berdasarkan waktu 

pengukuran bisa dilihat pada tabel beikut:

Tabel 4.10. Perbandingan jumlah titik ukur yang memnuhi standar pada 
bangunan A, B dan C

Sampel 
Bangun

an

Jarak 
bangunan

Kriteria 
titik ukur

Jumlah titik ukur pada waktu 
pengukuran

jumlah
07.00-
09.00

09.00-
11.00

11.00-
13.00

13.00-
15.00

15.00-
17.00

A

timur laut; 
1,9 meter

memenuhi 
standar

4 4 7 7 8 30

barat daya: 
5 meter

tidak 
memenuhi 

standar
10 10 7 7 6 40

B

timur laut; 
4,8 meter

memenuhi 
standar

0 0 0 0 0 0

barat daya; 
1,9 meter

tidak 
memenuhi 

standar
14 14 14 14 14 70

C

timur laut; 
25 meter

memenuhi 
standar

7 10 11 8 10 46

barat daya; 
4,8 meter

tidak 
memenuhi 

standar
7 4 3 6 4 24

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Dari perbandingan hasil pengukuran intensitas pencahayaan 

alami pada 14 titik ukur pada bangunan A dan C, terdapat perbedaan 

jumlah titik ukur yang memnuhi standar pencahayaan. Pada pagi hari 

jumlah titik yang memnuhi standar pencahayaan ruang kelas hanya 4 

titik pada bangunan A, sedangkan bangunan C yang memiliki intensitas 

lebih baik mencapai 7 titik. Pada pukul 09.00-11.00 masing-masing 
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bangunan A dan C mengalami peningkatan intensitas pencahayaaan. 

Pada bangunan C jumlah titik ukur yang memenuhi standar

pencahayaan bertambah sebanyak 3 titik menjadi  10 titik yang 

memenuhi standar. Sementara pada bangunan A tidak bertambah dan 

tetap 4 titik yang memenuhi standar. 

Pada siang hari, intensitas pencahayaan alami pada kedua 

bangunan kembali mengalami peningkatan. Pada bangunan C 

merupakan intensitas tertinggi yang berpengaruh terhadap 

bertambahnya jumlah titik yang memenuhi standar pencahayaan 

menjadi 11 titik. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 

sehari pada bangunan C. Pada bangunan A, jumlah titik ukur yang 

memenuhi standar juga bertambah sebanyak 3 titik ukur menjadi 7 titik 

pada siang hari.

Pada pukul 13.00-15.00, intensitas pencahayaan alami pada 

bangunan A mengalami peningkatan cukup baik hingga melebiihi 

intensitas rata-rata ruang pada bangunan C, Namun peningkatan 

tersebut tidak berpengaruh tehadap bertambahnya jumlah titik ukur 

yang memnuhi standar yang tetap 7 titik ukur. Pada bangunan C 

intensitas pencahayaan alami mengalami penurunan sehingga jumlah 

titik yang memenuhi standar berkurang menjadi 8 titik. Pada sore hari 

peningkatan intensitas pencahayaan alami padda bangunan A 

mengalami peningkatan yang sukup signifikan namun hanya menambah 

1 titik ukur yang memenuhi standar sore hari. Sementara padda 
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bangunan C yang mengalami prnurunan intensitas pencahayaan alami 

justru jumlah titik ukur yang memnuhi standar bertambah menjadi 10 

titik ukur. 

Dari hasil perbandingan ketiga bangunan, bangunan C yang 

memiliki jarak paling baik memiliki jumlah titik ukur yang memnuhi 

standar paling banyak dengan 46 titik dalam sehari. Bangunan A hanya 

30 titik yang memnuhi standar dalam sehari sementara bangunan B 

tidak ada sama sekali. 

Bangunan C cukup stabil dalam mendapatkan intensitas 

pencahayaan alami yang berpengaruh tehadap jumlah titik yang 

memenuhi standar dibandingkan bangunan A yang mengalami 

peningkatan cukup banyak pada siang hingga sore hari.  Pada pukul 

13.00-17.00, meski mengalami penurunan dan memiliki intensitas 

pencahayaan lebih sedikit, jumlah titik yang memenuhi standar pada 

bangunan C masih lebih banyak dibandingkan bangunan A yang 

mengalami peningkatan intensitas.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi pencahayaan alami pada bangunan A dan B yang terdapat 

lorong, memiliki intesitas pencahayaan alami yang berbeda. 

