
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memperoleh hasil penelitian melalui observasi dan wawancara

mendalam dengan informan sesuai dengan fokus penelitian yag dituangkan

oleh penulis dalam pedoman wawancara. Pemilihan informan didasari oleh

pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan tentang penyelaman

dan menguasai komunikasi nonverbal yang mereka lakukan pada saat

penyelaman. Karakteristik informan yang dipilih penulis berdasarkan teknik

key person (orang yang menjadi kunci) yang didasari oleh kemampuan

informan untuk menjelaskan komunikasi nonverbal pada sesama penyelam.

Dengan menggunakan teknik key person (orang yang menjadi kunci), penulis

mendapatkan tiga informan formal yang benar-benar mengerti mengenai

komunikasi nonverbal pada penyelam tersebut, yaitu dua (2) staff ahli Klub

Selam Anemon jurusan Biologi FMIPA Unila dan satu (1) ketua umum Klub

Selam Anemon jurusan Biologi FMIPA Unila. Penulis juga mendapatkan dua

(2) informan informal yang merupakan anggota Klub Selam Anemon Jurusan

Biologi FMIPA Unila.

Penulis melakukan penelitian mengenai komunikasi nonverbal sesama

penyelam di Klub Selam Anemon Jurusan Biologi FMIPA Unila selama 1

bulan 6 hari. Penelitian ini di lakukan pada tanggal 15 juli 2012 – 20 Agustus

2012. Dalam waktu penelitian tersebut penulis tidak hanya melakukan
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wawancara terhadap informan, namun juga melakukan observasi secara

langsung dengan ikut serta dalam mengikuti penyelaman yang dilakukan oleh

anemon selama 2 kali. Pada tanggal 10 Agustus 2012 dan 17 Agustus 2012.

A. Identitas Informan

Berikut adalah identitas informan yang penulis pilih dalam penelitian ini:

1. Informan Formal

Tabel 1. Identitas Informan Formal

No Nama Jenis

Kelamin

Jabatan Pendidikan Lama

Bergabung

1. F .D.A

Widodo

L Staff Ahli

Pembina

Teknis

Alumni Jurusan

Biologi FMIPA

UNILA

15 tahun

2. Yusuf Joko

Leksono

L Staff Ahli

Pembina

Teknis

Alumni Jurusan

Biologi FMIPA

UNILA

10 tahun

3. Novriadi

Ismail

L Ketua

Umum

KSAn

Fakultas MIPA/

Biologi/ Unila

4 tahun

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Ketiga informan diatas merupakan pengurus klub selam anemon yang aktif

dan memiliki kriteria pertimbangan informan untuk penelitian ini. Penulis

juga pada saat pra riset telah meminta kepada ketua umum untuk memberikan

daftar informan yang bisa memberikan informasi tentang komunikasi

nonverbal pada penyelam dan memiliki waktu dan kesempatan untuk

dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Ketiga informan ini mempunyai kemampuan penyelaman dan memiliki
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pengetahuan yang cukup untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan

terkait masalah dalam penelitian.

Peneliti melakukan wawancara mendalam secara tatap muka kepada informan

formal. Wawancara tatap muka digunakan untuk mengenal lebih dekat

dengan informan sehingga memudahkan dalam proses penggalian data.

Selain itu peneliti juga ikut serta dalam kegiatan pengibaran bendera merah

putih dan pembacaan teks proklamasi kemerdekan Republik Indonesia

didasar laut, sehingga ikut merasakan menjadi penyelam.

2. Informan Informal

Tabel 2. Identitas Informan Informal

No Nama Jenis

Kelamin

Jabatan Pendidikan Lama

Bergabung

1. Faisal Rais L Anggota

Divisi

Litbang dan

Danus

FMIPA/

Biologi/ Unila
3 Tahun

2. Muchlis

Aditya

L Kadiv

Logistik

FMIPA/

Biologi/ Unila

4 Tahun

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Informan informal dipilih oleh penulis dengan cara melihat keaktifan anggota

klub selam anemon dalam mengikuti kegiatan penyelaman. Mengenai

keaktifan dari dua informan informal ini didapat penulis dengan menanyakan

kepada ketua umum Klub Selam Anemon. Penulis memilih kedua informan

ini karena mereka selalu terlibat dalam melakukan penyelaman dan mengikuti

kegiatan penyelaman yang Klub Selam Anemon adakan. Hal ini agar
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informan tersebut dapat memberikan informasi yang benar terkait penelitian

yang penulis lakukan. Informasi yang diberikan tersebut juga diharapkan

dapat menjadi informasi pendukung dari informasi yang didapat penulis

berdasarkan wawancara dengan informan formal.

B. Hasil Wawancara Komunikasi Nonverbal Pada Penyelam (Studi Pada
Klub Selam Anemon Jurusan Biologi FMIPA Unila)

1. Pengetahuan Informan Klub Selam Anemon Tentang Komunikasi
Penyelaman

Sebelum suatu kelompok melakukan penyelaman, orang-orang yang ada

didalam kelompok tersebut terlebih dahulu harus mengetahui tentang

komunikasi penyelaman. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang

digunakan oleh para penyelam ketika sedang melakukan penyelaman

merupakan komunikasi nonverbal atau isyarat bukanlah komunikasi kata-kata

(verbal) yang biasa digunakan ketika tidak sedang melakukan penyelaman.

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pengetahuan

informan pada klub selam anemon tentang komunikasi penyelaman:

Tabel 3. Pengetahuan Informan Tentang Komunikasi Penyelaman

Informan Hasil Wawancara

Informan 1 Mengetahui dan memahami komunikasi

penyelaman baik secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis komunikasi penyelaman itu adalah

suatu komunikasi yang digunakan untuk

berkomunikasi dengan sesama penyelam karna

ketika di bawah permukaan air komunikasi yang

dilakukan hanya komunikasi non verbal. Secara
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praktis mengetahui dan memahami isyarat tangan

maupun alat bantu komunikasi lainnya yang

digunkan pada saat penyelaman.

Informan 2 Komunikasi penyelaman itu adalah suatu metode

yang di lakukan seperti isyarat tangan dan alat

bantu lainnya yang mendukung kegiatan

komunikasi ketika di bawah permukaan laut.

Kesadaran penyelam dalam memahami isyarat

tangan harus dipahami dengan benar karena

mendukung kesuksesan tujuan penyelaman itu

sendiri

Informan 3 Komunikasi penyelaman yaitu suatu metode yang

digunakan untuk menyampaikan tujuan informasi

kepada sesama penyelam, dengan menggunakan

isyarat tangan atau apapun agar lawan bicara

mengerti tujuan dan maksud yang kita sampaikan.

Jadi kita komunikasi yang dilakukan tidak harus

isyarat baku penyelaman yang terpenting adalah

lawan bicara mengerti dengan apa yang

disampaikan.

Informan 4 Komunikasi penyelaman merupakan suatu jalinan

komunikasi yang dibentuk agar sesama penyelam

mengerti dengan apa yang disampaikan, alat

komunikasi penyelaman  yang biasa digunakan

adalah isyarat tangan. Komunikasi penyelaman

berguna untuk membantu kelancaran kegiatan

penyelam saat dibawah air.

Informan 5 Komunikasi penyelaman itu merupakan komunikasi

yang terjalin antar sesama penyelam saat

berkomunikasi di bawah permukaan air.

Komunikasi yang dilakukan antar penyelam

tersebut yaitu untuk melancarkan kegiatan
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penyelaman yang sedang dilakukan. Komunikasi

yang terjadi saat penyelaman yaitu merupakan

komunikasi yang menggunakan isyarat tangan

(nonverbal) bukan menggunakan kata-kata (verbal).

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Dari hasil wawancara kepada informan diatas, diketahui bahwa kelima

informan mengetahui tentang komunikasi penyelaman. Setiap informan

menggunakan bahasa yang berbeda dalam mendefinisikan komunikasi

penyelaman. Namun, apa yang mereka katakan menunjukkan satu makna

dimana komunikasi penyelaman itu merupakan komunikasi yang dilakukan

ketika sedang melakukan penyelaman menggunakan isyarat nonverbal.

