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Abstract: 

East Pemenang Village in Pemenang District of North Lombok Regency is one of the 

areas affected by Lombok earthquake in 2018. The earthquake caused casualties and 

damage to physical facilities, including worship places and educational facilities. The 

school building and educational support facilities such as computers and audio equipment 

of Al Mubasyssirirun Islamic boarding school located in Pemenang Timur Village also 

suffered from damage. Audio facilities are used as a means of supporting tools in 

teaching and learning activities such as to provide information and announcement to the 

students and academic staff as well as indicate that teaching and learning activities will 

begin or end trough the bell ring. In addition, the loudspeaker equipment can be used for 

flag ceremony. The quality of the audio produced is depend on the audio equipment and 

how the equipment was installed. The selection of loudspeaker equipment should be 

based on the location of placement, the availability of electric power and the range of 

sound produced. In addition, the level of noise produced should be considered. 

Therefore, through Community Service Partnership (PPM-K) the installation activities 

and training on using and maintaining audio equipment for teachers, staff and students 

will be conducted at Al Mubasysyirun Islamic boarding school. However, the placement 

and the installation of audio equipment should consider the environmental conditions, the 

location of the building and the specifications of each audio equipment so that the islamic 

boarding school members are able to find out the types of audio equipment used and how 

to take care of it.  
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Abstrak: 

Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara merupakan 

salah satu wilayah yang terkena dampak gempa Lombok tahun 2018. Gempa tersebut 

menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan sarana fisik. Banyak fasilitas umum 

yang rusak termasuk juga tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. Pondok pesantren Al 

Mubasyssyirun yang terletak di Desa Pemenang Timur juga mengalami kerusakan 

bangunan sekolah dan sarana penunjang pendidikan seperti komputer dan peralatan audio 

berupa pengeras suara. Fasilitas audio digunakan sebagai sarana penunjang proses 

kegiatan belajar mengajar antara lain untuk memberikan informasi kepada warga sekolah 

berupa pengumuman dan suara dari bel sekolah sebagai pemberi tanda bahwa kegiatan 

belajar mengajar akan dimulai atau berakhir. Selain itu, peralatan pengeras suara dapat 

digunakan dalam kegiatan upacara bendera. Kualitas audio yang dihasilkan dipengaruhi 

oleh peralatan audio yang digunakan dan cara instalansi peralatan tersebut. Pemilihan 

peralatan pengeras suara harus memperhatikan lokasi penempatan, daya listrik yang 

tersedia dan jangkuan suara yang dihasilkan. Selain itu juga harus memperhatikan tingkat 

kebisingan yang dihasilkan. Oleh karena itu, melalui kegiatan Pengabdian Pada 

Masyarakat Kemitraan (PPM-K) dilakukan kegiatan instalasi, pelatihan penggunaan dan 

perawatan peralatan audio kepada guru, staff dan siswa pondok pesantren Al 

Mubasysyirun. Penempatan dan instalasi peralatan audio dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan, letak bangunan dan spesifikasi masing-masing peralatan audio tesebut. 

Selain itu pihak pondok pesantren juga dapat mengetahui jenis – jenis peralatan audio 

dan cara perawatannya. 

 

Kata kunci: Pondok Pesantren Al Mubasysyirun, Audio, Instalasi, Pelatihan dan level 

audio 

 

 

 

  



 

1. PENDAHULUAN 

Pondok pesantren dan Sekolah menjadi bagian yang penting dalam proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pondok Pesantren Al Mubasysyirun 

merupakan salah satu penyelenggara pendidikan keagamaan yang berdiri pada 

tahun 1997. Pondok Pesantren Al Mubasysyirun beralamat di Jl. TGH. Hasan Basri 

Desa Pemenang Timur, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa 

Tenggara Barat. Pondok pesantren Al Mubasysyirun menyelenggarakan 

pendidikan Madrasah Aliyyah dan Madrasah Tsanawiyyah. Jumlah santri di 

Pesantren Al Mubasysyirun adalah 151 orang, dengan rincian jumlah santri pria 

sejumlah 69 orang dan santri perempuan berjumlah 82 orang, dengan tenaga 

pengajar dan pegawai berjumlah 14 orang. 

