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Penelitian ini did asarkan pada pendekatan Inter
aksionis yang disampaikan Kurt Lewin. Dalam pendekatan 
itu disampaikan bahwa lingkungan bisa meropengaruhi dan 
perilaku manusia. Da lam proses belajar mengaj ar agar 
terjadi ef isiensi dan efektiv i tas perlu diupayakan 
adanya rekayasa lin gkungan. Dua variabel lingkungan 
yang dijadikan variabel tersebut adalah tempera tur dan 
kepadatan. Menurut t~ori arousal, temperatur dan kepa
datan memrupakan stimulus lingkungan yang akan direspo n 
oleh seseorang. Kalati dalam merespon tidak mendapatkan 
kenyamanan , tentunya emosi dan p ada akhirnya kinerjanya 
akan terpengaruh. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat: (a) 
melihat efek perbedaan temperatur pada kemampuan inga
tan; (b) melihat efak perbedaan kepadatan (densitas ) 
pada kemampuan ingat9n; dan (c ) melihat efek interaksi 
antara temperatur dan kepadatan terhadap kemampuan 
ingatan 

Subyek peneli~ ian ini adalah mahasiswa Psikologi 
Unair . Random assign~ent digunakan dalam pen elitian ini 
untuk menentukan sub:"ek-subyek penelitia.n dalam kelom-
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pok perlakuan yang diberikan, dan teknik statistik yang 
digunakan untuk mengahalisis data a.•1alah AfJ.AVA. 

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dalam 
penelitian ini, yaitu: (a) Temperatur ruang memiliki 
pengaruh ps..da kiner.i a (perfom~nce) rna.nusia khususnya 
berkenaan dengan kemempuan ingatan: Cb) Kepadatan akan 
memberikan pengaruh pada penurunan kinerja manusia. 
khususnya dalam ke~arrpuan ingatan; (c) Untuk efisiensi 
finansial_, perlu d1pertimbangkan bahwa perekayasaan 
ruang dengan peroberian AC tidak mutlak harus diadakan 
6leh institusi karena bisa dikompensasi dengan cara 
memperenggang jarak tempat duduk. sehingga memungkin
kan mengurangi kepadatan (densitas) kehadiran orang 
dalaDl ruang i t u ; 

Saran-saran ;·ang b is a d iberi kan berdasarkan 
penelitian ini antara lain, (a) bila dana operasional 
yang disediakan oleh institusi terbatas, maka institusi 
tidak perlu memaksakan diri untuk pengadaan AC ruangan; 
(b) untuk meningkatkan kinerja manusia dalam melakukan 
aktivitas pada suatu ruang perlu melakukan pengaturan 
terhadap lingkungan ambient ruang bersangkutan; (c) 
untuk meningkatkan kemampuan ingatan pada manus ia perlu 
memperhatikan suasana ruang yang nyaman dengan p enataan 
lingkungan ambient. 
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