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Kenyamanan Termal Ruang h(etas di Sekolah Tingkat SMA Baniarmasin Timur

Cleh:

Aienna, Sidharta Adyatma, Deasy Arisanty

Abstrak
Tuir-ran dalam penelitian iniadalah mengetahuinilaiindeks disekolah tingkat 5tulA Baniarmasin Timur selama

proses belajar mengajar berlangsung, yaitu selama iam pelajaran ke r'B dengan metode PMV dan PPD. Metode

dalam penelitian ini menggunakan metode deskriftif kuantitatif . Populasi dalam penelitian ini adalah ruang kelas

dengan junrlah r7 1.uung kJur. Sampel dalam penelitian ini adalah rnenggunakan proporsional sampling. Variabel

dalam penelitian ini t.idiri dari lingkungan fisik, manusia sebagai pengguna ruang dan psikologis. Analisis data

dalam penelrtian ini adalah menggunakan Software Center For The Built Enr.'ironment ASHRAE 55. Hasil dalam

penelitian ini sebagai berikut Nilai PMV pada tiap ruang kelas di sekotah tingkat SMA Baniarmasin Timur

berkisar antara o.oi sampai 3.29 dan nilai PPD pada tiap ruang kelas di sekolah tingkat SMA Banjarmasin Timur

berkisar antara 52 sampai 1oo% sedangkan, tanggapan siswa terhadap kondisi kenyamanan termal berdasarkan

aspek psikologis jam pelajaran ke r,4 merasa nyaman sedangkan jam pelajaran ke 5-6 merasa tidak nyaman

dan ada tingkat hubungan tinggi antara indeks kenyamanan termal dengan tanggapan siswa karena pengaruh

lingkungan fisik di Iingklngan sekitar sekolah sesuai dengan tabel korelasi dari aplikasi SPSS 21 karena pengaruh

lingkungan fisik di lingkungan sekitar sekolah

Kata kunci: t<enyumanan Termal, Predicted PrecentLlge of Dissatisfiecl, Predicted Percentlge oi Dissatisfied,

Ruang Kelas

I. PENDAHULUAN

ndonesia mempunyai iklim tropis dengan karakteristik: (r) kelembaban udara mencapai angka 8oZ, (1)

.:hu udara dan (3) radiasi matahari yang mengganggu (Talarosha, zoo5). Perubahan iklim disebabkan oleh

:.i11anasan global dari tahun ketahun karena barryaknya gas buang seperti gas karbon monoksida (CO)

--:;pun gas karbon dioksida (COz) sehingga menurunnya kualitas udara (Kusminirrgrum,2oo8). Manusia

-. 1Llmnya menginginkan kondisi yang nyaman untr-rk melakukan aktivitas, khususnya Iryaman secara terr:al

r 
=nmadani, :ol). Kenyamanan termal dapat mempengaruhi kinerja siswa di dalam l<elas (Foong, 2oo8). Curu

-:iesional harus menciptakan pembelajaran yang kondusif, inspiratif dan menyenangkan, sehingga guru

-:-esional dituntut mempunyai keterampilan menata dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan

, :ar- l<elas. Kenyamanan ruangan kelas dapat berper-:garuh terhadap konsentrasi dan produktivitas siswa

=-:. guru dalam l<egiatan pembelajaran (Wati, zor3). Sekolah di Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu : (r)

: -ir; Banjarmasin, (z) SMKN 3 Banjarmasin, (3) SMK Farmasi Mandiri, dan (4) SMK BINBAN' Berdasarkan

-.. ooservasi dilapangan jumlah siswa, jumlah kelas dan jumlah fasilitas pendingin udara pada ke empat

: 'r ters€but, serta beberapa ruangan yang masih belurn memilkifasilitas pendir,Sinan udara mekanik, seperti

..'kan pada tabel t

-=:el t.Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Jumlah Kelas dengan Fasilitas Pendingin Udara Mekanik (Kipas

Angir:) di Tingkat SMA Kecamatan Baniarmasin Timur.