Sementara pada bangunan C sebagai bangunan kontrol memiliki 

intensitas pencahayaan paling baik dibandingakan bangunan A dan B.

2. Berdasarkan rata-rata intensitas pencahayaaan alami ruang kelas, 

bangunan A sudah memenuhi kriteria kenyamanan visual ruang kelas 

dengan rata-rata intensitas 393,84 lux perhari. Pada bangunan B, rata-

rata intensitas  pencahayaan alami ruang kelas hanya sebesar 13,10 

lux perhari dan hal ini masih sangat jauh dari standar. Pada bangunan 

C, sebagai bangunan kontrol juga sudah memenuhi kriteria 

kenyamanan visual ruang kelas dengan rata-rata intensitas

pencahayaan alami ruang sebesar 455,76 lux perhari.

3. Berdasarkan titik ukur, intensitas pencahayaan alami pada bangunan 

A dan C belum merata ke seluruh ruang kelas dan mengakibatkan 

tidak semua titik ukur memenuhi standar. Sementara pada bangunan B 

tidak ada satupun titik ukur yang memenuhi standar kenyamanan 

visual. 
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4. Lorong antara bangunan A dan B mengakibatkan bukaan cahaya  

bangunan A dan dan bangunan B yang berada pada lorong tersebut 

tidak bisa mendapatkan sinar matahari dengan baik dimana luas 

bukaan cahaya tidak banyak mempengaruhi intensitas cahaya 

matahari masuk.

5. Selain adanya lorong, faktor lain yang mempengaruhi pencahayaaan 

bangunan adalah kondisi bangunan seperti tritisan, selasar, luas 

bukaan dan penghalang lainnya.

6. Selasar dan tritisan atap yang terlalu lebar pada bangunan B dan C 

mejadi penghalang sinar matahari masuk melalui bukaan cahaya pada 

sisi timur laut bangunan B dan sisi barat daya bangunan C yang 

memiliki luas bukaan 7,67 m2

7. Tidak adanya penghalang dan luas bukaan cahaya yang cukup besar 

pada sisi barat daya bangunan A dan sisi timur laut bangunan C, 

membuat intensitas pencahayaan alami yang melalui bukaan cahaya 

tersebut sangat tinggi. Kondisi ini berdampak pada kurang meratanya 

intensitas pencahayaan alami ruang dan  berlebihan pada salah satu 

sisi bangunan sementara intensitas pencahayaan alami pada sisi 

lainnya masih belum memenuhi standar.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, rekomendasi saran 

yang diberikan sebagai berikut:

1. Memasukkan sinar matahari pada lorong antara bangunan A dan B 

untuk meningkatkan intensitas pencahayaan alami pada bangunan A 

dan B terutama pada bagian ruang kelas yang dekat dengan lorong. 

Sinar matahari bisa dimasukkan dengan membuat bukaan dinding 

seperti bouven atau rooster pada bagian atas bangunan dan dinding 

lorong. Pada dinding ujung lorong dimana terdapat tangga, 

menggunakan material yang tembus cahaya seperti kaca atau dengan 

membuat jendela. Bisa juga dengan membuat rooster pada dinding 

lorong sebagai masuknya sinar matahari.

2. Memperbesar luas bukaan cahaya jendela pada sisi timur laut

bangunan B untuk mendapatkan sinar matahari lebih banyak sebagai 

pencahayaan alami bangunan.

3. Menggunakan Shading systems primary using direct sunlight pada 

bangunan A dan C untuk menyebarkan sinar matahari ke seluruh 

bangunan dengan memantulkan cahaya matahari langsung ke langit-

langit bangunan.
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Gambar 5.1. Shading systems primary using direct sunlight

Sumber: Peneliti, 2013

Sinar matahari dari luar dipantulkan dengan menggunakan cermin 

dengan pemantulan cahaya 100% sebagai lightning reflector yang 

terpasang pada bagian luar bangunan. Sebelum cahaya masuk ke 

dalam ruangan, terlebih dahulu akan terhalang oleh kaca nako dengan 

bahan kaca riben sehingga cahaya yang masuk ke dalam ruangan tidak 

membawa panas (Wijaya, 2013).