   
Gambar 1. Kondisi Pondok pesantren Al Mubasysyirun pasca gempa 

 

 
Gambar 2. Bangunan permanen Pondok Pesantren Al Mubasysyirun 

 

Bencana gempa yang mengguncang pulau Lombok pada tanggal 5 agustus 

2018 menyebabkan banyaknya korban jiwa dan juga mengakibatkan kerusakan 

pada bangunan serta sarana fisik lainnya (Pradono, 2018). Gempa  ini juga 

mengakibatkan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Al Mubasysyirun menjadi 

rusak sehingga sudah tidak bisa digunakan kembali. Bangunan utama seperti 

asrama, masjid, dan ruang kelas mengalami rusak berat. Pasca gempa, pada akhir 



 

tahun 2018 Pondok Pesantren Al Mubasysyirun mendapat bantuan bangunan semi 

permanen yang dapat dilihat pada gambar 1.  Selanjutnya pada tahun 2019 pondok 

pesantren mendapatkan bantuan bangunan sekolah dari pemerintah seperti tampak 

pada gambar 2. 

Selain bangunan yang rusak berat, peralatan audio yang selama ini  

mendukung kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Al Mubasysyirun juga ikut 

rusak. Perangkat audio yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al Mubasysyirun ikut 

tertimpa reruntuhan bangunan gedung sekolah sehingga menjadi rusak dan tidak 

dapat digunakan kembali.  

Peralatan audio dapat digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan 

perkantoran, peribadatan, hiburan dan kegiatan masyarakat (Ariessaputra et al, 

2018). Selain itu peralatan audio juga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar 

di Sekolah (Wati, 2016). Peralatan audio dapat digunakan sebagai bel sekolah yang 

berfungsi untuk menginformasikan pergantian jam pelajaran, tanda istirahat, tanda 

masuk kelas dan pulang sekolah. Pengembangan teknologi bel sekolah terbagi 

menjadi dua bidang yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Pengembangan 

perangkat lunak terbagi dua, yaitu aplikasi bel untuk desktop dan aplikasi mobile 

yang berbasis android (Linarta et al, 2018).  

Peralatan audio dapat digunakan untuk memberikan informasi berupa 

pengumuman – pengumuman melalui pengeras suara sehingga dapat didengar oleh 

warga sekolah dan juga dapat melatih kemampuan menyimak siswa 

(Kesumawidayani et al, 2013). Selain itu peralatan audio dapat mendukung 

kegiatan upacara bendera sehingga pelaksanaan upacara bendera menjadi lebih 

khidmat. Perlu ada pengaturan dan penempatan posisi peralatan audio yang tepat 

sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Kegiatan upacara bendera dapat 

menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme kepada para siswa (Prastiwi, 

2016). 

Permasalahan yang terjadi di pondok pesantren Al mubasysyirun adalah 

tidak tersedianya perlatan audio yang dapat digunakan untuk menunjang sarana 

kegiatan belajar mengajar di sekolah pasca gempa. Sehingga perlu penggantian dan 

pemasangan peralatan audio yang baru. Solusi yang ditawarkan adalah 

pemasangan peralatan audio yang memiliki multifungsi. Pertama,  Peralatan ini  

dapat digunakan untuk memberikan informasi berupa pengumuman melalui 

pengeras suara. Kedua, juga dapat berfungsi sebagai bel sekolah yang dapat 

digunakan untuk memberikan informasi bahwa tanda masuk kelas, pergantian jam 

pelajaran dan info pulang sekolah. Ketiga, peralatan audio tersebut juga dapat 

digunakan pada kegiatan upacara bendera. 



 

2. METODE KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penelitian lapangan berupa 

identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, Perancangan, instalasi 

peralatan, pengukuran kualitas, pelatihan penggunaan dan perawatan. Selanjutnya 

dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

2.1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan identifikasi masalah meliputi survei lokasi, diskusi dan 

wawancara serta memeriksa sarana dan prasarana penunjang Sekolah yang masih 

dapat digunakan. Survei dilakukan pada Pondok Pesantren Al Mubasysyirun, yang 

beralamat di Jl. Tgh. Hasan Basri Desa Pemenang Timur, Pemenang, Kabupaten 

Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat.  

