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Pernyataan Kesediaan Berpartisipasi dalam Penelitian 

Saya, 2-\\l(;r 

dengan alamat di ~arn r te l~ ;~  

dan nomor telepon 0 ~ 6 ~ X ~  

telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia untuk 

menjadi partisipan dalam penelitian dengan topic : 

Harga Diri Remaja Akhir yang Mempunyai Orang Tua Tunggal 

yang dilakukan oleh Rachma Oktafjani (NRP. 71 03007081), 

dengan dosen pembimbing skripsi : 

Monica Eviandaru M., M.App. Psych (NIK. 7II.LB.0789), 

Saya memberikan ijin dengan menandatangani form ini dan menyatakan bahwa : 

1. Tujuan penelitian dan segala akibat yang terkait dengan penelitian ini telah 

dijelaskan sepenuhnya oleh peneliti kepada saya. 

2. Keikutsertaan saya bersifat sukarela. 

3. Saya memahami bahwa saya bisa mengundurkan diri dari penelitian 

sewaktu-waktu. 

4. Infonnasi yang saya berikan akan tercantum dalam skripsi tanpa identitas 

diri. 

5. Keterangan yang saya.berikan dapat direkam atau dicatat dan digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau 

presentasi iliniah tanpa mencantumkan identitas saya. 



7. Saya memahami bahwa saya dapat meminta pertolongan kepada peneliti 

jika terjadi hal-ha1 yang kurang menyenangkan selama penelitian yang 

merupakan akibat dari penelitian. 

Surabaya, 28 WW 20'' 
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Pernyataan Kesediaan Berpartisipasi dalam Penelitian 

Says, Dea 
dengan alamat di [~emk F 

dan nomor telepon - 
telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia untuk 

menjadi partisipan dalam penelitian dengan topic : 

Harga Diri Remaja Akhir yang Mempunyai Orang Tua Tunggal 

yang dilakukan oleh Rachma OktafJiani (IVRP. 71 03007081), 

dengan dosen pembimbing sknpsi : 

Monica Eviandaru M., M.App. Psych (IVIK. 71 1 .LB. 0789), 

Saya memberikan ijin dengan menandatangani form ini dan menyatakan bahwa : 

1. Tujuan penelitian dan segala akibat yang terkait dengan penelitian ini telah 

dijelaskan sepenuhnya oleh peneliti kepada saya. 

2. Keilcutsertaan saya bersifat sukarela. 

3. Saya memahami bahwa saya bisa mengundurkan diri dari penelitian 

sewaktu-waktu. 

4. Informasi yang saya berikan akan tercantum dalam sknpsi tanpa identitas 

diri. 

5. Keterangan yang saya berikan dapat direkaln atau dicatat dan digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau 

presentasi ilmiah tanpa mencantumkan identitas saya. 



7. Saya memahami bahwa saya dapat meminta pertolongan kepada peneliti 

jika tejadi hal-ha1 yang kurang menyenangkan selama penelitian yang 

merupakan akibat dari penelitian. 

Surabaya, 91 6pIQI L ' -20~  .. 
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Surat Keterangan Keabsahan Hasil Wawancara 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Inisial : Dm 
Usia : 30 %hun . 

Menyatakan bahwa telah diwawancarai sebagai informan penelitian oleh 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

yaitu 

Nama : Rachma Oktaffiani 

NRP : 710300708 1 

Dengan ini saya menerangkan bahwa data wawancara yang diperoleh peneliti 

adalah benar adanya dan merupakan jawaban yang saya berikan selama 

berlangsungnya proses wawancara yaitu dalam 2 kali perternuan. Oleh karena itu 

saya sebagai subjek penelitian dapat menjamin keabsahan hasil wawancara yang 

ada tanpa suatu keberatan apapun. 