Tipe komunikasi nonverbal yang dilakukan klub selam anemon adalah

komunikasi nonverbal menggunakan isyarat tangan. Isyarat tangan sebagai

alat komunikasi nonverbal adalah yang paling efektif dibandingkan

komunikasi lainnya, dengan syarat penyelam saling bertatap muka. Anggota

klub selam anemon juga tidak hanya mengetahui komunikasi penyelaman

secara teori, tetapi juga memahami praktek dari komunikasi penyelaman itu

sendiri. Mereka memahami isyarat isyarat baku penyelaman dan pada saat

melakukan penyelaman mereka mempraktekan isyarat baku penyelaman

sebagai media komunikasi.

2. Menentukan tujuan klub selam anemon dalam melakukan

penyelaman

Tujuan penyelaman itu bergantung pada pada klub selam atau kelompok yang

akan melakukan penyelaman. Beberapa tujuan penyelaman antara lain seperti
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penyelaman ilmiah, penyelaman komersil, penyelaman olahraga, maupun

penyelaman yang sifatnya untuk pertahanan dan keamanan suatu negara.

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai tujuan Klub

Selam Anemon dalam melakukan penyelaman.

Tabel 4. Tujuan Klub Selam Anemon Dalam Melakukan Penyelaman

Informan Hasil Wawancara

Informan 1 Tujuan penyelaman sangat bergantung pada kelompok

atau klub selam itu sendiri. Tujuan penyelaman yang

dilakukan anemon adalah penelitian terhadap terumbu

karang termasuk hewan lautnya.

Informan 2 Tujuan penyelaman anemon yaitu untuk penelitian dan

untuk selam fun dive. Penyelaman penelitian seperti lead

(mencatat data tentang penelitian terumbu karang

termasuk hewan laut). Selam fun dive dilakukan untuk

mengenalkan kekayaan keragaman terumbu karang

kepada anggota-anggota baru anemon atau masyarakat

umum yang mengikuti penyelaman dan untuk refreshing.

Informan 3 Tujuan penyelaman itu banyak, ada fun dive, penelitian

ada juga SAR. Tujuan penelitian anemon untuk

memonitoring kondisi terumbu karang secara khususnya

dan secara umum untuk memonitoring kondisi biota laut

perairan karena sering mendapatkan proyek dari dosen-

dosen biologi tentang penelitian biota laut. Selain itu juga

ada faktor fisik yang di ukur di laut itu melalui

penyelaman seperti sedimentasi, kecerahan, arus, pasang

surut dan sebagainya.

Informan 4 Tujuan penyelaman klub selam anemon yaitu yang

pertama penelitian ilmiah yang berguna untuk melakukan

re-check terumbu karang atau mengecek kerapatan
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terumbu karang. Melakukan transplantasi terumbu karang

yang rusak.

Informan 5 Tujuan penyelaman yang dilakukan anemon adalah selam

penelitian dan tidak jarang pula anemon melakukan selam

fun dive. Dalam penyelaman penelitian tujuannya untuk

konservasi seperti transplantasi terumbu karang, Lead,

atau melakukan re-check kondisi terumbu karang.

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Dari hasil wawancara kepada informan diatas, diketahui bahwa tujuan Klub

Selam Anemon dalam melakukan penyelaman yaitu bersifat ilmiah. Dimana

Klub Selam Anemon menjaga biota laut seperti terumbu karang dan hewat

lautnya untuk dilestarikan dan jika terdapat kerusakan terumbu karang, klub

selam anemon akan melakukan lead (mengetahui data) biota laut. Setelah itu

yang dilakukan klub selam anemon yaitu melakukan transplantasi terumbu

karang yang rusak.

Tujuan penyelaman lainnya yaitu fun dive. Terkadang Klub Selam Anemon

melakukan penyelaman yang hanya sekedar untuk mengenalkan kekayaan

biota laut kepada anggota baru anemon dan masyarakat umum lainnya yang

ikut serta dalam penyelaman. Kegiatan fun dive bertujuan untuk

menumbuhkan kecintaan terhadap biota laut.

3. Hal-hal yang dilakukan Klub Selam Anemon sebelum melakukan

penyelaman

Melakukan penyelaman adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dikatakan

mudah. Untuk itu dibutuhkannya persiapan yang matang. Persiapan tersebut
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bukan hanya dari segi mental dan fisik penyelam, namun juga persiapan daeri

segi peralatan yang mendukung ketika akan melakukan penyelaman.

Persiapan-persiapan tersebut harus benar-benar diperhatikan karena apabila

terjadi hal-hal yang tidjkak diinginkan ketika sedang melakukan penyelaman

dan persiapan yang penyelam siapkan tidak memadai akan membahayakan

nyawa penyelam itu sendiri.

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai hal-hal yang

dilakukan klub selam anemon sebelum melakukan penyelaman:

Tabel 5. Hal-hal Yang Dilakukan Sebelum Melakukan Penyelaman

Informan Hasil Wawancara

Informan 1 Ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu

briefing dan de-briefing. Kalau sebelum menyelam

klub selam anemon melakukan briefing dan setelah

menyelam melakukan evaluasi atau de-brifing.

Informan 2 Hal-hal yang pasti dilakukan yaitu briefing karena

itu merupakan aturan baku atau resmi dalam

melakukan prosedur penyelaman.

Informan 3 Dalam menyelam tentu saja ada rencana ingin

melakukan apa saja di bawah laut nantinya, di

kedalaman berapa dan tujuan penyelaman itu harus

dijelaskan lebih rinci sebelum menyelam. Dan

pengecekan alat itu sangat penting karena peralatan

selam itu sangat urgent dan sangat rawan sekali,

karena nyawa seorang penyelam itu bergantung

pada alat selamnya.

Informan 4 Sebelum melakukan penyelaman memang wajib

melakukan check dan re-check dan briefing agar

pada saat menyelam bias lebih lancar.
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Informan 5 Di anemon sendiri melakukan briefing sebelum

menyelam sudah pasti harus dilakukan. Selain itu

juga check dan recheck peralatan apa saja yang

dibutuhkan. Peralatan itu tidak boleh ketinggalan

satupun, seperti white bel, alat skin dive, alat scuba.

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Dari hasil wawancara kepada informan diatas, diketahui bahwa hal-hal yang

dilakukan oleh Klub Selam Anemon sebelum melakukan penyelaman yaitu

melakukan briefing. Ketika melakukan briefing hal yang paling diperhatikan

yaitu mengenai peralatan penyelaman yang akan digunakan saat menyelam

karena peralatan penyelaman merupakan hal yang paling vital dan

menyangkut nyawa penyelam.

Selain mempersiapkan peralatan, saat briefing penyelam Klub Selam Anemon

juga membicarakan tentang tujuan penyelaman yang akan dilakukan, waktu

penyelaman, kedalaman penyelaman. Hal ini agar penyelaman yang

dilakukan sesuai dengan tujuan awal dari penyelaman yang dilakukan oleh

Klub Selam Anemon.

4. Tipe komunikasi nonverbal yang digunakan klub selam anemon saat
menyelam

Tipe komunikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi verbal dan

komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan oleh penyelam saat

melakukan penyelaman yaitu komunikasi yang dominan menggunakan

isyarat tangan, dimana komunikasi seperti ini termasuk dalam tipe

komunikasi nonverbal. Namun, komunikasi yang dilakukan tidak hanya
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menggunakan isyarat tangan saja, melainkan juga menggunakan alat-alat

yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi.

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai isyarat

komunikasi non verbal pada penyelam Klub Selam Anemon.

Tabel 6. Tipe Komunikasi Nonverbal Yang Digunakan Saat Menyelam

Informan Hasil Wawancara

Informan 1 Yang paling dominan digunakan adalah isyarat

tangan. Terkadang juga menggunakan alat-alat yang

bisa dijadikan sebagai alat komunikasi, seperti stik

logam yang dipukulkan ke tabung dan mengeluarkan

suara. Arti dari suara tersebut adalah ada bahaya

sehingga para penyelam dilarang untuk berjauhan

satu sama lainnya. Selain itu alat komunikasi lainnya

yaitu berupa peluit dan alat lain yang anemon biasa

menyebutnya sebagai horn. Bedanya suara yang

dihasilkan horn lebih kencang.