No NAMA SEKOLAH

lu.q,$lr
SiSwaN
(irw#

iurr lah
,Koiis

Jumlah ketas d.engan, :1 
:

Fasi lita s Pen din gin rU d ara

(Kipa:s,Angin) .,r. .:.,,.1

Reiata SiSWal

Kel€s ',':' ,,:

Ada Tidak

SN1AN l 5)5 15 35 )5

l SMKN ] 1448 41 84 35

) SMK Farmasi Mandiri 61 3 6 20

SMK BINBAN 770 24 48 3)

JUMLAH >8t4 Bl 17) 1)2

IT] rvast, 201

I



FaktalapanganberdasarkanhasilWawancaradaribeberapasiswadisekolahSMKNlBanjar.masindan

>\,lK Farmasi Mandiri, bahwa siswa mengganggap kondisi kelas mulai terasa gerah dan panas dari iam

:eiajaran ke 4 sampai jam pelajaran ke to. Berdasarkan diskripsi permasalahan yang diiabarkan pada bab t'

:eneliti mengamL:il iudul "Kenyamanan Termal Ruang Kelas di sekolah Tingkat sMA Baniarmasin Timur"

I, TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian kenYamanan

Manusia UmUmnya menginginkan kondisi yang nyaman dalam melaksanakan aktifitas, Seperti temperatUr

rLrang yang terlalu panas atau dingin akan mengakibatkan perubahan fungsional pada organ yang

bersesuaian pada tubuh manusia (Rahmadani' 2011)'

B. Pengertian KenYat,lanan Termal

Kenyamanan termal sebagai kondisi pikir yang mengekspresikan tingkat kepuasan seseorang terhadap

lingkungantermalnya,berartikenyamanantermalakanmelibatkantigaaspekyangmeliputifisik'fisiologis

danpsikologis(ASHRAE,t966danlSO773o'2oo5)'yangdapatdiuraikarrsebagaiberikut:

r). Kenyamanan termal aspek fisik merupakan perpaduan dari suhu' kelembaban udara' kecepatan aliran

udara, suhu radiasi dengan panas yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh (|So 773o,20o5).

:). Ken,vamanan termal aspek fisiologis tergantung pada temperatur badan manusia ke temperatur kulit

sert: tingkat berkeringat badan (lSO 773o'zoo5)'

3). Kenyamanan termal aspek psikologis merupakan kondisi

kepurasan seseorang terhadap llngkungan termalnya (Hoppe

C. Faktor-faktor yar,g Mempengaruhi Kenyamanan Termal

r). Variabel Personal, meliPuti:

a). Rate Metabolismeyang Diwuiudkan dalam Variabel Aktivitas

Tingkaimetabolismemerupakanpanasyangclihasilkandidalamtubuhsepanjangberaktivitas.

Semakin banyak melakr-rkan aktivitas fisik, semakin banyak panas yang dibuat' semakin banyak panas

yangdihasilkantubuh,semakinbanyakpanasyangperludihilangkanagartubuhtidakmengalami

ov erheat (Susanti, L', 2013 3r o-3r 6)'

b). BerPakaian

Kenvamanan termal sangat

diklasif ikasikan berdasarkan

pengukuran insulasi Pakaian

zor3:3ro-3r6).

z). Variabel lklim Ruarrg, meliputi:

a). suhu udara

Suhu udara merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kondisi nyaman termal manusia' Suhu

manusia naik ketika suhu ruang dinaikkan hingga sekitar 21oc, namun suhu ruang tidak menyebabkan

suhu l<ulit naik, tapi n'enyebabkan kulit berkeringat lKaryono' zot5)'

b). Kelembaban

Kelembaban relatif adalah perbandingan antara iumlah uap air pada udara dengan iumlah bias

tampung pada temperatur maksimum uap air diudara. Kelembaban suatu ruangan tidak boleh kurang

pikiran yang mengekspresikan tingkat

P., zooz).

