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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama  : Faidatul Khasanah

NIM   :  30701301285

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : Hubungan

Antara Intensitas Komunikasi dengan Kepuasan Pernikahan pada Istri yang

Berhubungan Jarak Jauh.

Adalah benar-benar karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan

tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis

orang lain tanpa menyebutkn sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan

plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.
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Faidatul Khasanah
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Hasil karya ini saya persembahkan kepada Allah S.W.T yang sejatinya

segala sesuatu terjadi berdasarkan Kehendak dan Kuasa-Nya dan begitupula pada

karya tulis yang telah saya selesaikan ini.Karya ini juga saya persembahkan untuk

orang terkasih saya di dunia ini yaitu orang tua saya.

Ayah dan ibu saya, motivator terbaik saya, kalian adalah alasan saya untuk

bangkit dan melawan rasa lelah, letih dan ketika keputusasaan dan rasa menyerah
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Keluargaku, kakakku sahabat dan serta orang-orang yang saya sayangi dan
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MOTTO

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan
menguasai) manusia” (Q.S An-Nas:1)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. Al-

Hujurat:13)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,” (Qs. Al
Insyirah: 5)
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