
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap komunikasi

nonverbal pada sesama penyelam di Klub Selam Anemon Jurusan Biologi

FMIPA Unila, dapat menarik kesimpulan bahwa isyarat tangan nonverbal

mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan selam. Isyarat nonverbal

menggantikan komunikasi verbal dan merupakan satu satunya metode

komunikasi yang dapat digunakan ketika menyelam. Isyarat tangan juga

efektif digunakan oleh penyelam untuk melakukan komunikasi dengan

sesama penyelam. Hal ini dikarenakan isyarat tangan mudah untuk diingat

dan digunakan oleh penyelam. Dalam melakukan penyelaman Klub Selam

Anemon menggunakan isyarat-isyarat tangan baku yang telah ada, namun

tidak semua isyarat tangan baku digunakan saat melakukan penyelaman.

Anemon hanya menggunakan 30 dari 37 isyarat tangan baku yang ada.

Anemon juga menciptakan 8 isyarat-isyarat tangan baku yang digunakan

ketika sedang melakukan penyelaman penelitian. Isyarat-isyarat tangan

tersebut hanya digunakan anemon saat sedang melakukan penyelaman ilmiah

saja. Isyarat-isyarat yang diciptakan oleh anemon terjadi secara situasional

saat sedang melakukan penyelaman penelitian. Kemudian, isyarat-isyarat
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tangan tersebut didiskusikan untuk dapat dipahami dan dipakai oleh seluruh

anggota Klub Selam Anemon. Isyarat tersebut tercipta karena isyarat tangan

internasional tidak mencukupi kebutuhan komunikasi Klub Selam Anemon.

Dalam berkomunikasi ketika menyelam Anemon juga membutuhkan stik dan

tabung sebagai media komunikasi lewat bunyi yang jika stik dipukulkan ke

tabung bermakna adanya bahaya sedangkan media komunikasi lewat bunyi

lainnya yaitu Peluit dan Horn yang memiliki kekuatan suara berbeda karena

kekuatan suara horn lebih besar daripada peluit yang jika dibunyikan

bermakna penyelam berkumpul di sumber suara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai komunikasi

nonverbal pada sesama penyelam di klub selam anemon jurusan Biologi

FMIPA Unila ada beberapa saran dan masukan, yaitu:

1. Isyarat-isyarat tangan yang Klub Selam Anemon ciptakan agar dapat

disosialisasikan sehingga dapat diterima dan digunakan sebagai isyarat

tangan baru sehingga bermanfaat bagi klub selam lainnya dalam

berkomunikasi ketika menyelam.

2. Pengurus klub selam anemon dalam setiap briefing tidak hanya

membicarakan mengenai tujuan penyelaman, kedalaman dan waktu

penyelaman, namun juga membahas mengenai isyarat-isyarat tangan

penyelaman yang digunakan saat melakukan penyelaman.
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3. Menyelam merupakan olahraga yang tidak hanya beresiko bagi

keselamatan namun juga beresiko bagi kesehatan, untuk itu sebaiknya

sebelum menyelam setiap anggota Klub Selam Anemon memeriksakan

kondisi kesehatan kepada medis sehingga kecelakaan pada saat menyelam

dapat dihindari.


