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Menyelam merupakan olahraga yang beresiko baik bagi kesehatan maupun bagi
keselamatan penyelamnya. Namun hal tersebut akan menjadi aman jika
menyelam dengan mematuhi prosedur-prosedur penyelaman. Salah satu prosedur
yang harus penyelam kuasai adalah penguasaan terhadap komunikasi
penyelaman. Penyelam memakai isyarat tangan untuk berkomunikasi guna
menggantikan komunikasi verbal. Pada keadaan komunikasi yang dilakukan
terbatas hanya menggunakan komunikasi nonverbal saja maka penyelam harus
menguasai baik isyarat tangan baku internasional maupun isyarat tangan yang
Klub Selam Anemon ciptakan sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah : Bagaimanakah komunikasi nonverbal khususnya isyarat tangan yang
digunakan oleh Klub Selam Anemon? Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis komunikasi nonverbal pada klub selam Anemon jurusan Biologi
FMIPA Universitas Lampung.

Adapun teori yang mendukung penelitian adalah teori interaksi simbolik. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
melalui pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya penelitian ini
menggunakan teknik key person. Informan formal dalam penelitian berjumlah 3
orang yaitu 2 orang Staff Pembina Teknis yang sudah mempunyai pengalaman
menyelam lebih dari 10 tahun dan 1 orang Ketua Klub Selam Anemon yang telah
melakukan penyelaman lebih dari 5 tahun. Informan infornal berjumlah 2 orang
yang berasal dari anggota Klub Selam Anemon yang aktif dalam setiap kegiatan
penyelaman lebih dari 3 tahun. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik reduksi data, display dan verifikasi.



Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isyarat tangan merupakan
komunikasi nonverbal yang efektif digunakan oleh penyelam dan membawa
pengaruh yang besar bagi kesuksesan penyelaman karena isyarat tangan adalah
satu-satunya komunikasi nonverbal yang efektif digunakan sebagai alat
komunikasi dalam penyelaman. Isyarat tangan yang digunakan oleh Klub Selam
Anemon menggunakan 30 dari 37 isyarat tangan internasional dan Anemon juga
menciptakan sendiri 8 isyarat tangan yang mereka gunakan ketika penyelaman
ilmiah. Penyelam Klub Selam Anemon membutuhkan bantuan alat komunikasi
melalui bunyi seperti stik yang dipukulkan ke tabung serta peluit dan horn yang
berfungsi untuk mengingatkan penyelam lain untuk berkumpul di sumber bunyi
agar tidak berjauhan ketika menyelam. Isyarat yang Anemon ciptakan
merupakan kebutuhan berkomunikasi karena isyarat tangan internasional tidak
mencukupi kebutuhan komunikasi mereka sehingga komunikasi nonverbal
berupa isyarat tangan membawa pengaruh yang besar terhadap penyelaman
karena merupakan satu-satunya komunikasi yang efektif digunakan ketika
menyelam.


