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BAB V 
   

PENUTUP  

5.1.  Kesimpulan 

 Melalui hubungan interpersonal dan faktor personal masing-masing 

anggota untuk terus berada dalam komunitas KCG, berikut perilaku komunikasi 

yang terjadi di dalam komunitas KCG : 

1. Komunikasi tatap muka, terjadi dalam 2(dua) bentuk yaitu dailytalk dan 

highlight. Pertama dailytalk merupakan forum bagi anggota komunitas 

KCG untuk membahas apa saja yang sifatnya pribadi diantara mereka 

atau untuk kalangan sendiri. Dailytalk merupakan bagian yang penting 

disini dalam membentuk hubungan interpersonal antar anggota karena 

dari dailytalk ini kejujuran, keakraban, keterbukaan, dan hal pribadi 

lainnya dapat terjalin antar anggota. Kedua ialah highlight,  yang 

merupakan forum diskusi mereka tentang segala hal yang berkaitan 

dengan game MLBB. Tidak hanya sekedar berdiskusi, disini highlight juga 

menjadi forum yang penting karena dengan adanya forum ini juga dapat 

membentuk kemampuan bermain masing-masing anggota. Dalam 

komunitas KCG highlight dapat terjadi setelah maupun sebelum dailytalk 

begitupun sebaliknya, atau sebelum dan sesudah match berlangsung. 

Artinya tidak ada urutan pasti kapan akan terjadi dailytalk dan highlight, 

keduanya terjadi begitu saja secara spontan dengan porsinya masing-

masing.  

2. Komunikasi antar layar yang kegiatan komunikasinya berlangsung 

selama anggota sedang bermain game MLBB atau in game. Dalam 

komunikasi ini interaksi terjadi menggunakan 2(dua) bentuk cara 
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komunikasi, yaitu nonverbal dengan menggunakan fitur komunikasi yang 

terdapat pada game MLBB dan verbal dengan cara berbicara langsung 

namun pandangan mata komunikator maupun komunikan dalam interaksi 

ini tetap fokus menatap layar smartphonenya. Fitur komunikasi yang 

menjadi pilihan favorit para informan adalah quick response, karena di 

anggap penggunaannya yang mudah dan isi pesan dapat tersampaikan 

dengan jelas. Sedangkan saat dengan berbicara langsung isi pesan yang 

disampaikan juga mengulangi kata-kata dari quick response dari 

beberapa informan dan sebagian lainnya melakukan hal sebaliknya. 

Ketika berbicara langsung di anggap tidak didengar oleh teman anggota 

lainnya, maka akan dilanjutkan dengan menggunakan fitur quick 

response. 

 Perilaku komunikasi yang berlangsung di dalam komunitas KCG ditunjang 

oleh faktor personal yaitu keinginan untuk berkembang atau meningkatkan 

kemampuan bermain. Kata umpatan dan candaan secara fisik juga sudah 

menjadi kebiasaan dalam komunitas KCG. Bahkan melalui kata umpatan sebuah 

joke akan tercipta yang menimbulkan tawa dalam interaksi komunitas KCG. 

Selain itu ekspresi dan emosi juga menjadi bagian dari perilaku komunikasi 

dalam komunitas ini. Seperti ketika kalah dalam sebuah permainan raut wajah 

para informan akan terlihat emosi karena kecewa, hentakan kaki ke lantai, 

mengepalkan tangan karena geram, dan lain-lain. Kebiasaan tersebut 

menciptakan hubungan interpersonal sehingga membentuk kohesivitas anggota 

dalam komunitas KCG. 
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5.2.Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mempunyai 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Pada penelitian berikutnya diharapkan melakukan kajian lebih mendalam 

mengenai emosi dan ekspresi yang muncul sebagai wujud faktor personal 

dari perilaku komunikasi pemain game online. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya juga dapat menjabarkan secara teratur 

tentang pola komunikasi yang terjadi khususnya komunitas pemain game 

online tentang perilaku komunikasi merekabaik saat in game maupun 

tidak. 

3. Selain itu diharapkan Komunitas KCG membuat sebuah akun bersama 

dalam minimal salah satu dari berbagai macam sosial media yang 

tersedia saat ini sebagai langkah awal agar komunitas ini dapat dikenal 

masyarakat umum, khususnya pemain game online MLBB. 

 

 

  