Informan 2 Melalui isyarat tangan, ditulis di sabak, stik yang di

pukul di tabung, dan menggunakan horn.

Informan 3 Metode komunikasi yang sering digunakan anemon

adalah bahasa isyarat menggunakan tangan sebagai

media komunikasi noverbal. Metode komunikasi

lainnya yang digunkan yaitu menggunakan alat alat

yang bias dijadikan sebagai alat komuikasi bawah

laut seperti horn, stik, dan sabak.

Informan 4 Umumnya anemon melakukan komunikasi

menggunakan isyarat tangan dikarenakan isyarat

tangan lebih mudah digunakan saat di bawah laut.

Selain itu juga menggunakan stik dan sabak.

Informan 5 Ada beberapa metode komunikasi yang digunakan
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anemon saat melakukan penyelaman. Yang pertama

melalui isyarat tangan, metode komunikasi lainnya

yaitu menggunakan stik yang dipukulkan lewat

tabung dan akan mengeluarkan bunyi.

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Dari hasil wawancara kepada informan diatas, diketahui bahwa tipe

komunikasi nonverbal yang digunakan Klub Selam Anemon saat melakukan

penyelaman yaitu menggunakan isyarat tangan. Isyarat-isyarat tangan yang

digunakan oleh klub selam anemon merupakan isyarat-isyarat tangan baku

yang telah ada. Isyarat-isyarat tangan tersebut dijadikan pedoman oleh

anemon untuk berkomunikasi ketika sedang melakukan penyelaman.

Selain isyarat tangan, anemon juga menggunakan alat-alat yang dijadikan

sebagai alat untuk berkomunikasi saat melakukan penyelaman. Komunikasi

menggunakan alat-alat seperti ini merupakan pengganti dari komunikasi yang

tidak bisa dilakukan dengan menggunakan isyarat tangan. Model stik yang

dipukulkan ke tabung dan mengeluarkan bunyi yang jika penyelam

mendengarnya maka mereka akan berhati hati dalam menyelam, karena arti

dari suara tersebut adalah adanya bahaya sehingga penyelam tidak

diperkenankan untuk menyelam lebih dalam lagi. Sedangkan alat lain seperti

horn merupakan alat suara yang hasil suaranya sangat kuat karena alat ini

dibuat untuk jika terdengar oleh penyelam maka penyelam akan berkumpul di

sumber suara. Mengenai kode kode suara yang dikeluarkan klub selam

anemon tidak menggunakan morse karena penyelaman yang mereka lakukan
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jarang sekali melakukan penyelaman dalam, dan alat alat suara tersebut

merupakan alat pendukung untuk penyelaman dalam.

5. Isyarat-isyarat tangan penyelaman ilmiah yang Klub Selam Anemon

ciptakan

Sebagai salah satu klub selam yang ada di provinsi Lampung, Klub Selam

Anemon juga menggunakan panduan dari isyarat-isyarat tangan baku yang

ada sebagai pedoman untuk berkomunikasi ketika melakukan penyelaman.

Namun, Klub Selam Anemon juga memiliki isyarat-isyarat tangan yang

diciptakan sendiri. Isyarat-isyarat tangan yang mereka ciptakan sendiri

tersebut merupakan isyarat-isyarat tangan yang dibutuhkan untuk

berkomunikasi ketika melakukan penyelaman namun isyarat tersebut tidak

ada pada isyarat-isyarat tangan baku. Isyarat-isyarat tangan yang anemon

ciptakan sendiri tersebut juga untuk mempermudah klub selam ini ketika

sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan alam bawah laut.

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai isyarat-isyarat

tangan penyelaman ilmiah yang klub selam anemon ciptakan:

Tabel 7. Isyarat-isyarat Tangan Yang Klub Selam Anemon Ciptakan

Informan Hasil Wawancara

Informan 1 Dasar dari klub selam anemon adalah penyelaman

ilmiah sehingga ada isyarat-isyarat tangan yang

diciptakan sendiri untuk berkomunikasi saat

melakukan penelitian dibawah laut, seperti

menyangkut peralatan model menggulung meteran,

menarik meteran.
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Informan 2 Ada isyarat-isyarat tangan yang memang diciptakan

sendiri oleh anggota-anggota di klub selam anemon.

Informan 3 Hampir 80 persen klub selam anemon menggunakan

bahasa isyarat baku penyelaman yang ada. Namun,

ada isyarat tangan yang anemon ciptakan sendiri

ketika anemon sedang melakukan penelitian yang

berhubungan dengan alam dibawah laut. Isyarat

tersebut didapat secara situasional ketika sedang

melakukan penyelaman. Setelah melakukan

penyelaman diadakan de-briefing dan membahas

mengenai isyarat tangan tersebut dan disepakati

untuk dipakai sebagai isyarat tangan yang akan

mereka gunakan untuk seterusnya.

Informan 4 Isyarat-isyarat tangan yang digunakan umumnya

sama seperti isyarat-isyarat baku yang ada. Namun,

ada isyarat tangan yang klub selam anemon ciptakan

sendiri dengan berdiskusi antar anggota anemon.

Informan 5 Isyarat-isyarat tangan yang digunakan sama seperti

isyarat-isyarat baku yang ada, walaupun terkadang

ada definisi yang berbeda. Untuk isyarat tangan yang

anemon ciptakan sendiri ada namun tidak begitu

banyak.

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Dari hasil wawancara kepada infoman di atas, diketahui bahwa klub selam

anemon memiliki isyarat-isyarat tangan yang mereka ciptakan sendiri yang

tidak ada didalam isyarat tangan baku. Isyarat tersebut diciptakan secara tidak

sengaja (situasional) ketika mereka sedang melakukan penyelaman. Isyarat

tangan tersebut disepakati setelah penyelaman selesai dilakukan dan anggota
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anemon menyetujui untuk memakai isyarat tangan tersebut sebagai isyarat

tangan penyelaman seterusnya.

6. Permasalahan yang dialami Klub Selam Anemon dalam melakukan
komunikasi sesama penyelam pada saat menyelam

Dengan menggunakan teknik komunikasi nonverbal dengan menggunakan

isyarat tangan, antar penyelam pasti memiliki permasalahan yang dialami,

termasuk pada klub selam anemon. Banyak faktor yang menyebabkan

permasalahan yang terjadi saat melakukan komunikasi ketika melakukan

penyelaman.

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai kendala-kendala

dalam melakukan komunikasi yang dialami anggota Klub Selam Anemon

pada saat melakukan penyelaman:

Tabel 8. Permasalahan Dalam Melakukan Komunikasi Saat Menyelam

Informan Hasil Wawancara

Informan 1 Masalah dalam melakukan komunikasi penyelaman

adalah jika penyelam baru tidak mengerti dan

memahami apa yang sedang dikomunikasikan.

Informan 2 Masalah dalam melakukan komunikasi ketika

menyelam yaitu terjadinya misscommunication

antar penyelam baru di karenakan penyelam baru

kurang mengetahui isyarat baku penyelaman.

Informan 3 Kendalanya yaitu berupa miss komunikasi antar

sesama penyelam khususnya penyelam yang baru

yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang

bahasa isyarat komunikasi nonverbal penyelaman.
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Sehingga diperlukannya kesabaran pada leader

dalam meyampaikan komunikasi saat melakukan

penyelaman.

Informan 4 Masalah yang dialami anemon dalam melakukan

penyelaman yaitu terjadinya miss komunikasi antar

penyelam.

Informan 5 Dalam penyelaman faktor alam seperti visibility

(kecerahan pandangan) yang buruk akan

mengganggu pandangan penyelam dalam melihat

ketika diving. hal ini mengakibatkan isyarat yang

dikomunikasikan oleh penyelam tidak jelas terlihat

oleh penyelam lainnya.

