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sendiri. tidk ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang 

lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 

yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. 

 Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 

dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 

terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 

terhadap karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 

 Ungkapan syukur pertama-tama penulis panjatkan kepada Allah SWT atas 

rahmatnya penulis dapat menyekesaikan skripsi dengan judul “Sense Of Virtual 

Community Pada Komunitas Asep-Asep (KAA)” 

 Penelitian mengenai komunikasi online mulai banyak diangkat oleh 

berbagai pihak. Sejalan dengan pertumbuhan teknologi yang berujung pada 

perubahan pada perilaku komunikasi manusia. Tentu berbeda karena media atau 

channel yang dipakai memiliki ciri khasnya sendiri. Tak ayal perkembangan 

komunikasi online ini memunculkan apa yang disbeut sebagai Komunitas Virtual. 

Yakni Komunitas yang semua interaksi nya didominasi dengan komunikasi 

online, di sebuah tempat yang disbeut orang umum sebaga dunia maya. Dari 

situlah timbul pertanyaan bagaimana perilaku komunikasi komunitas virtual, 

bagaimana kohesivitasnya dapat terbentuk, dan apakah ada persamaannya dengan 

komunitas fisik biasa. 

 Dalam skripsi ini penulis mencoba menjabarkan bagaimana sebuah 

komunitas virtual berkomunikasi dengan menggunakan Computer Mediated 

Communication (CMC), kemudian bagaimana kohesivitas komunita sonline 

terbentuk dan apa keterkaitan antara keduanya. Tentunya penelitian ini penulis 

akui jauh dari kata sempurna, maka diharapkan akan ada pihak lain yang 

melakukan penelitian atau kajian lebih dalam mengenai konsep yang sama. 

sehingga didapatkan hasil baru yang bisa jadi berbeda dengan apa yang penulis 

temukan. 
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