 

Gambar 3. Diskusi dengan pihak sekolah 

Kegiatan diskusi dan wawancara dilakukan antara tim pengabdian dengan 

kepala sekolah seperti tampak pada gambar 3. Berbagai informasi dan 

permasalahan serta solusi dibahas pada kegiatan ini. Pemeriksaan sarana prasarana 

meliputi layout bangunan sekolah, sumber listrik dan sarana pendukung yang 

dimiliki oleh sekolah seperti terlihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Pengukuran Listrik 



 

Sumber listrik sekolah berasal dari PLN dengan daya 1300 VA. Terdapat 

beberapa ruang kelas, ruang kepala sekolah ruang guru dan beberapa ruangan 

seperti terlihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Denah sekolah 

 

2.2. Analisis Kebutuhan 

Kebutuhan kegiatan pengabdian ini meliputi perangkat keras dan perangkat 

lunak. 

2.2.1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan meliputi peralatan input, pemrosesan dan 

output. Spesifikasi perangkat keras dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Spesifikasi kebutuhan perangkat keras 

No. Alat Spesifikasi Jumlah 

1 Amplifier  

Output : 30 Watt 

Konsumsi Daya : 34 Watt 

Input mic : 3 Mic 

Speaker output : Floating balanced 100 V , 330 

ohm, 4-16 ohm, 15 V 

Respon Frekuensi : 50-20.000Hz 

1 buah 

2 Microphone  

Mic ergonomic 

Moving coil mikropon 

Phone Plug 

1 buah 

3 Kabel Listrik kabel listrik serabut 2 X0,75 20 meter 



 

No. Alat Spesifikasi Jumlah 

4 Stand mic 

Tripod kaki 3 

Mic Holder : 2 yaitu slide dan clip model 

holder) 

1 buah 

5 Microphone 

Include 1 holder mic 

Panjang kabel : 7.5 meter 

Konektor : Jek phone (akai) standar mono 

2 buah 

6 
Speaker 

Corong (horn) 

Rated Input 25 Watt (100 V line) 

High Impedance 

Frequency Response: 150~6.000 Hz 

Sound Preasure Level: 110dB (1W/1m, in 

anechoic chamber) 

1 buah 

7 Kabel RCA 
Panjang 1.5m 

Gold plated connector 
1 buah 

 

2.2.2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah aplikasi bel sekolah berbasis 

android. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur waktu bel berbunyi dan untuk 

menandakan pelajaran dimulai atau telah berakhir. 

 

2.3. Perancangan dan Instalasi peralatan 

Berdasarkan analisis kebutuhan maka perancangan peralatan audio harus 

memiliki multifungsi yaitu sebagai media penyampaian informasi di sekolah, 

sebagai bel sekolah dan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan upacara bendera. 

Perancangan peralatan dapat dilihat pada gambar 6. Pada saat penyampaian 

pengumuman dan kegiatan upacara bendera maka input suara menggunakan 

microphone dan melalui input kabel RCA. Sedangkan pada saat menjadi bel 

sekolah perlu ada penambahan smartphone yang telah terpasang aplikasi bel yang 

berbasis android. Aplikasi ini juga berfungsi untuk mengatur input suara bel 

sekolah sesuai dengan yang diinginkan. 

 

 

Gambar 6. Perancangan instalasi audio 



 

Tata letak penempatan peralatan audio dapat dilihat pada gambar 7. 

Amplifier di tempatkan diruang guru agar lebih aman dan mudah diakses oleh 

pihak sekolah. Speaker corong ditempatkan di bagian barat dan terletak ditengah 

agar dapat menjangkau area sekolah.  

 

Gambar 7. Layout penempatan peralatan audio 

Pengaturan dan penempatan posisi peralatan audio pada saat upacara dapat 

dilihat pada gambar 8. Penempatan tersebut menyesuaikan dengan kondisi 

lingkungan sekolah dan untuk mendapatkan hasil yang  maksimal. 

 

Gambar 8. Layout upacara bendera peralatan audio 

2.4. Pengukuran kualitas audio 

Pengukuran kualitas audio dilakukan menggunakan alat ukur sound level 

meter. Pengukuran level tekanan bunyi dBA dilakukan dalam rentan waktu selama 



 

10 menit untuk tiap pengukuran dan pembacaan nilai level dilakukan setiap 5 

detik. Standar nilai baku level kebisingan mengacu pada area perumahan dan 

permukiman yaitu sebesar 55dBA (KMLH, 1996). 

2.5. Pelatihan penggunaan dan perawatan 

Pelatihan Penggunaan dan Perawatan Peralatan Audio juga diberikan 

kepada guru, pegawai dan siswa. Kegiatan terdiri dari persentasi di kelas, praktek, 

diskusi dan Tanya jawab.  