(Sumber : Penelitian tahun 2012)

Dari hasil wawancara kepada informan diatas, diketahui bahwa Klub Selam

Anemon juga memiliki permasalahan dalam berkomunikasi ketika melakukan

penyelaman. Masalah-masalah tersebut yaitu kurangnya pemahaman

penyelam baru tentang isyarat-isyarat tangan penyelaman sehingga penyelam

tersebut tidak mengerti apa yang dikomunikasikan oleh penyelam lainnya

sehingga mengakibatkan terjadinya miss komunikasi. Setiap tahunnya klub

selam anemon melakukan kaderisasi anggota baru, sehingga pengurus klub

selam melakukan pembinaan terhadap anggota baru agar mereka siap dalam

kegiatan penyelaman.

Bukan hanya faktor pemahaman tentang isyarat tangan penyelaman yang

menjadi kendala Klub Selam Anemon dalam melakukan komunikasi ketika

melakukan penyelaman. Masalah lainnya yaitu faktor alam seperti visibility

(kecerahan pandangan) yang buruk sehingga mengganggu pandangan
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penyelam dalam melihat ketika diving. Hal ini mengakibatkan isyarat yang

dikomunikasikan oleh penyelam tidak jelas terlihat oleh penyelam lainnya.

C. Pembahasan Komunikasi Nonverbal Pada Penyelam (Studi Pada
Klub Selam Anemon Jurusan Biologi FMIPA Unila)

1. Pengetahuan Informan Klub Selam Anemon Tentang Komunikasi
Penyelaman

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai kode verbal (bahasa) juga

memakai kode nonverbal. Menurut Efffendy (Effendy, 2003: 28) komunikasi

adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain

untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara

verbal atau lisan maupun nonverbal yaitu lewat media.

Banyak interaksi yang terjadi dalam masyarakat diwujudkan dalam simbol-

simbol visual dan perkataan yang terucap. Pada dasarnya pesan nonverbal

berfungsi untuk menggantikan, menguatkan atau menentang pesan verbal.

Didalam penyelaman, pesan nonverbal yang terjadi pada saat di bawah

permukaan air merupakan pesan nonverbal yang berfungsi untuk

menggantikan pesan verbal (Mulyana, 2001: 114).

Penyelaman merupakan olahraga mahal dan beresiko jika penyelam  tidak

melakukan penyelaman sesuai dengan prosedur standar. Nyawa seorang

penyelam ditentukan oleh bagaimana mereka menguasai peralatan yang

mereka pakai ketika menyelam. Mengenai pengetahuan tentang komunikasi

penyelaman, kelima informan sudah memahaminya. Walaupun menggunakan

kata-kata yang berbeda, namun makna dari apa yang mereka katakan tersebut
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sama. Informan tidak hanya mengerti mengenai komunikasi penyelaman

secara teoritis saja seperti mempelajari isyarat komunikasi tersebut tetapi juga

informan pun mengerti mengenai komunikasi penyelaman secara praktis

dalam hal menggunakan isyarat tersebut di dalam melakukan penyelaman.

Informan mengetahui dan memahami mengenai isyarat-isyarat tangan yang

digunakan ketika sedang melakukan penyelaman. Tidak hanya itu saja,

informan juga memahami mengenai alat-alat yang dijadikan sebagai alat

untuk berkomunikasi ketika sedang melakukan penyelaman. Alat-alat

tersebut dijadikan sebagai pengganti dari isyarat-isyarat tangan dalam mereka

berkomunikasi ketika sedang melakukan penyelaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang komunikasi

penyelaman, komunikasi penyelaman yang digunakan oleh penyelam pada

klub selam anemon yaitu isyarat tangan yang termasuk pada tipe komunikasi

nonverbal. Selain itu, penyelam pada klub selam anemon juga menggunakan

alat-alat yang bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi ketika mereka

melakukan penyelaman disaat isyarat tangan tidak bisa mereka gunakan

untuk memaknai suatu hal yang mereka maksudkan. Penggunaan alat tersebut

pun pada waktu tertentu saja seperti ketika melakukan penyelaman dalam,

karena pada saat penyelaman dalam visibility (kecerahan pandangan) sudah

berkurang, maka alat yang di pakai untuk menandakan keberadaan penyelam

adalah melalui bunyi.
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2. Menentukan tujuan Klub Selam Anemon dalam melakukan

penyelaman

Berdasarkan tujuan dan kepentingannya penyelaman dapat dibedakan

menjadi8:

1. Sport diving yaitu penyelaman olahraga.

2. Skin diving yaitu penyelaman yang menggunakan alat dasar selam.

3. Scuba diving yaitu penyelaman yang menggunakan peralatan scuba.

4. Penyelaman komersial yaitu penyelaman profesional seperti kontruksi
bawah permukaan air, penambangan lepas pantai dan perbaikan bawah
kapal.

5. Penyelaman ilmiah atau scientific diving seperti penelitian biologi,
arkeologi, konservasi, eksplorasi, geologi dan kepentingan di bidang
kelautan.

Tujuan penyelaman yang dilakukan oleh sekelompok orang atau klub selam

tergantung dari kelompok atau klub selam itu sendiri. Pada Klub Selam

Anemon, tujuan penyelaman yang menjadi utama yang mereka lakukan yaitu

penyelaman untuk penelitian. Klub Selam Anemon sering mendapat proyek

penelitian dari dosen biologi mengenai biota laut seperti sampel-sampel

karang, termasuk hewan-hewan lautnya. Selain mengerjakan proyek dari

dosen, klub selam anemon juga mempunyai program kerja yang berupa

penelitian mengenai biota-biota laut.

Tujuan penyelaman yang dilakukan oleh penyelam Klub Selam Anemon

yang lainnya yaitu tujuan penyelaman yang hanya sekedar untuk refreshing

8 Padjajaran Diving Society. http://infobebas.web.id/2011/tujuan-penyelaman.html. Peran
penyelaman ilmiah dalam rangka mencapai kemajuan. Diunggah pada April 2010. Diakses pada
16 Agustus 2012
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atau biasa dikenal mereka dengan sebutan fun dive. Tujuan penyelaman fun

dive yang dilakukan oleh penyelam klub selam anemon yaitu untuk

mengenalkan dan keragaman terumbu karang kepada anggota-anggota baru

anemon atau masyarakat umum yang mengikuti penyelaman yang dilakukan

oleh Klub Selam Anemon.

Dalam melakukan penyelaman, Klub Selam Anemon aktif dalam melakukan

penyelaman yang tujuannya bersifat ilmiah, termasuk penelitian-penelitian

yang klub selam anemon lakukan. Didalam program kerja anemon di setiap

tahunnya pun selalu ada penyelaman yang dilakukan untuk meneliti

mengenai biota-biota laut. Keaktifan anemon dalam melakukan penyelaman

ilmiah ini diperkuat dari informasi yang diberikan oleh salah satu informan

informal penulis.

Klub Selam Anemon memiliki keaktifan dalam melakukan penyelaman yang

bersifat ilmiah (melakukan penelitian). Mengenai penyelaman yang dilakukan

untuk penelitian tersebut, penelitian yang sudah menjadi program kerja

tahunan yang selalu dilaksanakan oleh mereka. Hal ini dilakukan agar klub

selam anemon tidak terpaku dari proyek-proyek yang diberikan oleh dosen

mereka ketika ingin melakukan penyelaman yang bersifat ilmiah

(penyelaman penelitian).
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3. Hal-hal yang dilakukan klub selam anemon sebelum melakukan

penyelaman

Beberapa tujuan dilakukannya briefing sebelum memulai kegiatan yaitu9:

a. Mengetahui tujuan suatu penyelaman

b. Berkoordinasi tentang waktu dan dalamnya menyelam

c. Berkoordinasi tugas masing masing penyelam

d. Hal hal apa sajakah yang harus dilakukan penyelam ketika  menyelam

e. Kesulitan dan bahaya apasajakah  yang akan di hadapi, dan prosedur

darurat jika dalam keadaan beresiko.

