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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Komunikasi adalah salah satu hal yang paling mendasar dalam

kehidupan manusia. Melalui komunikasi manusia dapat saling berhubungan

satu dengan yang lain dalam proses melakukan aktifitas sesuai dengan

kebutuhan yang di butuhkan terutama dengan manusia satu dengan yang

lainnya. Memahami komunikasi dalam kehidupan sehari hari sangatlah penting

karna dalam berkomunikasi adalah proses penyampain sebuah pesan kepada

lawan bicaranya.

Sebagai makluk sosial berkomunikasi adalah salah satu kebutuhan yang

sangat penting digunakan didalam aspek kehidupan. Agar komunikasi menjadi

efektif maka perlu memahami tata cara berkomunikasi yang baik dan benar,

supaya kegiatan-kegiatan yang  dilakukan dapat berjalan sesuai dengan baik.

Begitu pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia, maka Harold

D. Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain, manusia

dapat mengontrol lingkungannya, dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat

mereka berada, hubungan antar manusia dapat dipelihara kelangsunganya.

Dengan melalui komunikasi manusia dapat memperbanyak sahabat,

memperbanyak rezeki, memelihara (costumer), dan juga memelihara hubungan

yang baik antara bawahan dan atasan dalam suatu organisasi. Dalam kata lain
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komunikasi berfungsi sebagai jembatan hubungan antar manusia dalam hidup

bermasyarakat.

Dengan berkembangnya jaman modern seperti pada saat ini komunikasi

cepat singkat dan padat bayak di jumpai di dalam segala bidang komunikasi.

Salah satunya dalam macam komunikasi, ada komunikasi Verbal dan

komunikasi Non Verbal. Berbicara komunikasi, sama dengan membicarakan

tentang pesan (message) dimana dalam proses komunikasi kita tidak bisa lepas

dari yang namanya simbol dan kode, karena pesan yang selama ini kita

sampaikan kepada lawan bicara` kita adalah sebuah susunan dan rangkaian

yang terdiri dari simbol dan kode.

Berkomunikasi yang baik adalah mampu menyalurkan pesan yang

disampaikan kepada lawan bicaranya, tidak hanya melalui sebuah pesan atau

kata-kata saja. Melainkan harus adanya kesinambungan dalam penyampaian

pesan dan gerak gerik (body language) orang tersebut untuk meyakinkan pesan

yang dia sampaikan kepada lawan bicaranya.

Pesan, kode atau simbol dalam komunikasi terdapat dua macam yaitu

komunikasi Verbal dan komunikasi Non Verbal. Komunkasi Verbal adalah

Kode verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat

didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga

menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Sedangkan pemahaman

tentang komunikasi Non Verbal Manusia dalam berkomunikasi selain
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memakai kode verbal (bahasa) juga memakai kode nonverbal. Kode nonverbal

biasanya disebut bahasa isyarat atau bahasa diam (silent language).

Komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan

komunikasi penyampaian pesan melalui bahasa kepada satu orang atau lebih

dan pesan tersebut dapat di pahami serta dimengerti oleh penerima. Seperti

berbicara empat mata, berdiskusi,dan bercanda dengan teman atau sahabat.

Sedangkan komunikasi Non Verbal melakukan komunikasi dengan

menggunakan isyarat atau syimbol tanpa menggunakan kata-kata (silent

language). yang mengandung pesan atau makna yang mewakili sebuah maksud

dalam proses berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui

seperti, petugas parkir dalam memberikan arahan menggunakan tangan untuk

memberi tahu kearah mana pengendara kendaraan roda empat harus

mengarahkan kendaraannya. Sesesorang yang mengacungkan jempol kepada

temannya yang berada jauh dari dirinya, seorang polisi yang sedang mengatur

arus lalu lintas. Petugas AMC Apron Movement Controller atau juru parkir

pesawat terbang mengarahkan kemana pesawat akan di parkirkan dengan

menggunakan gerakan tangan dan bendera, pilot pesawat akan mengikuti

intruksi kemana pesawat kan di arahkan menuju lokasi parkir. Itulah sebagian

contoh komunikasi Non Verbal yang sering kita jumpai dalam kehidupan

sehari-hari.
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Dalam konteks komunikasi Non Verbal, syimbol atau kode dalam

menyampaikan sebuah pesan sangatlah berpengaruh terhadap makna yang

akan disampikan. Dalam kehidupan manusia dalam berkendara dijalan raya

misalnya, banyak sekali simbol dan kode yang digunakan para pengguna jalan

seperti, sopir truck memberikan kode kepada sesama sopir truk untuk

memberikan informasi yang dia ketahui di belakangnya dan disampaikan

kepada temanya dengan menggunakan kode mengacungkan tangan walau itu

hanyalah sebuah sapaan. Selanjudnya sopir Bus, yang memberikan informasi

tentang calon penumpang yang sedang menunggu bus dari arah yang

berlawanan denggan menggunakan tangganya akan menujukkan berapa

jumlah penumpang yang ada di belakang. Dan yang paling sering kita jumpai

adalah komunitas kendaraan roda dua atau geng motor, mereka selalu

memberikan kode dengan menggunakan simbol kemana mereka akan

bergerak, dengan mengacungkan tangan kerah kanan atau ke kiri untuk

penunjuk arah, mengurangi kecepatan dengan menurunkan satu kaki, berhati-

hati dengan mengangkat tangan dan mengepal.

