
 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perguruan tinggi saling berkompetisi meningkatkan peringkat agar 

menjadi yang terbaik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa 

perguruan tinggi tersebut ada pada jajaran perguruan tinggi yang berkualitas. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mendapat gelar sebagai 

Universitas terbaik ke delapan di Indonesia terungkap dari riset global yang 

dilakukan Quacquarelli Symonds (QS) pada tahun 2016 dengan tajuk QS 

World University Rankings. Persaingan yang semakin keras dan ketat antar 

perguruan tinggi beriringan dengan munculnya permasalahan yang semakin 

kompleks, khususnya dalam pembelajaran, menuntut komitmen dari 

pemegang kebijakan kampus untuk meningkatkan kualitas dari proses 

pembelajaran di dalam kampus. 

Kualitas pembelajaran yang baik dipengaruhi oleh beberapa unsur, 

salah satunya karakteristik kelas (Sudjana, dkk 2004). Ruang kuliah yang 

ergonomis tentunya akan membuat seseorang merasa nyaman di dalam 

melakukan aktivitasnya di ruang tersebut. Akan tetapi, kaidah ergonomi 

sampai saat ini belum banyak diterapkan dalam mendesain ruang kuliah 

dengan perangkat pendukungnya. Padahal beberapa laporan penelitian 

melaporkan bahwa penerapan ergonomi di ruang belajar dapat meningkatkan 

hasil belajar. Supriyanto (2012) melaporkan bahwa penggunaan rancangan 
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meja dan kursi belajar berbasis ergonomi dapat meningkatkan kenyamanan 

secara signifikan. Sutjana, (2004) melaporkan bahwa hasil belajar mahasiswa 

meningkat dari rerata nilai 58,71 pada siklus I menjadi 62,06 pada siklus II 

atau meningkat sebesar 5,70% (p < 0,05) setelah diterapkan pembelajaran 

yang mengacu aspek ergonomi. 

 Semua orang membutuhkan ergonomi dalam aktifitasnya, begitu juga 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sarana ruang kuliah seperti meja, 

kursi, layar LCD, papan tulis, dan whiteboard merupakan keperluan dasar 

berjalannya proses belajar mengajar di dalam kelas.  Sarana tersebut harus 

diiringi dengan penataan yang sesuai dengan ukuran lantai ruangan, jumlah 

mahasiswa, dan antropometri mahasiswa. Hal tersebut agar mahasiswa 

maupun dosen merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Selain dari sisi 

tata letak, pengaturan pencahayaan dalam ruangan juga perlu diperhatikan, 

intensitas cahaya yang ada dalam ruangan tidak boleh kurang atau berlebihan, 

karena dapat menyebabkan gangguan dalam penglihatan visual yang dapat 

mengganggu kenyamanan mahasiswa maupun dosen. 

UMS memiliki 12 Fakultas dan 34 Program Studi. Salah satu Program 

Studi yang ada di UMS yakni Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan 

jumlah mahasiswa dari semester 1-7 sebanyak 508 mahasiswa dan memiliki 

tiga ruang kuliah dan tambahan satu ruang kuliah pada hari jumat.  

Setelah dilakukan survei pendahuluan terhadap 18 mahasiswa Prodi 

Kesehatan Masyarakat, kami mendapatkan hasil mengenai kecukupan ruang 

kelas yaitu sebesar 6% responden menganggap bahwa ruang kuliah Program 



 

3 
 

Studi Kesehatan Masyarakat sudah cukup dan 94% lainnya merasa kurang. 

Mengenai jumlah mahasiswa perkelas, 39% responden merasa sesuai dan  

61% merasa tidak sesuai. Mengenai dimensi ukuran kursi kuliah 67% 

responden merasa sudah sesuai dan 33% menganggap belum sesuai. 

Mengenai layar LCD sebanyak 72% responden menganggap cahaya dari luar 

mengganggu penglihatan ke layar LCD dan 28% lainnya menganggap tidak 

ada gangguan. Mengenai kejelasan tampilan presentasi di layar 56% 

responden menganggap tidak jelas dan 44% lainnya merasa sudah jelas. 

Berdasarkan hasil survei di atas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa masih belum merasa nyaman dengan sarana dan layout ruang 

kuliah yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas dimana sebagian besar mahasiswa 

menganggap sarana dan layout ruang kuliah yang ada belum nyaman 

sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikis dan dapat 

mengganggu proses belajar mengajar yang akhirnya dapat mempengaruhi 

kualitas pembelajaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam mengenai keergonomisan sarana dan layout ruang kuliah  dan 

kenyamanan mahasiswa di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas 

Ilmu Kesehatan UMS. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah “apakah 

sarana dan layout pada ruang kuliah Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah 

memenuhi kaidah ergonomi dan kenyamanan mahasiswa?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keergonomisan  sarana 

dan layout pada ruang kuliah untuk kenyamanan proses belajar mengajar 

di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengukur dan menganalisis kesesuaian sarana dengan 

kaidah ergonomi. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis layout pada ruang kuliah 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

c. Menilai dan menganalisis kenyamanan dan keluhan mahasiswa 

ketika proses belajar mengajar berlangsung. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

Memberikan informasi mengenai sarana dan layout yang ideal 

untuk ruang perkuliahan dan menjadi acuan dalam perencanaan 

pembangunan ruang kuliah dimasa mendatang. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana belajar dan menambah wawasan peneliti dalam 

proses penelitian dan dapat mengaplikasikan  teori-teori  mata  kuliah  

yang  didapatkan  di bangku  kuliah. 