: dipengaruhi oleh efek insulasi pakaian yang dikenakan Fakaian

pada nilai insulasinya, sedang satuan yang sering digunakan untuk

adalah clo. Batas nyaman untuk pakaian adalah n < o,5 clo (Susanti' L''



dari 3o% atau antara 40'60% di musim panas. Suhu nyaman untuk daerah

kelembaban 7 o-}oi'i' (Anton, zot z)'

c). KecePatan Angin

Kecepatan angin merupakan faktor yang penting dalam

tidak bergerak dalam ruangan tcrtutup akan menyebabkan

berkeringat (Susanti, 1., 2013: 3ro'3r6)'

d). Suhu radiasi

TemPeratur radiasi

dalam melePas atau

e). PMV dan PPD

temperatur udara

PMV meruPakan index

mengindikasikan sensasi

+3 sampai -3, Yang daPat

yangdikenalkanolehProfessorFangerdariUniversityofDenmarkyang

dingin (cold) dan hangat (wormth) yang dirasakan oleh manusia pada skala

dirumuskan sebagai berikut:

pMV= o,l03eoor6M + o'o28 x [(n/l -w)-3'05 x 1o'i57]3 -6'gg (M w)-

P,,\- o.4z{(M W) - 58.15 1'7 x105 M(5861- P") - o'oot4 M(l+

t,,) - :.so x 1o u 
f., {t., + t73)a- (t, +273)+} - f.,h. (t., - t,,)] " " " "" " (t)

Nilai t,,, h. dan f. dapat diketrhui menggunakan rumus sebagai berikut:

t,,= )5.7 - o.oz8 (44 -w) o.155 l.r [l.go , ro'8 f- {t,' + t73)41(t,+ >73)4} +

f.,h.,(t"-t,)] "' "" "'(')
h. = -u* (2.38 (t- - t,,) " " ,rz'tVv) """ " "' """""'G

f ,=t.o + o.2 l,,,untuk I < o,5 clo atau 1'o5 + o'1 1.,' untuk l-'> o'5 clo " """'(+)

Keterangan:

PMV : Predicted Meon Vote

M : nilai metaboli:me, dalam W/m'dari area permukaan tubuh

w: kegiatan external' dalam W/m" = o untuk kebanyakan aktivitas

l-,: daya tahan thermal pada pakaian, d;'lam m K/W

f., , *ur'o area permukaan orang ketika berpakaian, dengan area permukaan ketika tidak berpakaian

t : temPerature udara dalam "C

t"t *".n radiant temperature dalam "C

,i 
' 
kucepatan relatif udara (relatif terhadap tubuh manusia) dalam m/s

all

p : partial water vapour pressure, dalam Pa

h : convective heat trans{er, dalam W/m K

a

t : permukaan temperature pakaian, d;lam "C

, -=,:ctei Percentage of Dissatisfied (PPD) merupakan banyaknya orang (dalam presentase) yang iidak puas

-.--:dap lingkungan. Semakin besar presentase PPD makin banyak yang tidak puas'

METCDE

r : - =lrtian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif . Populasi clalam penelitian ini adalah Sekolah ringkat

- dj Banjarmasin Timur. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Arikunto' zoo6)' Pengambilan

,--.,-,el menggunal<an teknik probability sompling yaitu propor-tiorrcte stratified random sampling' dengan

:-tgunakan rLrmus slovin (sugiyono, zot4). Probability scmp/irrg adalah teknik pengambilan sampel yang

kenyamanan termal, seperti udara yang

pengguna ruangan merasa kaku ataupun

lebih memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan

menerima panas dari lingkungan (Susanti, L',2o13i 3ro 3r6)'



memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih meniadi anggota sampel

(sugiyono. zor4). Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

dimana:

l/
t1-

1+ l/.e"

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan

populasiyang terdapat dalam penelitian ini berjumlah z8t4 orang dan presisi yang ditetapkan atau tingkat

signifikansi o,o5 maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah:

/V
17=-- t

I + .V.e-

= 4oo

Jadi, jumlah keseluruhan responden dalarr penelitian ini adalah 4oo orang'

Menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi proporsional agar sampel yang

diambil lebih proporsional dengan cara:

Tabel z. Sampel iumlah kelas, ruang kelas, iumlah siswa dan iumtah kipas angin

Jumlah Kelas SamPelNama
Sekolah

5

XPIS2
zB

X PMIA 1

36
X PMIA 2

37
XI PIS 2

)3

SMAN ]

5

XII B AKUNTANSI

)5
XII C AKUNTANSI

l0
XI B AKUNTANSI

)7
X PARIWISATA

)6

SMKN ]

)
XI

xil
)5

SMK
Farmasi

Mandiri

No Perhitungan Ruang Kelas

Jumlah
Siswa

Sampel

Jumlah
Kipas

Angin

1

XPISt )4 7

2

)
2

2

XIIA
AKU NTi,NSI

36 2

2

)
2

2

z

)

