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BAB VI 

PENUTUP 

Bab VI akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian 

meliputi implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi sosial, serta saran 

untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian kesimpulan akan dijawab permasalah 

yang merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor apa saja 

yang membuat individu mempertahankan keanggotaan dan manfaat apa saja yang 

diperoleh dalam komunitas virtual.  Pada bagian implikasi akan diuraikan 

bagaimana hasil penelitian ini memberikan kontribusi dari segi teoritis, praktis 

dan sosial. Terakhir bagian saran akan diuraikan hal-hal yang diharapkan 

berdasarkan penelitian untuk penelitian selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara indepth 

interview mengenai pemanfaatan komunitas virtual sebagai media komunikasi 

kelompok melalui sosial media. Berikut kesimpulan dari uraian hasil penelitian. 

1. Perkembangan teknologi komunikasi memberikan alternatif bagi individu 

untuk mengembangkan ruang komunikasi khususnya komunikasi 

kelompok, salah satunya yaitu dengan media sosial. Ketertarikan untuk 

bergabung dengan sebuah komunitas virtual pada dasarnya didasari oleh 

kesamaan minat dan keinginan bersosialisasi dengan pengguna sosial 

media. Komunitas virtual menjadi wadah bagi mereka untuk lebih bisa 
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menggali informasi dan menjalin hubungan dengan orang yang belum 

dikenal sebelumnya. 

2. Komunitas virtual dalam perkembangannya selain digunakan sebagai 

media untuk mencari ilmu pengetahuan dan sebagai media untuk 

membangun eksistensi diri, tetapi di sisi lain komunitas virtual juga 

dimanfaatkan untuk tujuan personal bagi mereka yang ingin bersosialisasi 

di dunia virtual/nyata. 

3. Komunitas virtual pada dasarnya merupakan sebuah wadah untuk berbagi 

informasi secara kelompok, yang menjadikannya istimewa adalah ketika 

batasan ruang bukan menjadi penghalang, eksistensi personal seseorang 

dapat diwakili oleh teks, oleh gambar, video dan suara. Semakin banyak ia 

diwakili oleh organ-organ tersebut, semakin eksis dirinya di dunia virtual. 

4. Ketika seorang pengguna sosial media bergabung dengan komunitas 

virtual, maka dirinya membuka kesempatan bagi orang lain yang belum 

dikenalnya dapat menjalin sebuah hubungan sosial. Melalui interaksi di 

kelompok virtual tersebut, seorang individu mungkin akan menciptakan 

hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Maka dari itu komunitas 

virtual dapat membina hubungan secara personal maupun berkelompok 

dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi dua arah. 

5. Meningkatnya intensitas komunikasi di komunitas virtual menyebabkan 

pengungkapan diri dan kohesivitas anggota kelompok. Keterbukaan dan 

pengungkapan diri yang besar juga berdampak pada iklim kenyamanan. 

Semakin besar jaringan sosial yang telah dibentuk di komunitas virtual 
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tersebut maka semakin besar pula keinginan para anggota komunitas 

virtual untuk mempertahankan keanggotaanya dan mempertahankan 

hubungan yang telah terbentuk untuk menjadi lebih intim dan kuat. 

6. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas virtual tidak hanya sebatas 

online melalui media sosial yang terhubung internet saja, selain itu 

komunikasi pun bisa dilakukan dengan face to face melalui kegiatan 

offline yang biasa disebut dengan meet-up. Melalui kegiatan meet-up inilah 

keterbatasan pesan yang tidak dapat disampaikan melalui komunikasi 

online seperti dalam komunitas virtual dapat tersampaikan. 

7. Dalam kaitannya dengan fenomena sosial, komunitas virtual merupakan 

sebuah wadah bagi para pengguna sosial media untuk memenuhi 

kebutuhan informasi sekaligus berinteraksi dengan orang yang belum 

dikenalnya. Dalam perkembangannya, sebagai media baru yang popular, 

komunitas virtual telah diadopsi oleh banyak orang sebagai medium untuk 

mencari informasi dan melakukan kontak sosial dengan sesama anggota 

komunitas. 