Surabaya, a ( @ d e m ~ u '  am\. 
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Surat Keterangan Keabsahan Hasil Wawancara 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Inisial : *\la 

Usia: ZQ -Cschn 

Menyatakan bahwa telah diwawancarai sebagai informan penelitian oleh 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

yaitu 

Nama : Rachma Oktaffiani 

NRP : 71 03007081 

Dengan ini saya menerangkan bahwa data wawancara yang diperoleh peneliti 

adalah benar adanya dan merupakan jawaban yang saya berikan selama 

berlangsungnya proses wawancara yaitu dalam 1 kali pertemuan. Oleh karena itu 

saya sebagai subjek penelitian dapat menjamin keabsahan hasil wawancara yang 

ada tanpa suatu keberatan apapun. 

Surabaya, w %%xmDfl LgY 

Tertanda, 8: 
Partisipan penelitian 
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Informasi mengenai Penelitian 

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. Parti sipan Penelitian, 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-ha1 yang terkait dengan penelitian 

skripsi yang dilakukan oleh : 

liuchma Oktaffiani (IVRP. 71 03007081), 

dengan dosen pembimbing skripsi : 

Monica Eviandaru M., M. App. Psych (IVIK. 71 1. LB. 0 789), 

Topik dari penelitian ini adalah : 

Harga Diri Remaja Akhir yang Mempunyai Orang Tz~a Tunggal 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mengungkap bagaimana proses pembentukan harga diri yang dialami oleh 

remaja akhir yang mempunyai orang tua tunggal. 

Peneliti akan melakukan hal-ha1 berikut ini : 

I. Peneliti akan melakukan wawancara dengan partisipan selama beberapa 

kali sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Hal-ha1 yang 

dibicarakan dalam wawancara adalah masalah seputar perubahan harga 

diri subjek selama menjadi remaja dari keluarga orang tua tunggal. 

2. Dengan ijin partisipan penelitian, peneliti akan merekam wawancara 

dengan menggunakan HP. Rekaman data hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian dun tidak akan disebarluaskan. 

3. Rekaman pembicaraan akan dituliskan dun digunakan sebagai data 

penelitian. Detail-detail identitas partisipan akan dirahasiakan. 

Segala informasi yang diperoleh dalain penelitian ini, terlebih identitas 

BapaWIbu/Sdr.lSdri. akan dirahasiakan. Hanya peneliti, pernbirnbing skripsi, dan 

pcnguji sknpsi yang dapat rnelihat secara lengkap data-data penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk kepentingan penelitian dan siding sknpsi saja, hasil penelitian 



akan didokumentasikan dalam bentuk skripsi yang disimpan di perpustakaan dan 

dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau presentasi ilmiah. Detail-detail 

identitas BapaklIbu/Sdr./Sdri. tentu saja tidak akan ditampilkan. 

Keikutsertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela. Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. dapat 

mengundurkan diri sebagai partisipan penelitian sewaktu-waktu. Apabila 

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. mengalami hal-ha1 yang tidak menyenangkan selama 

penelitian, peneliti akan menghentikan penelitian sampai Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. 

siap untuk melanjutkan kerribali. Apabila perasaan tidak menyenangkan tersebut 

masih berlanjut, maka peneliti akan menghubungi ahli/professional yang dapat 

menolong BapaklIbu/Sdr./Sdri. Penelitian ini akan diteruskan hanya dengan ijin 

dari Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. 

Apabila BapaklIbu/Sdr./Sdri. bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini, 

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. mohon untuk menandatangani form Pernyataan Kesediaan 

Berpartisipasi dalam Penelitian yang terlampir. 

Apabila ada hal-ha1 yang hendak ditanyakan sehubungan dengan penelitian ini, 

dapat menghubungi peneliti di nomor telepon 085648644220 atau dosen 

pembimbing sknpsi di nomor telepon 087838998080 

Atas waktu dan kerjasamanya, peneliti sampaikan terima kasih. 

Surabaya, 2 1 April 20 1 I 
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