X 1) 7

)

2

I

B

l-



+ SMK
Binban

4
XTKJ 2

)9
XI BROADCASTINC

11

XIIBROADCASTINC
z8

XTK] 1 l9 )

)

2

2

Total 17 520

,\nalisis Data

Analisis data yang digunakan daiam penelitian ini, yaitu:

L Analisis nilai pMV dan PPD menggunakan rumus (t,u,3 dan Perl-ritungan menggunakan rumus (r,2,3 dan 4)

secara manual dimungkinkan terjadi kesalahan dan kesulitan dalam pemograman, sehingga perhitungan

pMV dan ppD dalam penelitian ini menggunakan softwor e PMV z.oo8 verst t.o ingvar holmer, yang dirancang

khusus oleh ISO 273o.

_. Anali:,s tanggapan siswa terhadap kondisi kenyamanan termal berdasarkan aspek psikologis dengan

menggunakan anaiisis deskriptif kuantitatif berdasarkan perseniase frekuensi dan disaiikan dalam bentuk

grafik. persentase menurut Sudjana (zoor: rz9) diolah dengan cara frekr-rensi dibagi dengan jumlah

responden dikali loo persen, sebagai berikut:

P= xloo%

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi

N = Jumlah responden

1oo% = Bilangan tetap

, Analisis hubungan antara indeks kenyamanan termal dengan tanggapan siswa berdasarkan aspek

psikologis, menggunakan analisi. statistiK korelasi sederhana yaitu A4etode Product Moment dari Karl

pearson (Tika, M.p.,zoo5: 78). Agar mempermudah dalam penelitian ini menggunkan SPSS 21.

" HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata Temperatur, Kelembaban, dan Kecepatan angin Ruang Kelas di sekolah tingkat SMA

Baniarmasin Timur.

. Temperatur

,.ondisi temperatur ruang kelas dari jam pelajaran t sampai 8 mengalami peningl<atan karena Ietak posisi

.:,:s berada dekat dengan lahan terbuka seperti lapangan basket dan voly sehingga men)'ebabkan

,:ntulan sinar matahari dan sirkulasi udara panas langsung masuk kedalam ruang kelas. Ada beberapa

..ktor yang mempengaruhui kenyamanan termal yaitu perpindahan kalor dari suhu luar karena pengaruh

.--ndisi luar berupa pancaran sinar matahari yang masuk sebagai cahaya melaluri ventilasi seperti pintu

:ng terbuka. Ventilasi alami terjadi karena adanya perbedaan tekanan di Iuar suatu bagunan terutama

=las rang disebabkan oleh angin dan karena adanya perbedaan temperatur, sehingga terdapat gas-gas

:nas yang naik dalam saluran ventilasi (SNI o3'6572-2001), sedangkan kelas,vang berada dekat dengan

::etasi memilki r-rdara seiuk sehingga temperatur udara rendah.

I



b. Kelembaban

Kelembaban udara merupakan faktor penting dalam kenyamanan termal saat suhu udara mendekati

ambang batas ker.ryamanan dan kelembaban udara 7o% serta kurang dari 4o% mempengaruhi pelepasan

kalordaritubhmanusiasehinggamenciptakanrasatidaknyaman,kondisikelembabanruangkelasdari

jam pelaiaran r sampai 8 mengalami penurunan. Lingkungarl yang mempunyai kelembaban realatif tinggi

mencegah penguapan keringat dari kulit karena lingkungan yang panas, memiliki sedikit keringat untuk

menguap, sehingga menimbulkan rasa gerah bagi individu yang berada dilingkungan tersebut (susanti'

L., )o13'.31o-316).

Kondisi kelembaban yang tinggi dibutuhkan kecepatan angin yang cr-rkup c1i dalam ruang seperti kipas

angin. Kelas yang memiliki vegetasi akan menyebabkan penguapan pada tumbuhan (Transpirasi) sehingga

ruang kelas memiliki l<elembaban yang tinggi dengan temperatur ruang yang renclah sesuai pengukuran

dilapangan, sedangkan kelembaban yang rendah cli akibatkan oleh posisi letal< kelas menghadap arah

sinar matahari serta tidak memilki vegetasi yang lebat sehingga mempengaruhi kelembaban relatif pada

ruang kelas.