Ada beberapa hal yang harus di persiapkan oleh Klub Selam Anemon

sebelum melakukan penyelaman yaitu briefing yang merupakan agenda wajib

penyelam untuk menentukan tujuan dari penyelaman yang akan dilakukan.

Jelas bahwa tujuan penyelaman itu sangat penting karena ketika di bawah air

yang dilakukan oleh penyelam adalah bagaimana untuk mencapai tujuan yang

mereka telah diskusikan. Klub Selam Anemon biasanya melakukan briefing

dengan tujuan seperti memberi tahu penyelam tentang tujuan menyelam itu

sendiri, berapa lama waktu yang di lakukan dalam penyelaman, berapa lama

waktu melakukan penyelaman, hal hal apa sajakah yang harus dilakukan

ketika di bawah permukaan air dan kesulitan kesulitan apa sajakah yang

kemungkinan terjadi ketika menyelam.

9Padjajaran Diving Society. http://paradiseunpad.blogspot.com/p/teknik-scuba-diving.html.

Diunggah pada April 2010. Diakses pada 16 Oktober 2011
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Ketika melakukan briefing, klub selam anemon juga membicarakan tentang

berapa lama waktu penyelam melakukan penyelaman, dikedalaman berapa

meter dan memberitahukan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak

boleh dilakukan oleh penyelam. Hal ini penting dibicarakan agar seluruh

penyelam dapat mematuhi peraturan yang sudah ditentukan sebelum mereka

melakukan penyelaman. Kemudian pengecekan terhadap alat selam

merupakan agenda wajib setelah briefing karena nyawa seorang penyelam

bergantung pada alat  yang mereka pakai.

Penyelam yang benar adalah penyelam yang mengikuti prosedur wajib

penyelaman dan penguasaan alat-alat selam. Hal tersebut sangatlah penting

dikuasai oleh penyelam. Klub Selam Anemon mengajarkan kepada anggota-

anggotanya untuk menjadi penyelam yang mengetahui prosedur penyelaman.

Sebelum melakukan penyelaman juga keadaan fisik penyelam perlu

diperhatikan, ada bagusnya jika setiap melakukan penyelaman setiap anggota

Klub Selam Anemon mengecek keadaan fisik ke dokter ahli sehingga resiko

penyelaman dapat diminimalisir.

Staf ahli pembina maupun ketua umum Klub Selam Anemon tidak hanya

selalu melakukan briefing sebelum melakukan penyelaman namun juga selalu

melakukan check dan re-check terhadap alat-alat selam maupun alat-alat

lainnya yang akan dimanfaatkan oleh penyelam saat berada dibawah air. Hal

ini diperkuat dengan informasi yang diberikan oleh informan informal

pendukung penulis yang mengatakan bahwa check dan recheck peralatan

kembali selalu dilakukan setelah briefing.



69

Dalam melakukan penyelaman, Klub Selam Anemon mengikuti prosedur

penyelaman. Penyelam dalam Klub Selam Anemon selalu melakukan

briefing ketika akan melakukan penyelaman. Tidak hanya itu saja, check dan

re-check peralatan kembali pun selalu dilakukan setelah penyelam-penyelam

melakukan briefing. Yang paling utama dilakukan yaitu memeriksa peralatan

selam yang akan digunakan karena keselamatan penyelam ditunjang oleh

peralatan itu sendiri, sehingga sesuai dengan prosedur penyelaman.

4. Tipe komunikasi nonverbal yang digunakan Klub Selam Anemon saat
menyelam

Banyak interaksi yang terjadi dalam masyarakat diwujudkan dalam simbol-

simbol visual dan perkataan yang terucap. Terkadang juga manusia

berinteraksi melalui perantaraan lambang atau simbol-simbol yang

mengandung arti. Inilah yang disebut komunikasi nonverbal dimana dalam

penyampaian pesan tidak menyertai kehadiran simbol-simbol suara

(Mulyana, 2001: 114).

Setiap tindakan komunikasi mempunyai pengaruh yaitu perubahan apa yang

dipikirkan (perubahan kognitif), dirasakan (perubahan afeksi), dan dilakukan

(perubahan psikomotor). Tahapan dalam komunikasi nonverbal yang

dilakukan oleh Klub Selam Anemon dalam melakukan komunikasi nonverbal

sampai pada ketiga aspek perubahan tersebut, dimana Klub Selam Anemon

memikirkan apa yang harus mereka perbuat untuk berkomunikasi ketika

menyelam (perubahan kognitif) lalu mereka membuat isyarat tangan

penelitian untuk berkomunikasi dengan penyelam lainnya (perubahan afeksi)
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dan dari komunikasi nonverbal isyarat tangan tersebut menghasilkan umpan

balik terhadap komunikasi yang dilakukan (perubahan psikomotor).

Dalam melakukan komunikasi ketika sedang melakukan penyelaman,

penyelam-penyelam Klub Selam Anemon melakukannya dengan

menggunakan isyarat tangan. Isyarat tangan tersebut termasuk pada tipe

komunikasi nonverbal. Isyarat tangan yang digunakan oleh penyelam klub

selam anemon adalah isyarat-isyarat tangan baku yang sudah ada. Penyelam

menggunakan isyarat-isyarat tangan baku tersebut sebagai pedoman mereka

dalam berkomunikasi saat melakukan penyelaman.

Dalam berkomunikasi, penyelam Klub Selam Anemon tidak hanya

menggunakan isyarat tangan saja. Namun, mereka juga menggunakan alat-

alat pendukung yang mereka gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Hal

tersebut dikarenakan ada beberapa makna atau maksud yang tidak bisa

mereka sampaikan dengan menggunakan isyarat tangan sehingga mereka

menggunakan alat-alat tersebut untuk memberitahukan apa yang ingin

mereka sampaikan dengan penyehjglam lainnya.

Dalam menyelam dikenal isyarat tangan baku penyelaman internasional

dimana setiap penyelam itu di wajibkan untuk menguasai isyarat tersebut. Hal

ini juga yang diajarkan pada seluruh anggota Klub Selam Anemon. Mereka

diajarkan untuk mengetahui isyarat-isyarat penyelaman baku yang ada.

Walaupun yang harus benar-benar dipahami adalah isyarat-isyarat tangan

yang dipakai oleh klub selam anemon ketika melakukan penyelaman, namun

isyarat-isyarat tangan lainnya tetap harus mereka ketahui. Selain isyarat-
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isyarat tangan, Klub Selam Anemon juga menggunakan alat-alat pendukung

yang mereka gunakan sebagai alat berkomunikasi ketika sedang melakukan

penyelaman. Alat-alat tersebut yaitu:

1. Stik dan tabung. Kedua alat ini merupakan alat untuk menghasilkan suara.

Caranya yaitu stik tersebut dipukulkan ke tabung yang nantinya akan

memunculkan bunyi yang akan didengar oleh seluruh penyelam. Biasanya

stik dipukulkan hanya untuk mengeluarkan bunyi saja, tidak memakai

morse. Maknanya yaitu memberitahukan kepada penyelam lainnya bahwa

ada bahaya (seperti arus bawah laut yang kencang) sehingga para

penyelam dilarang untuk berjauhan satu sama lainnya. Stik juga berguna

untuk menjauhkan binatang-binatang yang berbahaya bagi penyelam,

seperti ular dan ikan scorpion.