 

3. HASIL KEGIATAN 

Beberapa  hasil kegiatan yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Al 

Mubasysyirun Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai 

berikut : 

3.1. Hasil Instalasi peralatan 

Pelaksanaan kegiatan meliputi : Instalasi dan perbaikan audio dan 

Pelatihan penggunaan audio Musholla Instalasi audio. Peralatan amplifier, 

microphone di tempatkan di dalam ruang guru seperti terlihat pada gambar 

9. Sedangkan instalasi kabel dan speaker corong di letakkan di luar ruangan 

seperti terlihat pada gambar 10.  

  

Gambar 9. Instalasi amplifier 

   

Gambar 10. Instalasi speaker corong dan kabel 



 

Peralatan audio multifungsi ini memiliki beberapa fungsi yaitu 

sebagai pengeras suara, bel otomatis dan sebagai sarana pendukung kegiatan 

upacara bendera. 

3.1.1. Pengeras Suara 

 Pada posisi pengeras suara, terdapat dua sumber masukan audio 

yaitu suara melalui mirophone dan file audio melalui kabel RCA seperti 

terlihat pada gambar 11. Selanjutnya peralatan audio dapat digunakan untuk 

memberikan informasi berupa pengumuman – pengumuman melalui 

pengeras suara sehingga dapat didengar oleh warga sekolah dan juga dapat 

melatih kemampuan menyimak siswa. Selain itu dapat juga digunakan untuk 

memutarkan lagu - lagu nasional dan daerah yang memiliki format file 

digital. 

 

Gambar 11. Sebagai pengeras suara 

3.1.2. Bel Otomatis 

 Smartphone yang telah terpasang aplikasi bel sekolah berfungsi 

sebagai masukan audio sekaligus sebagai pengatur bel sekolah. Pada aplikasi 

ini sudah terdapat beberapa menu pilihan untuk pengaturan jadwal masuk, 

istirahat dan pulang sekolah seperti terlihat pada gambar 12. Terdapat pula 

beberapa pilihan suara bel yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 12. Sebagai Bel Otomatis 



 

3.1.3. Upacara Bendera 

Pada saat upacara bendera masukan audio dari microphone sebanyak 

3 buah dan file audio melalui kabel RCA seperti tampak pada gambar 13. 

Microphone ditempatkan  untuk pembawa acara, Pembaca do’a dan pembina 

upacara. Sedangkan audio berupa lagu nasional atau file audio lainnya dapat 

di masukkan melalui inputan kabel RCA. 

 

Gambar 13. Sebagai Bel Otomatis 

Posisi peralatan microphone dan stand mic menyesuaikan dengan 

petugas upacara seperti terlihat pada gambar 14  

 

Gambar 14. Posisi saat upacara bendera 

3.2. Hasil Pengukuran 

Pengukuran kualitas audio menggunakan alat sound level meter 

seperti terlihat pada gambar 15. Pengukuran dilakukan pada ruang kelas dan 

diperoleh nilai rata-rata level kebisingan sebesar 53,5 dB. 

 

Gambar 15. Pengukuran menggunakan sound level meter 



 

3.3. Pelatihan penggunaan dan perawatan 

Praktek penggunaan dan perawatan peralatan audio juga diberikan 

kepada siswa dan guru Pondok Pesantren Al Mubasysyirun seperti pada 

gambar 16. Pada saat praktek juga dilakukan diskusi dan tanya jawab serta 

dilakukan sesi foto bersama seperti tampak pada gambar 17.  

    

Gambar 16. Pemberian Materi Pelatihan 

   

Gambar 17. Tanya jawab dan foto bersama 

 

4. KESIMPULAN  

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian instalasi audio di pondok pesantren 

Al Mubasysyirun adalah sebagai berikut :  

1. Instalasi peralatan audio pada pondok pesantren Al Mubasysyirun 

memiliki multifungsi, yaitu : sebagai media pemberi informasi melalui 

pengeras suara, berfungsi sebagai bel sekolah serta dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan upacara bendera.  

2. Pelatihan penggunaan dan perawatan peralatan audio dapat memberikan 

wawasan dan pengetahuan tambahan bagi guru, pegawai dan siswa pondok 

pesantren Al Mubasysyirun. 



 

3. Level  audio yang dihasilkan memiliki tingkat kebisingan dibawah ambang 

batas yang diperbolehkan pada area lingkungan sekolah atau sejenisnya 

serta area pemukiman yaitu berada pada level dibawah 55 dBA. 
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