6.2 Implikasi Penelitian 

6.2.1 Implikasi Teoritis 

Teknologi virtual menjadi sebuah sarana atau medium alternatif dalam 

aktivitas di dunia nyata. Kehadiran media sosial dalam hal ini komunitas 

virtual bisa dilihat sebagai sarana komunikasi kelompok yang tidak 

memerlukan kebutuhan fisik. Perbedaan itu memberikan pola dalam konteks 

sosial terhadap bagaimana jalinan komunikasi yang ada, baik offline maupun 
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online. Bahkan, aturan dasar tersebut mencoba melihat bagaimana dampak 

hubungan dunia nyata dan virtual, seperti apa jika semakin banyak pengguna 

berada di dunia virtual menyebabkan dirinya kurang bahkan tidak 

bersosialisasi di dunia nyata.  

 Kembali ke sifat dasar sebuah fenomena, pada satu sisi kehadian 

komunitas virtual memberikan pengaruh positif, dan pada lain sisi 

memberikan pengaruh negatif. Komunitas virtual dapat menjadi wadah untuk 

memberikan ruang yang cukup besar bagi pengguna untuk mengungkapkan 

pikirannya sekaligus mencari alternatif sumber informasi pada saat ini. Disisi 

lain pemanfaatan komunitas virtual menyebabkan komunikasi hubungan 

dengan orang lain semakin banyak serta luas, akan tetapi, dalam konteks lain 

hubungan itu sekedar jaringan teknologi. Tidak ada keintiman da kedekatan di 

antara orang-orang yang terhubung sebagaimana yang ada di dunia nyata. 

Selain itu, kehadian komunitas virtual juga dapat menimbulkan kecanduan 

(addicted) untuk mengakses sosial media, hal tersebut juga menyebabkan 

ketidak pedulian terhadap sekitar (alienisasi). 

6.2.2. Implikasi Praktis 

Adanya komunitas virtual saat ini menjadi pertanda bahwa kemajuan akan 

teknologi baru menyebabkan adanya globalisasi terhadap aspek kehidupan 

manusia. Globalisasi tersebut bisa dipandang semakin menyebarnya dan 

terfasilitasinya komunikasi yang memberikan kemudahan dalam mencari 

informasi dan berinteraksi serta mengaburkan batasan jarak dan lokasi. 

Kegiatan komunitas virtual dapat dilakukan secara efektif dan efisien yang 
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ditunjang oleh fitur-fitur yang tersedia seperti stiker (emoticon), video/voice 

call group dan interaksi berupa texting. Realitas ini adalah konsekuensi adanya 

media online dan semakin maraknya pengguna media sosial. Media sosial 

tidak hanya ditempatkan lagi dalam konteks saluran atau medium, tetapi 

media sosial itu sudah merupakan gaya hidup dari hubungan antara pengguna 

dengan teknologi. 

6.2.3 Implikasi Sosial 

Komunitas virtual memberikan manfaat bagi individu dalam pemenuhan 

kebutuhannya, baik itu dalam pencarian informasi atau menjalin hubungan 

pertemanan sosial secara berkelompok. Munculnya komunitas virtual di media 

sosial merupakan salah satu efek dari kehadiran media baru. Pengguna yang 

berasal dari budaya sosial yang berbeda kini memiliki kesepahaman secara 

global dengan menggunakan bahasa yang universal. Fitur seperti stiker atau 

emoji adalah sebuah pernyataan yang bisa digunakan di media sosial dalam 

meningkatkan kualitas komunikasi sosial tersebut. Selain kualitas, kelompok 

virtual dapat menumbuhkan hubungan personal di antara para anggota 

kelompok. Keeratan sosial tersebut dapat terjalin dengan adanya hubungan 

timbal balik di dunia nyata bahkan di dunia virtual. 

6.3 Saran 

Pembahasan mengenai pemanfaatan komunitas virtual sebagai media 

komunikasi kelompok melalui sosial media, sudah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia tidak hanya sebagai medium namun telah memasuki pada 

gaya hidup. Ketiadaan kontrol sosial di komunitas virtual menyebabkan setiap 
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individu bebas untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, dan konten yang 

mereka bagikan tanpa adanya filter atau norma yang menyeleksi hal tersebut. 

Hal ini bukan tidak mungkin akan mengakibatkan salah pemaknaan hingga 

menimbulkan konflik di dalam kelompok. Dibutuhkan pemahaman lebih dari 

setiap anggota yang memiliki latar belakang berbeda untuk dapat 

memanfaatkan kebebasan dengan rasa ataupun tanggung jawab di dunia 

virtual. Dengan kesamaan prinsip tersebut, diharapkan para pengguna sosial 

media khususnya anggota komunitas virtual dapat menyebarkan nilai-nilai 

positif  maupun informasi yang berguna bagi diri pribadi dan kelompok.  
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