2. Peluit dan Horn. Kedua alat ini juga merupakan alat untuk menghasilkan

suara. Namun, kekuatan dari suara yang ditimbulkan peluit dan horn

berbeda dengan stik yang dipukulkan ke tabung. Peluit dan horn ini

dibunyikan ketika ingin mengumpulkan seluruh penyelam sehingga ketika

penyelam mendengar suara peluit atau horn, mereka ada berkumpul di

sumber suara. Perbedaan antara peluit dan horn hanya di kekuatan

bunyinya saja. Horn menghasilkan suara yang lebih kencang dibandingkan

dengan peluit. Mengenai sandi sandi dalam mengeluarkan bunyi Klub

Selam Anemon tidak menggunakan morse. Penggunaan peluit dan horn ini

biasa digunakan untuk penyelaman dalam, karena visibility (kecerahan

pandangan) ketika di bawah air sudah gelap, selain itu alat model peluit

dan horn ini berguna sebagai patokan penyelam dalam menentukan arah
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dari suara tersebut karena ketika menyelam fun dive penyelam menikmati

keindahan bawah laut seperti melihat keragaman terumbu karang, ikan

ikan karang, maupun biota laut lainnya sehingga sering terlupa dengan

penyelam lain. Jika sudah begitu maka biasanya instruktur membunyikan

peluit atau horn untuk mengumpulkan penyelam lain agar tidak berjauhan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, isyarat-isyarat tangan

baku yang digunakan oleh Klub Selam Anemon saat melakukan penyelaman

yaitu:

Gambar 2. isyarat tangan 1
“menunjuk pada jam atau regulator”

Gambar diatas menunjukan kepada penyelam lain dengan maksud memberi

tahu untuk mengecek sudah berapa lama menyelam dan pada kedalaman

berapa, hal ini bermaksud agar penyelam disiplin dalam melakukan kegiatan

penyelaman. Biasanya ketika briefing telah di bahas tentang kegiatan

menyelam seperti hal hal apa sajakah yang dilakukan di bawah permukaan

air, berapa lama waktu penyelaman dan pada kedalaman berapa melakukan

penyelaman.
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Gambar 3. Isyarat tangan 2
“tangan penyelam di angkat setinggi dada”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang artinya penyelam memberi

tahu kepada penyelam lain bahwa dirinya sedang kelelahan. Penyelam ini

meminta kepada mitra menyelamnya agar untuk berhenti sejenak, beberapa

faktor yang mempengaruhi kelelahan penyelaman ini seperti kaki penyelam

yang keram karena kurangnya pemanasan, faktor lainnya yakni penyelam

kesusahan melakukan ekualisasi yakni penyelam melakukan penetralan

tekanan air laut terhadap tubuh.

Gambar 4. isyarat tangan 3
“kepala penyelam di tengokan ke kiri dan ke kanan”

Gambar diatas menunjukan isyarat tangan yang menunjukan pernyataan tidak

atas sesuatu yang di bicarakan oleh penyelam lain, sehingga penyelam ini

tidak mengerti atau tidak setuju dengan penyelam mitra.
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Gambar 5 isyarat tangan 4
“kepala di gerakan dari atas ke bawah”

Gambar diatas menunjukan Isyarat yang menunjukan pernyataan setuju atau

kata ya kepada penyelam lain.

Gambar 6. isyarat tangan 5
“jari tangan dilebarkan dan di angkat sebahu”

Gambar diatas merupakan Isyarat yang menunjukan untuk berhenti  yang

berguna untuk melakukan tujuan penyelaman atau pun untuk mengecek

keadaan biota laut termasuk terumbu karang maupun hewan lautnya.

Gambar 7. isyarat tangan 6
“tangan di gerakan ke kanan dan kekiri setinggi
dada”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang menunjukan untuk

memberitahukan bahwa ada masalah seperti alat penyelaman yang

bermasalah, faktor alam seperti arus bawah yang kencang.
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Gambar 8. isyarat tangan 7
“jari jempol dan jari tengah membentuk lingkaran”

Gambar diatas menunjukan isyarat tangan yang artinya oke atas pernyataan

mitra penyelam. Isyarat ini dipakai untuk memberi tahu mitra bahwa

penyelam mengerti atas apa yang di ucapkan mitra kepada penyelam.

Gambar 9 isyarat tangan 8
“tangan digerakan dari atas kebawah”

Gambar diatas menunjukan isyarat tangan yang artinya penyelam diarahkan

oleh mitra untuk berenang lebih kebawah atau lebih dalam.

Gambar 10. isyarat tangan 9
“jari jempol diangkat ke atas”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang artinya penyelam diarahkan

oleh mitra untuk naik naik ke atas, biasanya sebelum isyarat tangan ini mitra

memberikan isyarat tangan lain yang artinya penyemalan berakhir kemudia

baru menunjukan isyarat naik ke atas.
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Gambar 11. isyarat tangan 10
“jari jempol di arahkan kebawah”

Gambar diatas menunjukan isyarat tangan yang artinya mitra mengarahkan

kepada penyelam untuk turun ke bawah untuk melakukan penyelaman.

Gambar 12 isyarat tangan 11
“jari jempol diarahkan ke kiri’

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang menunjukan mitra

mengarahkan kepada penyelam untuk  ke arah kiri sesuai dengan tujuan

penyelaman.

Gambar 13. isyarat tangan 12
“jari jempol diarahkan ke kanan”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang menunjukan penyelam belok

kearah kanan.
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gambar 14. isyarat tangan 13
“tangan di silangkan di dada”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang menunjukan keadaan

penyelam yang sedang kedinginan. Ini diakibatkan kerena suhu air laut yang

sedang dingin ataupun kendala dari penyelam itu sendiri yang tidak memakai

baju khusus (wetsuit).

Gambar 15 isyarat tangan 14
“kedua jari saling menyilang”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang artinya penyelam berenang

melintasi sesuatu yang dibawahnya, seperti hamparan terumbu karang, kapal

karam maupun kondisi dasar laut itu sendiri seperti palung laut.

Gambar 16. isyarat tangan 15
“jari  tangan dibuka dan diangkat di atas dada”

Gambar diatas merupakan isyarat penelitian yang artinya ketika akan naik ke

permukaan penyelam di ingatkan agar berhati hati karena ada perahu  di atas.



78

Gambar 17. isyarat penelitian 16
“kedua jari tangan diangkat sepundak”

Gambar diatas merupakan isyarat penelitian yang artinya penyelam tidak

mengerti dengan apa yang di jelaskan oleh mitra, atau dalam kondisi tertentu

penyelam mengatakan kata “apa” dengan menggunakan isyarat tangan

tersebut.

Gambar 18. isyarat penelitian 17
“jari telunjuk diarahkan ke kepala”

Gambar tersebut merupakan isyarat tangan penelitian yang mitra meminta

penyelam untuk meminta fikirkan tentang sesuatu, biasanya saat briefing

telah jelas tentang pembagian tugas dan tujuan penyelaman sehingga ketika

menyelam jika penyelam lupa maka mitra akan meminta penyelam untuk

mengingatnya kembali.
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Gambar 19. isyarat tangan 18
“jari telunjuk di arahkan ke telinga”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan penelitian yang artinya ekualisasi

yang artinya penetralan tekanan yang dilakukan oleh penyelam terhadap

tekanan air laut saat akan turun ke dalam. Misalnya saat akan turun ke lima

belas meter maka turun secara perlahan selama 1 menit, ataupun ketika naik

ke permukaan dengan naik dari 15 meter selama 1 menit dan menyelam untuk

menetralkan tubuh dengan tekanan selama 1 menit di kedalaman 5 meter.

Cara ekualisasi yaitu dengan cara menutup rongga mulut dan hidung tapi

tidak menutup rongga telinga.

Gambar 20. isyarat tangan 19
“jari telunjuk diputar searah jarum jam”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan penelitan yang artinya penyelam

berkeliling di sekitar areal ini dan tidak berjauhan antar sesama penyelam.
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Gambar 21. isyarat tangan 20
“jari telunjuk 1 didepan dan 1 lagi dibelakang”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang artinya penyelam menyelam

dengan posisi penyelam lain di depan dan ada di belakang. Biasanya

penyelam pemula berada didepan sedangkan instruktur berada di belakang.

Gambar 22. isyarat tangan 21
“jari telunjuk sejajar”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang artinya menyelam dengan

posisi menyelam sejajar. Menyelam sejajar seperti ini biasanya dilakukan

pada penyelaman yang belum diketahui keadaan fisik lautnya, sehingga jika

terjadi bahaya penyelam cepat melakukan komunikasi.

