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Lampiran  

 

Informasi mengenai Penelitian 
 

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. Partisipan Penelitian,  

 

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

skripsi yang dilakukan oleh :  

 

Puji Ardhana Reswari (NRP. 7103006043),  

 

dengan dosen pembimbing skripsi :  

 

F. Dessi Christanti, M.Si. (NIK.711.98.0329).  

 

Topik dari penelitian ini adalah :  

 

Gambaran Kognisi Sosial Pada Remaja Perempuan 

Yang Mengunggah Foto Seksi Di Facebook 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

 

Melihat Gambaran Kognisi Sosial Pada Remaja Perempuan 

Yang Mengunggah Foto Seksi Di Facebook 

 

Peneliti akan melakukan hal-hal berikut ini :  

1. Peneliti akan melakukan wawancara dengan partisipan sesuai dengan 

jadwal yang telah disepakati bersama. Hal-hal yang dibicarakan 

dalam wawancara adalah masalah seputar tahapan pengambilan 

keputusan remaja madya Sidoarjo mengendarai sepeda motor.  

 

2. Dengan ijin partisipan, peneliti akan merekam proses wawancara 

dengan alat perekam. Rekaman data hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian dan tidak akan disebarluaskan.  

 

3. Rekaman pembicaraan akan dituliskan dan digunakan sebagai data 

penelitian. Detail-detail identitas sesuai dengan keinginan partisipan 

dapat dirahasiakan atau tidak dirahasiakan.  

 

Segala informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dirahasiakan. 

Hanya peneliti, pembimbing skripsi, dan penguji skripsi yang dapat melihat 
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secara lengkap data-data penelitian. Hal ini dilakukan untuk kepentingan 

penelitian dan siding skripsi saja. Hasil penelitian akan didokumentasikan 

dalam bentuk skripsi yang disimpan di perpustakaan dan dapt 

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau presentasi ilmiah. Detail-detail 

identitas Bapak/Ibu/Sdr./Sdr.,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-hal yang tidak menyenangkan 

dalam penelitian. Peneliti akan menghentikan penelitian sampai 

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri., siap untuk melanjutkan kembali. Apabila perasaan 

tidak menyenangkan tersebut masih berlanjut, maka peneliti akan 

menghubungi ahli/professional yang dapat menolong Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. 

Penelitian ini akanditeruskandengan izin dari Bapak/Ibu/Sdr./Sdri.  

 

Apabila Bapak/Ibu/Sdr./Sdri., bersedia menjadi partisipan dalam penelitian 

ini, Bapak/Ibu/Sdr./Sdri., mohon untuk menandatangani form penyataan 

kesediaan berpatisipasi dalam penelitian yang terlampir. 

 

Apabila ada hal-hal yang hendak ditanyakan sehubungan dengan penelitian 

ini, dapat menghubungpeneliti di nomor telepon 085777555500 atau dosen 

pembimbing skripsi di nomor telepon 031-5678478, pesawat 154. 

 

Atas Waktu dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih. 

 

 

Surabaya 6 Juli 2012 

Peneliti, 

 

 

 

 

Puji Ardhana Reswari 
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