:. KecePatan angin

Ruang kelas yang dipengaruhi oleh adanya pendingin mekanik seperti kipas angin dan ventilasi berupa

pintu yang terbuka akan mempengaruhui kecepatan angin dalam suatu ruang' Tujuan ventilasi ruang

kelas menghilangkan gas-gas yang tidak n-renyenangkan yang ditimbulkan oleh l<eringat dan gas-gas

pembakaran(Co:)yangditimbulkanolehpernafasandanmembantumendapatkanl<enyamanantermal

(sNl o3-6572 zoor). Ruang keias yang berdekatan dengan lahan terbuka seperti Iapangan basket dan voly

sehingga angin dengan l<ecepatan yang lebih tinggi akan memasuki melalui ventilasi seperti pintu dan

jendela yang terbul(a clan vegetasi yang banyak akan pengaruhnya terhadap uclara sekitar menjadi seiuk

clan nyaman, sedangkan penonaktifan berupa kipas angin pengaruhnya kecepatan angin menjadi rendah'

t. lndeks Kenyamananan Termal Tiap Ruang Kelas di (r) SMAN J Baniarmdsin, (z) sMKN 3 Baniarmasin'

(l) sMK Farmasi Mandiri Banlarmasin, dan (4) sMK Bina Banua Baniarmasin berdasarkan metode

PMV dan PPD

Predicted Precentage of Dissatisfied (e,Vtr'; merupakan index yang dikenalkan oleh Professor Fanger dari

Univer;it;,of Denmark yang mengindikasikan sensasi dingin (cold) dan hangat (wormth) yang dirasakan oleh

manusr: pada skala +3 sampai 3. Predicted Percentage of Dtssattsfied (PPD) merupal<an banyaknya orang

(dala,n presentase) yang tidak puas terhadap lingkungan, semakin besar presentase PPD makin banyak yang

tidak puas. Pengukuran kondisi termal dilakul<an dari iam pelaiaran ke t sampai 8 cengan menggunal<an alat

kestrel 40oo. pengukuran kenyamanan termal meliputi: temperatur udara, kelembaban clan kecepatan angin

yano dilakukan di empat titik ruangan dan dimasukkan ke software PMV 20oB versi t'o ingvar holmer yang

dirancang oleh ISO 7710. Ruang kelas yang dinyatakan nyaman di iam pelaiaran r-4 disebabl<an kecepatan

angin kecil sedangkan temperatur rendah karena udara pagi masih sejuk apalagi kelas yang berdekatan dengan

vegetasi dan ventilasi seperti pintu dan jendela dibuka sehingga nilai PPD kecil, sedar]gkan di lam pelajarn 5-8

berkisar dari sedikit hangat sampai panas karena semakin siang kelemb:ban udara semal<in rendah sedangkan

temperatur udara tinggi menyebabkan nilai PPD meningkat dan kondisi semakin tidak nyaman'

Kondisi kelernbaban udara yang tinggi rkan menyebabkan kalor dicjalam tubuh manusia meniadi tidak

nyaman, sedangkan kecepata angin pada daerah beriklim tropis lembab cenderung sangat minim teriadi pada

siang hari dan angin membantu mendangkut uap-uap air yang menghambat pelepasan kalor' namun apabila
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, r- jebihan akan mengurangi kenvamanan terma (SN I ol-6572-2001).

l. Tanggapan siswa terhadap kondisi Kenyamananan Termal berdasarkan aspek psikologis Tiap Ruang

Kelas di (r) SMAN 3 Banjarmasin, (z) SMKN 3 Banjarmasin, (3) SMK Farmasi Mandiri Baniarmasin, dan

(4) SMK Bina Banua Baniarmasin.

\enyamanan termal aspek psikologis merupal<an kondisi pikiran yang mengekspresikan tingkat kepuasan

)eseorang terhadap lingkungan termalnya (Hoppe P., zooz). Mengetahui tingkat kepuasan siswa dalam proses

lela.iar dari jam pela.iaran t-8 terhaciap tingkat l<epuasan dari aspek psikologis menggunakan kuisonertertutup.