Gambar 23. isyarat tangan 22
“jari tangan digenggam”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan penyelaman yang artinya menyelam

dengan bepegangan tangan antar sesama penyelam, biasanya penyelaman
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dengan perpeganganan seperti ini menyelam dengan pemula ataupun

menyelam di arus yang kencang.

Gambar 24. isyarat tangan 23
“tangan diangkat setinggi perut”

Gambar diatas merupakan isyarat isyarat yang menunjukan untuk memberi

tahu penyelam lain agar menyelam pada kedalaman saat saja tidak boleh lebih

dalam lagi.

Gambar 25. isyarat tangan 24
“mengayunkan tangan dari atas ke bawah”

Gambar diatas menunjukan penyelam mengingatkan kepada temannya untuk

jangan lupa membuang nafas. Hal ini berguna untuk menjaga agar udara yang

di hirup dari tabung adalah oksigen murni yang tidak bercampur dengan

nitrogen. Ketika menyelam biasanya penyelam sering lupa untuk membuang

nafas karena asik dengan keadaan di bawah laut ataupun sedang melakukan

kegiatan penyelaman akibatnya tabung oksigen bercampur dengan nitrogen.

Semakin dalam melakukan penyelaman makan yang sering terhirup adalah

kebanyakan nitrogen karena oksigen akan menipis. Jika nitrogen banyak

masuk ke dalam tubuh maka tubuh peredaran darah di tubuh akan tersumbat
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karena sel darah merah pecah dan bisa mengakibatkan stroke. Oleh sebab itu

instrukut/ buddy sering mengingatkan kepada temannya untuk sering

membuang nafas.

Gambar 26 isyarat tangan 25
“tangan di putar searah jarum jam dan diangkat
di atas dada”

Gambar ini merupakan isyarat tangan penelitian yang artinya bahwa

penyelaman telah selesai.

Gambar 27. isyarat tangan 26
“jempol kanan di atas dan tangan kiri di bawah”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang mengisyaratkan kepada

penyelam lain bahwa penyelam itu membutuhkan pertolongan.

Gambar 28. isyarat tangan 27
“tangan menunjuk ke arah mulut”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan penyelaman yang artinya penyelam

memberi tahu penyelam yang lain bahwa oksigen yang ada di tabung telah
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menipis dan meminta untuk buddy breathing, yaitu meminta oksigen dari

penyelam lain.

Gambar 29. isyarat tangan 28
“tangan di angkat setinggi leher”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan penyelaman yang artinya sisa udara

tinggal sedikit.

Gambar 30. isyarat tangan 29
“tangan membentuk kacamata dan diarahkan ke
mata”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan penyelaman yang artinya bahwa

penyelam membutuhkan maskliring yang artinya membuang air di dalam

masker dengan tehnik khusus.

Gambar 31. Isyarat tangan 30
“tangan diarahkan ke mata”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang artinya penyelam

mengisyaratkan kepada penyelam lain agar memperhatikannya.
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Klub Selam Anemon hanya menggunakan 30 dari 37 Isyarat tangan baku

internasional. Hal tersebut dikarenakan Klub Selam Anemon hanya

menggunakan isyarat tangan internasional secukupnya saja. Isyarat-isyarat

tangan yang di pakai pada Klub Selam Anemon adalah isyarat tangan yang

mereka sepakati sebagai bahasa isyarat mereka ketika menyelam.

5. Isyarat-isyarat tangan penyelaman ilmiah yang Klub Selam Anemon

ciptakan

Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukan

sesuatu yang lain diluar simbol tersebut berdasarkan kesepakatan sekelompok

orang. Mengenai apasaja yang dijadikan simbol, bergantung kepada

kesepakatan bersama ketika simbol simbol yang digunakan manusia untuk

berkomunikasi melalui pengucapan, kata tertulis, isyarat dan lain lain,

bergerak diluar batas normal dari arti yang disepakati dan menghasilkan

tanggapan yang sama atau hampir sama pada pihak pengirim dan penerima,

maka simbol simbol itu disebut simbol yang signifikan. (Blake & Edwin O.

Horoldsen, 2003 : 7).

Sebagai salah satu klub selam yang aktif di propinsi Lampung, Klub Selam

Anemon juga memiliki isyarat-isyarat tangan baku yang diciptakan sendiri.

Isyarat-isyarat tangan yang mereka ciptakan sendiri tersebut diciptakan

dengan tidak sengaja (situasional). Isyarat-isyarat tangan yang anemon

ciptakan sendiri tersebut merupakan isyarat-isyarat tangan yang diciptakan

ketika anemon sedang melakukan penyelaman penelitian.
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Isyarat-isyarat tangan yang anemon ciptakan sendiri tersebut disepakatinya

pada saat melakukan de-briefing (evaluasi) ketika penyelaman selesai

dilakukan. Pada saat tersebut, penyelam yang menjadi instruktur menjelaskan

mengenai isyarat tangan yang diciptakan dengan tidak sengaja saat

penyelaman agar seluruh penyelam lebih mengerti dan memahami. Setelah

itu, isyarat tersebut disetujui dan digunakan kembali ketika klub selam

anemon melakukan penyelaman penelitian selanjutnya.

Isyarat tangan penelitian yang Klub Selam Anemon ciptakan merupakan hasil

dari pemikiran pendiri-pendiri Klub Selam Anemon, mereka membuat isyarat

tangan penelitian dikarenakan terbatasnya isyarat baku penyelaman

internasional. Dalam hal ini isyarat tangan yang mereka ciptakan karena

kebutuhan komunikasi ketika menyelam. Isyarat tangan internasional tidaklah

cukup sehingga mereka membuat isyarat tangan tersebut. Bisa dilihat bahwa

penciptaan isyarat tangan tersebut menandakan bahwa penyelam

membutuhkan komunikasi dalam keadaan apapun, karena ketika menyelam

sudah tidak bisa menggunakan komunikasi verbal lagi.

Isyarat tangan nonverbal yang dilakukan oleh Klub Selam Anemon

memegang peranan penting dalam penyelaman yang mereka lakukan. Isyarat

tangan yang mereka lakukan pun merupakan cara komunikasi yang efisien

karena mudah dilakukan oleh setiap penyelam dan merupakan metode

komunikasi satu-satunya yang efektif digunakan. Isyarat tangan juga

merupakan cara komunikasi yang lebih efektif yang dilakukan oleh penyelam

karena sederhana dan pemahaman tentang nonverbal itu sendiri mudah

dimengerti.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, isyarat-isyarat tangan yang

anemon ciptakan sendiri tersebut, yaitu:

Gambar 32. isyarat tangan 31

Kelima gambar diatas merupakan urutan dari isyarat tangan yang artinya

mengukur hamparan terumbu karang kearah kanan sepanjang 50 meter.

Isyarat tangan ini merupakan hasil cipta Klub Selam Anemon sejak dulu dan

sampai sekarang masih digunakan. Kelima isyarat ini merupakan kumpulan

foto yang membentuk 1 makna.
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Gambar 33. isyarat tangan 32

Ke enam gambar diatas merupakan isyarat tangan yang membentuk makna

sepanjang meteran yang diukur itu lalu dibuat pot untuk kuadrant transek

secara zig zag sejauh 20 meter masing masing 2 meter.

Gambar 34. isyarat tangan 33

Ketiga gambar diatas merupakan kumpulan foto yang membentuk 1 makna

yakni penyelam meminta tolong kepada untuk menarik meteran itu jangan

buru buru, karena jika terburu buru cenderung akan membuat meteran itu

akan terlilit di terumbu karang.



88

Gambar 35. isyarat tangan 34

Ke empat isyarat tangan di atas merupakan kumpulan foto yang menjadi

maknsa penyelam mem buat satu garis transek meteran memanjang  sedalam

3 meter.

Gambar 36. isyarat tangan 35

Keempat gambar tesebut merupakan isyarat tangan yang membentuk 1 makna

yaitu penyelam mengambil sample untuk sedimen dan dimasukan ke kantong

yang sudah ada.
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Gambar 37. isyarat tangan 36

Kedua gambar tersebut merupakan isyarat tangan yang membentuk makna

saya yang mencatat biota laut yang ada sepanjang garis meteran. Alat

pencatat biota laut tersebut bernama sabak yang digunakan untuk mencatat

data.

