
PER}TYATAAI\I KESEDIAA}I BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN

Saya (inisial), \!
dengan alamat di S\P>

telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia untuk menjadi

partisipasi dalam penelitian dengan topik :

(Gambaran Penyesuaian Perkawinrn Pada Remaja',

yang dilakukan oleh Kwe Elizabeth Janice Widjaja. (NRP. 7103009023),

dengan dosen pembimbing skripsi : Eli Prasetyo M.Psi. (NIK. 711.09.0627).

Saya memberi izin dengan form ini dan menyatakan bahwa :

1. Kerahasiaan data selama proses pengambilan data akan dijaga.

2. Keikutsertaan saya bersifat sukarela.

3. Mengikuti rangkaian proses pengarrbilan data dengan sungguh-sungguh dan

bertaaggungiawab.

4. Peneliti akan melakukan wawancara dengan partisipasi selama beberapa kali sesuai

dengan jadwal yang disepakati bersama. Hal-hal yang dibicarakan dalam wawancara

adalah masalah seputar penyesuaian perkawinan yang dialami oleh partisipan
penelitian.

5. Dengan persetujuan saya, prqses pengambilan data dilakukan dengan metode
observasi, wawancara, dan disertai dengan pencatatan dan perekaman terhadap data-

data yang diberikan.
6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau presentasi

ilmiah tanpa mencanfumkan indentitas saya.

7. Saya menoahami bahwa saya dapt meminta pertolongan kepada peneliti j*a tetJani
hal-hal yang krang menyenangkan selama penelitian yang merupakan akibat dari
penelitian.
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PERNYATAAI\I KESEDIAAN BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN

Saya (inisial), N

dengan alamat di \trlo',

menjaditelah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia untuk

partisipasi dalam penelitian dengan topik :

*Gemberan Penyesuaian Perkawinan Pada Remaja',

yang dilakukan oleh Kwe Elizabeth Janice Widjaja. (NRP. 7103009023),

dengan dosenpembimbing skripsi : Eli Prasetyo M.Psi. (MK. 711.09.007).

Saya memberi izin dengan menandatangani form ini dan menyatakan bahwa :

1. Kerahasiaan data selama proses pengambilan data akan dijaga.

2. Keikutsertaan saya bersifat sukarela.

3. Mengikuti rangkaian proses pengambilan data dengan sungguh-sunggtrh dan

bertanggungiawab.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan partisipasi selarna beberapa kali sesuai

dengan jadwal yang disepakati bersama Hal-hal yang dibicarakan dalarn wawancara

adalah masalatr seputar penyesuaian perkawinan yang dialami oleh partisipan

penelitian.

Deagan persetujuan saya proses pengaurbilan data dilahrkan dengan metode

observasi, wawancara, dan disertai dengan pencatatan dan perekaman terhadap data-

data yang diberikan.
Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau presentasi

ilmiah tanpa mencantumkan indentitas saya.

Saya memahami bahwa saya dapat meminta pertoloagan kepda peneliti jika terjadi

hal-hal yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan akibat dari
penelitian.
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