
 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 Puji serta syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah Swt berikan 

kepada peneliti, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“MINDING IN THE ENHANCEMENT OF CLOSENESS PADA PASANGAN 

SUAMI ISTERI LONG DISTANCE MARRIAGE YANG MENGALAMI 

EXTRAMARITAL DI KOTA BANDUNG”, guna melengkapi persyaratan dalam 

menempuh sidang sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. 

 Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 

karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman selama 

proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangatlah 

berharga bagi peneliti. Berkat bantuan dan bimbingan yang tiada hentinya dari 
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