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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Komunitas virtual AOV Yogyakarta merupakan suatu kelompok sosial yang 

mempunyai kegiatan bermain main game, bertukar informasi, melakukan acara 

ghatering setiap minggunya. Komunitas ini, mempunyai karakter dan sifat tertentu 

dalam berkomunikasi, sehingga terwujudnya interkasi sosial. Komuitas Virtual 

AOV Yogyakarta melakukan komunikasi dalam berinteraksi sosial terhadap para 

anggotanya dengan beberapa indicator, yaitu Keterbukaan, empati, sikap men-

dukung, rasa positif dan kesetaraan. 

1. Keterbukaan berkomunikasi dalam komunitas AOV Yogyakarta menjadi faktor 

sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

keterbukaan antar anggota komunitas virtual AOV Yogyakarta yang ber-

pengaruh besar untuk terjalinya sebuah interkasi sosial yang membuat anggota 

lain menjadi punya rasa percaya terhadap anggota lainya. Hal tersebut di-

wujudkan dalam mengukapakan pendapat, ide dan gagasan untuk memenangkan 

permainan yang di kemas dalam informasi untuk diberikan kepada anggota yang 

lain. Dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi dapat mewujudkan in-

terkasi sosial yang baik yang ditunjukan dengan terjalinya hubungan baik, 

melaksanakan acara kegaiatan ghatering, tercapainya tujuan bersama yaitu 

memberikan sebuah informasi untuk memenangkan permainan game dan hub-

ungan erat dan rasa solidaritas antar anggotanya. 
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2. Empati dalam berkomunikasi merupakan kemampuan seseorang dalam menem-

patkan dirinya pada kondisi komunikan, pada Komunitas virtual AOV Yogya-

karta, empati merupakan faktor penting untuk mewujudkan hubuangan baik  da-

lam interaksi sosial untuk membangun sebuah solidaritas komunitas AOV Yog-

yakarta. Empati pada anggota komunitas virtual AOV Yogyakarta akan berdam-

pak positif. Hasil penelitian dengan observasi melihat kegiatan acara ghatering 

yang dilakukan oleh komunitas AOV Yogyakarta ini, anggota saling berinterkasi 

satu sama lain saling membantu dalam acara ghatering, tercapainya tujuan ber-

sama dan terjalin hubungan baik yang membentuk solidaritas komunitas AOV 

Yogyakarta. 

3. Sikap mendukung dapat terjadi dalam interkasi sosial antar anggota komunitas 

AOV Yogyakarta, bila masing – masing anggota komunitas dapat menghargai 

satu sama lain. Dukungan sikap membantu terhadap anggota sangat dibutuhkan 

dalam mencipatkan hubungan yang baik untuk membangun rasa percaya ter-

hadap anggota yang lain untuk mecapai tujuan bersama dan terjalinya hubu-

angan yang erat bagi para anggotanya. 

4. Sikap positif dalam komunitas AOV Yogyakarta beruapa dorongan untuk saling 

memahami, memberikan solusi, memberikan saran yang terbaik ketika adanya 

masalah, dengan demikian rasa positif berkontirbusi besar dalam mewujudkan 

interaksi sosial yang baik antar anggota yang meciptakan rasa kebersatuan. 

Tercapainya tujuan bersama dan mempunyai hubungan yang erat anatar anggota 

komunitas AOV Yogyakarta. 
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5. Kesetaraan dapat terwujud dengan adanya rasa adil menghilangkan rasa perbe-

daan etnis maupun suku jawa dan luar jawa di komunitas AOV Yogyakarta , 

setiap anggota komunitas dapat merasakan keadilan jika merasa nyaman dan 

melakukan interkasi sosial yang ditunjukan dengan adanya kesempatan diri mas-

ing – masing individu dalam komunitas untuk menyampaikan pendapat. 

Kesetaraan berkontribusi besar terhadap terbentukan interkasi sosial yang baik 

yang membentuk sebuah solidaritas antar anggota komunitas AOV Yogyakarta 

untuk mencapai tujuan bersama dan terjalinya hubunganyang erat antar anggota. 

 

B. SARAN 

Secara keseluruhan para anggota komunitas AOV Yogyakarta sudah  men-

ciptakan komunikasi interpersonal dengan baik, namun tidka menutup kemung-

kinan bahwasanya terdapat kesalahan dalam setiap komunikasi antar anggota misal-

nya, hal yang dapat menjadi hambatan terjalinnya komunitas yang baik. Adapun 

saran diberikan adalah :  

Para  anggota lebih mementingkan rasa keterbukaan antar sesame anggota 

lain agar terjalin suatu komunikasi yang efektiv tidak adanya saling menutupi antara 

anggota satu dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan saran bagi anggota 

juga harus menjaga sikap saling empati kepada anggota lain, yang mana akan men-

jadikan seluruh komunitas merasa mempunyai keluarga dalam komunitas tersebut.  

Saran yang paling penting tidak boleh di lupakan dari setiap anggota 

sebaiknya para anggota komunitas AOV Yogyakarta menghilangkan perbedaan an-

tar suku, kota, Pro Player maupun Newbie, karena setiap anggota yang masuk ke 
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dalam sebuah komunitas adalah hakekatnya keluarga,  menghilangkan perbedan 

akan membuat sebuah komunitas tidak  akan hancur dan bertahan lama.   


