
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



102 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berupa temuan-temuan fenomena 

etnografi komunikasi di dalam komunitas action figure dan menjawab tujuan 

penelitian ini, yaitu komunitas action figure memiliki pola komunikasi dengan 

model bintang dengan arus ke segala arah. Seluruh anggota dan admin 

berkomunikasi secara bebas dengan anggota lainnya tanpa adanya batasan secara 

hierarkis. Selain itu juga anggota komunitas banyak menggunakan jargon khas 

seperti senpai, master, sultan, dan bandit yang telah mengalami pergeseran makna 

akibat adanya pengalaman bersama. Sehingga hal ini juga kian mempererat 

hubungan antar anggota. 

5.2 Saran 

Dari data dan hasil yang ditemukan, peneliti memiliki beberapa saran 

terkait pola komunikasi komunitas penggemar action figure melalui Facebook. 

5.2.1 Saran Praktis 

 Para anggota komunitas action figure agar lebih terdorong untuk merespon 

posting dari anggota lain, khususnya anggota baru agar dapat merasa dihargai 

dan tumbuh rasa nyaman di dalam komunitas. Rasa nyaman tersebut tentunya 

akan lebih mendorong anggota baru untuk menjadi loyal dan mau 

berkontribusi untuk mengembangkan komunitas. 
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5.2.2 Saran Akademis 

 Diharapkan adanya penelitian selanjutnya yang membahas dan melengkapi 

penelitian tentang pola komunikasi di dunia maya mengingat kini komunikasi 

lebih banyak terjadi di dunia virtual berkat adanya kemudahan internet. Selain 

itu juga diharapkan adanya kajian komunikasi lagi terkait komunikasi di 

dunia virtual, khususnya di dalam komunitas. 
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