Simbol dan kode tidak hanya terdapat pada ruang gerak di kehidupan

manusia saja, tetapi rambu-rambu dijalan raya juga menjadi sebuah pesan yang

seharusnya dan wajib kita fahami, seperti simbol warna, dalam lampu merah

artinya berhenti, lampu kuning artinya berhati-hati atau kurangi kecepatan,

lampu hijau, jalan terus. Dalam syimbol tertulis atau gambar parkir di

simbolkan dengan huruf “ P “ yang yang artinya lokasi parkir dan masih banyak

lagi simbol-simbol yang terdapat di jalan raya.
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Seseorang yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum penumpang.

Sopir travel contohnya, Saat berkendara dijalan raya sopir travel dengan rute

Malang-Jogja, dalam perjalanan rute yang mereka tuju pasti akan bertemu dan

berpapasan dengan sopir travel yang lain, dimana sesama sopir travel biasanya

akan saling sapa satu dengan yang lain Bahkan saling tukar informasi, dengan

cara menggunakan bahasa isyarat symbol dan tanda berupa komunikasi

nonverbal, Hal tersebut menarik untuk di teliti dan dipelajari untuk mengetahui

macam-macam simbol apa saja yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan

sopir travel khususnya rute Malang-Jogja saat berkendara di jalan raya.

Dari komunikasi nonverbal melalui simbol dan tanda mereka menggunakan

media yang terdapat di kendaraan yang mereka kendarai, membuat mereka

lebih mudah dalam melakukan komunikasi saat berada di jalan raya. Di

lapangan, komunikasi nonverbal berperan penting dalam memberikan

informasi kepada sesama sopir travel ketika berada di jalan raya. Saat mereka

berpapasan atau beriringan, informasi tersebut akan disampaikan dalam bentuk

isyarat simbol yang bertanda, yang sudah mereka sepakati atau diketahui

sebelumnya.
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Selanjudnya Faktor terjadinya Kecelakaan dijalan raya bukan hanya

kelalaian pengendaranya sendiri, tetapi terkadang masih banyak pengguna

jalan yang tidak faham akan kode, peraturan-peraturan dalam bentuk simbol

yang telah terpasang di jalan raya. Sehingga tingkat kecelakaan dijalan raya

bukan hanya faktor human error, tetapi masih banyak masyarakat tidak

memperhatikan dan tidak menghiraukan rambu-rambu dan peringatan simbol

dan kode dijalan raya sebagai peringatan untuk keselamatan dijalan raya.

Menurut data jumlah kecelakaan yang dikutip di media online, Menurut

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol RP Argo Yuwono, semua insiden

kecelakaan yang terjadi selama 2015 itu menyebabkan 4.752 korban tewas,

1.418 korban luka berat, 24.174 korban luka ringan, dan kerugian material Rp

26,25 miliar. "Secara keseluruhan ada 30.344 pelaku kecelakaan dari berbagai

profesi dengan pelaku terbanyak karyawan atau swasta sebanyak 20.765 orang

dan pelajar atau mahasiswa sebanyak 6.150 orang, tapi ada juga sopir sebanyak

442 orang," katanya, Jumat (1/1/2016). http://www.malangtimes.com

Jika dilihat dari data yang di dapatkan dari media online tentang

kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 tercatat, angka kecelakaan mencapai

30.344 pelaku kecelakaan dari berbagai macam profesi, hanya 442 pelaku

kecelakaan adalah profesi sebagai sopir angkutan barang atau angkutan

penumpang. Jika di persentasekan angka kecelakaan di kalangan sopir hanya

mencapai kurang lebih 1.4% saja dari total angka kecelakaan keseluruhan.
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Atas dasar itulah peneliti ingin meneliti macam komunikasi Non Verbal

dijalan raya dengan objek Profesi sopir travel sebagai bahan utama penelitian.

Dikarenakan dari data statistik yang di dapat di media online angka kecelakaan

angkutan umum penumpang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan

kendaraan umum (pribadi) dan kendaraan angkutan barang. Mengingat

kendaraan travel adalah jasa angkutan penumpang dan mengendarainnya

selalu dengan kecepatan tinggi dan terkesan ugal ugalan tetapi mereka selalu

memeperhatikan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya, tentunya mereka

pasti memiliki kode etik yang telah di sepakati ketika mereka berkendara di

jalan raya dengan kata lain terdapat komunikasi terstruktur dengan

menggunakan komunikasi nonverbal sebagai isyarat simbol dan tanda.

Hal ini yang menjadi daya tarik peneliti untuk membahas dan

memberikan pengetahuan akan simbol dan kode yang ada di jalan raya

khususnya rute Malang-Jogja, agar dapat di pahami oleh masyarakat, dengan

harapan pembaca dan peneliti mampu memahami dan menerapkan simbol-

simbol atau peringatan di jalan raya, demi keselamatan pengguna jalan raya itu

sendiri.
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B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di buat rumusan masalah

penelitian yaitu macam-macam komunikasi nonverbal dijalan raya dikalangan

supir travel antar kota antar Provinsi rute Malang – Jogja ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian

Untuk mengetahui macam bentuk komunikasi nonverbal dikalangan sopir

travel antar kota antar Provinsi rute Malang – Jogja.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini akan menambah kajian bagi ilmu

komunikasi

Manfaat teoritis

1. khususnya dalam bidang komunikasi nonverbal, yang akan Menjelaskan

tentang pengertian dan manfaat komunikasi nonverbal didalam kehidupan

sehari-hari .

2. Memberikan pengertian tentang simbol-simbol dan macam komunikasi

yang berhubungan dengan komunikasi nonverbal.

Manfaat praktis

1. Memberikan informasi tentang komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh

sopir travel dalam memberikan pesan atau informasi, agar dapat digunakan

oleh pengguna jalan lainnya untuk mengurangi tingkat kecelakaan dijalan

raya.