4. Pada bangunan B, bisa digunakan light transport (penyalur cahaya)

untuk meningkatkan intensitas pencahayaan alami dengan 

mendapatkan sinar matahari dari atap bangunan kemudian disalurkan 

pada seluruh bagian ruangan melalui langit-langit bangunan.
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Gambar 5.1. Light Transport

Sumber: Peneliti, 2013

Salah satu sistem penyalur cahaya ialah dengan menggunakan tabung 

cahaya (light tube). Cahaya matahari dari luar masuk melalui kolektor 

cahaya yang terdapat pada baguian luar bangunan. Cahaya kemudian 

di refleksikan melalui tabung dan kemudian didistribusikan ke dalam 

ruangan. Material pada system refleksi harus memiliki tingkat 

efisiensi reflektifitas yang tinggi untuk meminimalisir cahaya yang 

terbuang. Material yang digunakan ialah reflector alumunium yang 

hanya kehilangan 15% cahayanya. Pada ujung reflector digunakan 

lensa penyaring sinar ultra violet untuk menghasilkan cahaya yang 

memiliki efek menyehatkan. Sistem pipa cahaya dengan diameter 8 ini 

bisa menyediakan cahaya untuk area seluas 15m2 atau memberikan 

pencahayaan yang hampir sama dengan bola lampu pijar 100 watt 

(Wijaya, 2013)
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian

TABEL PENGUKURAN LUXMETER

Ruang : Hari/Tanggal:

Titik Ukur 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-13.00 13.00-15.00 15.00-17.00

Titik 1

Titik 2

Titik 3

Titik 4

Titik 5

Titik 6

Titik 7

Titik 8

Titik 9

Titik 10

Titik 11

Titik 12

Titik 13

Titik 14
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Lampiran 2. Hasil Pengukuran Luxmeter

PENGUKURAN LUXMETER RUANG TEORI 11 (BANGUNAN A)

Waktu 
Pengukuran Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-
09.00

233 357 268 173 154 186 48 68 97 25 40 55 226 586 649

286 171 71 40 487

09.00-
11.00

235 362 517 181 179 253 105 92 118 61 56 68 658 645 869

371,33 204,33 105 61,67 724

11.00-
13.00

479 669 516 303 224 233 143 126 127 89 85 71 922 966 833

554,67 253,33 132 81,67 907

13.00-
15.00

870 931 1246 321 441 453 149 155 180 86 89 91 1515 1676 1776

1015,67 405 161,33 88,67 1655,67

15.00-
17.00

1469 1492 2210 475 390 644 197 158 204 112 92 101 1938 1980 2950

1723,67 503 186,33 101,67 2289,33

Waktu 
Pengukuran Titik 6 Titik 7 Titik 8 Titik 9 Titik 10

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-
09.00

129 118 125 36 63 83 28 37 54 361 500 432 106 158 119

124 60,67 39,67 431 127,67

09.00-
11.00

157 171 202 98 89 120 48 63 67 634 566 694 232 213 251

176,67 102,33 59,33 631,33 232

11.00-
13.00

236 183 210 142 127 126 79 85 72 961 779 677 297 267 261

209,67 131,67 78,67 805,67 275

13.00-
15.00

142 362 322 130 172 181 72 111 88 1470 1261 1423 282 393 461

275,33 161 90,33 1384,67 378,67

15.00-
17.00

361 333 436 279 175 263 103 114 122 1560 1675 1625 576 358 581

376,67 239 113 1620 505
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Waktu 
Pengukuran Titik 11 Titik 12 Titik 13 Titik 14

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-09.00
33 87 94 13 52 38 334 158 482 64 86 68

71,33 34,33 324,67 72,67

09.00-11.00
116 124 145 64 72 75 1099 213 964 161 102 123

128,33 70,33 758,67 128,67

11.00-13.00
144 129 145 78 91 79 1122 267 886 154 151 129

139,33 82,67 758,33 144,67

13.00-15.00
168 233 223 91 121 112 1739 393 1561 177 194 148

208 108 1231 173

15.00-17.00
323 126 305 123 126 142 1682 358 2090 126 209 167

251,33 130,33 1376,67 167,33
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PENGUKURAN LUXMETER RUANG TEORI 13 (BANGUNAN B)

Waktu 
Pengukuran Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-09.00
5 4 6 8 7 7 12 12 16 17 13 9 4 4 5