Berdasarkan hasil kuisoner sisw,a menggangap kondisi nyaman dari jam pelajaran t - 4 disebabkan

:emperaturmasih rendah dan kelembaban r-rdara tinggi, kerena kelembaban udara tinggi menyebabl<an kalor

sulit dilepaskan untuk mengimbangi kondisi kelembaban tinggi membutuhkan kecepatan angin yang cukup,

..perti ruang terbuka lapangan basket, Iapangan voly dan vegertasi sehingga memudahkan udara dari luar

rasuk kedalam kelas yang pintu dan jendelanya terbuka.

Pengaruh kencepatan angin bagi manusia < o.z5 m/detik pengaruh atas kenyamanan tidak dapat dirasakan,

:,rt-o.5 m/detik pengaruh atas kenyamanan paling nyaman, o.5-t m/detik pengaruh atas kenyaman:n masih

....aman, tetapi gerakan udara dapat dirasakan sedangkan 1.5'2 m/detik pengaruh atas kenyamanan kurang

- . a:ran (Hendarto, zoto). Siswa merasa tidak nyaman dijam pelajaran 5-6 disebabkan semakin meningkatl<nya

:=Tperatur udara sehingga membuat suhu ruang menjadi panas karena batas kenyamanan untuk daerah

.^:tulistiwa adalah t9"C TE (batas bawah) :6"C TE (batas atas), kelernbaban udara semakin menurun dan

::"onaktifkan kipas angin membuat siswa merasa panas.

di SMA Banjarmasin Timur

':-\'amanan termal merupakrn perasaan dimana seseorang merasa nyaman dengan keadaan temperatur

-:<ungannya. Kenyamanan termal aspek fisik merupakan perpaduan dari suhu, kelembaban udara, dan

-::patan angin (lSO 77io,zoo5) dan kenyainanan termal aspek psikologis merupakan kondisi pikiran yang

--::gekspresikan tingkat kepuasan seseorang terhadap lingkungan termalnya (Hoppe P., zooz).

\lenentukan hubungan antara indeks kenyamanan termal dengan tanggapan siswa menggunakan aplikasi

r r-<S 11.

3erdasarkan nilai signifikar r.

-ika nilai signifikan < o,o5 maka terdapat korelasi, sebaliknya jika nirai signifikan > o,o5 maka tidak terdapat

<o relasi.

3erdasarkan tanda bintang (") yang diberil<an SPSS.

-:<a terdapat tanda bintang pada pearson correlation maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi,

sebaliknya jika tidak terdapat tanda bintang pada pearson correlation maka antara variabel yang dianlisis

: dak terjadi korelasi.

Berdasarkan Nilai signifrkan dari output diketahui antara index kenymanan termal (X) dengan jam

::lajaran (Y) berdasarkan tabel 57 nilai signifikasi o,ooo < o,o5 yang berarti terdapat korelasiyang signifikan,

,:dangkan berdasarkan tanda bintang SPSS dari output tabel 57 diketahui nilai pearson correlation yang

- rubungkan masing-masing variabel mempunyai tanda bintang, berarti terdapat korelasi yang signifikan

=^rara index l<enyamanan termal dengan hasil kuisoner.

11



V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpuran sebagai berikut:t' sensasi indeks kenyamanan dari pengguna ruang kelas clapat ditentukan dengan cara pMV dan pptNilai PMV pada tiap ruang kelas di sekolah tingkat sMA Banjarmasin Timur berkisar antara o.01 samp:3'29 dan nilai PPD pada tiap ruang kelas di sekolah tingkat SMA Banjarmasin Timur berkisar antara 5)sampai too%' Berdasarkan metode ini, maka dapat disimpurkan bahwa sensasi termar yang dirasakarpengguna ruangan keias (siswa) adalah netral (nyaman), sedikit hangat, hangat cran panas.z' Tanggapan siswa terhadap kondisi kenyamanan termal berdasarkan aspek psikologis jam pelajaran ke1-4 merasa nyaman sedangkan jam perajaran ke 5-6 berkisar sangat hangat sampai panas.4' Ada tingkat hubungan tinggi antara indeks kenyamanan termar dengan tanggapan siswa karenapengaruh lingkungan fisik di Iingkungan sekitar sekolah seperti temperatur udara, kerembaban dankecepatan angin sesuar tabel korelasi dari aplikasi SpSS :r.
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