Gambar 38. isyarat tangan 37

Kedua gambar tersebut merupakan isyarat tangan yang membentuk makna

penyelam meminta pertolongan kepada buddy bahwa yang mencatat

identifikasi biota laut sepanjang garis meteran adalah buddy.

Gambar 39. isyarat tangan 38
“jari di kepalkan dan digerakan dari atas
kebawah”

Gambar diatas merupakan isyarat tangan yang artinya salah satu penyelam

mengisyaratkan Meteran tersangkut dan meminta pertolangan kepada

penyelam lain untuk memperbaki tali meteran tersebut.



90

6. Permasalahan yang dialami Klub Selam Anemon dalam melakukan
komunikasi sesama penyelam pada saat menyelam

Komunikasi nonverbal yang terjadi selama penyelaman berlangsung menjadi

hal yang harus disadari pentingnya oleh penyelam selain mereka harus mahir

melakukan penyelaman selama di dalam air. Hal ini dikarenakan ketika

berada di daam air atau saat melakukan penyelaman, kita tidak dimungkinkan

untuk berkomunikasi secara lisan.10

Kegiatan selam bisa dibilang merupakan olahraga atau hobi yang mahal dan

juga beresiko bagi penyelamnya, hal tersebut bisa menjadi beresiko karena

penyelam tidak memakai standar prosedur penyelaman. Penyelaman juga

tidak hanya bergantung kepada alat selam yang mereka gunakan saja, ada hal

lain yang mereka harus perhatikan yaitu tentang keadaan fisik yang tidak

sakit pun perlu di perhatikan. Karena selam tidak mentolerir sakit sedikitpun

walaupun hanya flu, karena ketika di bawah air daya tahan tubuh akan

menurun drastis jika penyelam itu sakit.

Beberapa kecelakaan penyelaman yang beresiko adalah keadaan tabung yang

kosong ketika melakukan penyelaman, hal ini dapat ditanggulangi dengan

cara buddy breathing kepada mitra. Oleh sebab itu dalam penyelaman dikenal

never dive alone dimana prosedur baku penyelaman tidak mengizinkan

penyelam untuk menyelam sendirian. Jika terjadi kecelakaan penyelaman

maka yang harus di perbuat oleh penyelam itu sendiri yakni berkomunikasi

10 Rahmad Septian. Menyelam.
http://www.coremap.or.id/downloads/MENYELAM_1158562081.pdf. Diunggah Pada
September 2009. Diakses pada 17 November 2011
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dengan mitranya, komunikasi yang dilakukan berupa isyarat tangan

nonverbal. Hal yang paling beresiko dalam penyelaman itu adalah ketika

kehabisan udara, sehingga penyelam patut untuk tenang dan segera

berkomunikasi, jika memang keadaannya tidak meungkinkan maka cara

lainnya adalah membuang weightbell untuk meningkatkan daya apung dan

dengan tenang segera naik ke permukaan.

Dalam penyelaman terdapat jenjang dalam melakukan kegiatan selam,

penyelam harus mendapatkan sertifikasi agar dapat menyelam di batas batas

tertentu. Jenjang jenjang itu dibuat berdasarkan kemampuan individu seorang

penyelam dalam melakukan selam. Kemahiran tersebut meliputi pengalaman

dan kemahiran dan mampu mengendalikan peralatan selamnya dengan

tenang. Dalam kegiatan selam pendidikan dan pelatihan selam harus

mempunyai program  yang jelas, hal ini dikarenakan akan menunjang

kemahiran anggota klub selam itu sendiri sehingga dapat menjamin

keselamatan si penyelam.

Untuk meminimalisir resiko penyelaman sebelum Klub Selam Anemon

melakukan penyelamannya diadakan pretest untuk mengetahui pengetahuan

dan kemampuan anggotanya mengahadapi segala kondisi buruk sewaktu

menyelam. Yang harus di perhatikan dalam melakukan penyelaman adalah

kesehatan fisik yang harus teruji, kemampuan renang yang meliputi jarak

sejauh apa berenang dan daya tahan ketika di bawah permukaan, dan

kemampuan penyelam itu sendiri baik pengetahuannya maupun pengalaman

selamnya sehingga penyelam dikatakan siap untuk melakukan kegiatan

selam.
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Dalam melakukan komunikasi saat melakukan penyelaman, penyelam Klub

Selam Anemon terkadang mendapatkan permasalahan. Permasalahan tersebut

muncul dikarenakan misscommunication yang terjadi antar penyelam. Hal

tersebut dikatakan oleh kelima informan penulis. Seluruh informan

mengatakan hal yang sama yaitu seringnya terjadi misscommunication yang

menjadi permasalahan saat sedang melakukan penyelaman.

Tidak hanya kurangnya pemahaman penyelam baru mengenai isyarat tangan

saja yang menjadi permasalahan penyelam Klub Selam Anemon dalam

melakukan penyelaman. Namun, faktor alam juga terkadang menjadi

hambatan penyelam saat melakukan komunikasi di bawah air.

Dalam melakukan observasi, penulis juga pernah melihat misscommunication

yang terjadi pada salah satu anggota Klub Selam Anemon saat sedang

melakukan penyelaman. Kendala tersebut di akibatkan karena pemahaman

anggota klub selam yang masih baru. Namun, hal tersebut dievaluasi sesudah

mereka selesai melakukan penyelaman. Evaluasi tersebut dilakukan agar

untuk meminimalisir misscommunication yang akan terjadi saat penyelaman

berikutnya.

Keadaan darurat pada penyelaman pun dimungkinkan terjadi pada setiap

penyelaman, betapapun sempurnanya persiapan yang telah dilakukan namun

akan ada permasalahan lain ketika melakukan penyelaman, beberapa variable

yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penyebabnya yakni kondisi

penyelaman yang tidak stabil, kepanikan dari seorang penyelam, cuaca yang

tidak mendukung misalkan terlalu dingin air lautnya, penyelaman dalam, dan
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kerusakan alat selam. Keadaan seperti ini jika tidak ditanggulangi secara

cepat dan tepat sangat berpotensi untuk menjadi penyebab adanya kecelakaan

dalam penyelaman.

Menurut teori interaksi simbolik, perspektif interaksi simbolik berusaha

memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini

menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang

memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi

mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan

bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Menurut

teori  interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi

manusia menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia

menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka

maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan juga pengaruh yang

ditimbulkan penafsiran atas simbol- simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak

yang terlibat dalam interaksi sosial.

Bahasa atau komunikasi melalui simbol-simbol adalah merupakan isyarat

yang mempunyai arti khusus yang muncul terhadap individu lain yang

memiliki ide yang sama dengan isyarat-isyarat dan simbol-simbol akan

terjadi pemikiran (mind). Manusia mampu membayangkan dirinya secara

sadar tindakannya dari kacamata orang lain; hal ini menyebabkan manusia

dapat membentuk perilakunya secara sengaja dengan maksud menghadirkan

respon tertentu dari pihak lain.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Klub Selam Anemon

memiliki isyarat-isyarat tangan yang mereka ciptakan sendiri. Isyarat tersebut

terbentuk karena kebutuhan akan komunikasi ketika menyelam. Isyarat baku

Internasional tidak mencukupi kebutuhan komunikasi Klub Selam Anemon

sehingga mereka menciptakan isyarat sendiri. Isyarat penelitian tersebut

terbentuk karena ketidak sengajaan mereka ketika menyelam dan kemudian

isyarat-isyarat tersebut didiskusikan dan disetujui bersama untuk dipakai

ketika mereka melakukan penyelaman. Adanya isyarat tangan yang

diciptakan sendiri oleh klub selam anemon tersebut menunjukkan kesesuaian

dengan teori interkasi simbolik yang dipakai oleh penulis dalam

penelitiannya.