5 7,33 13,33 13,00 4,33

09.00-11.00
7 7 7 13 11 9 20 17 23 20 17 12 7 7 7

7 11 20 16,33 7

11.00-13.00
7 8 8 11 18 13 17 21 29 17 18 12 5 9 7

7,67 14 22,33 15,67 7

13.00-15.00
3 8 7 5 14 11 9 15 23 9 11 10 4 8 9

6 10 15,67 10 7

15.00-17.00
4 9 5 5 14 8 8 19 17 8 11 6 4 10 7

6 9 14,67 8,33 7

Waktu 
Pengukuran Titik 6 Titik 7 Titik 8 Titik 9 Titik 10

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-09.00
11 9 9 15 17 14 30 34 15 4 4 6 8 10 7

9,67 15,33 26,33 4,67 8,33

09.00-11.00
15 14 12 25 27 20 28 32 24 7 6 7 12 14 9

13,67 24 28 6,67 11,67

11.00-13.00
12 32 14 25 24 28 25 32 24 4 8 8 9 16 13

19,33 25,67 27 6,67 12,67

13.00-15.00
9 16 13 13 25 22 13 20 13 3 8 7 8 15 11

12,67 20 15,33 6 11,33

15.00-17.00
7 16 9 7 27 9 7 22 12 3 9 5 6 15 8

10,67 14,33 13,67 5,67 9,67
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Waktu 
Pengukuran Titik 11 Titik 12 Titik 13 Titik 14

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-09.00
16 21 15 32 37 17 3 4 6 5 4 7

17,33 28,67 4,33 5,33

09.00-11.00
26 24 23 33 33 24 7 7 7 9 10 10

24,33 30 7 9,67

11.00-13.00
23 29 29 28 37 26 6 9 7 6 11 11

27 30,33 7,33 9,33

13.00-15.00
12 20 23 13 22 18 2 8 7 4 11 5

18,33 17,67 5,67 6,67

15.00-17.00
9 25 17 10 24 12 3 9 8 3 9 4

17 15,33 6,67 5,33
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PENGUKURAN LUXMETER RUANG TEORI 6 (BANGUNAN C)

Waktu 
Pengukuran Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-09.00
605 773 702 601 564 337 222 229 286 128 157 115 878 708 578

693,33 500,67 245,67 133,33 721,33

09.00-11.00
1065 818 922 645 536 451 257 251 226 136 158 146 975 715 669

935 544 244,67 146,67 786,33

11.00-13.00
1045 986 778 742 585 486 293 325 240 168 188 153 1158 771 601

936,33 604,33 286 169,67 843,33

13.00-15.00
978 857 674 621 523 418 227 267 203 138 178 99 899 702 588

836,33 520,67 232,33 138,33 729,67

15.00-17.00
498 881 892 370 590 508 229 286 249 119 189 183 491 694 697

757 489,33 254,67 163,67 627,33

Waktu 
Pengukuran Titik 6 Titik 7 Titik 8 Titik 9 Titik 10

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-09.00
527 537 402 274 280 179 148 155 136 1094 1005 854 388 563 344

488,67 244,33 146,33 984,33 431,67

09.00-11.00
569 523 475 278 296 231 158 179 161 1171 1013 966 533 544 489

522,33 268,33 166 1050 522

11.00-13.00
665 560 413 287 287 235 190 153 165 1323 1006 828 590 537 447

546 269,67 169,33 1052,33 524,67

13.00-15.00
506 473 438 254 295 217 125 192 169 1038 932 791 423 505 446

472,33 255,33 162 920,33 458

15.00-17.00
372 507 493 256 312 268 134 219 207 505 1074 1016 292 544 547

457,33 278,67 186,67 865 461
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Waktu 
Pengukuran Titik 11 Titik 12 Titik 13 Titik 14

Hari Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

07.00-09.00
157 253 169 112 131 103 688 864 801 202 233 164

193 115,33 784,33 199,67

09.00-11.00
266 300 240 147 150 131 1060 913 883 277 261 262

268,67 142,67 952 266,67

11.00-13.00
302 239 231 136 123 136 983 1092 751 379 219 209

257,33 131,67 942 269

13.00-15.00
185 259 232 116 179 159 1096 904 712 252 239 161

225,33 151,33 904 217,33

15.00-17.00
201 305 276 134 199 180 548 921 854 181 238 283

260,67 171 774,33 234
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Lampiran 3. Luxmeter LX-103 Spesification
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

RUANG TEORI 11 (BANGUNAN A)

RUANG TEORI 13 (BANGUNAN B)
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RUANG TEORI 6 (BANGUNAN C)



105

PROSES PENELITIAN


