
PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI PENELITIAN  
 
 

Saya,. iP   
 

Dengan alamat di  bo)e>ne.,gom 
Dan nomor telepon  OS ';) 2><::(C)<?J30<?>9. 

 
Telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk 
menjadi partisipan dalam penelitian dengan topik: 

 
"Gambaran Resiliensi Pada Remaja Yang Memi/iki Anak Di Luar Nikah" 

 
Yangdilakukan oleh Siana Dewi (NRP.7103010042). 

 
Dengan dosen pembimbing skripsi: 

 
1.  Jaka Santosa, MPsi 

 
Saya memberi izin 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.   Informasi 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 jumal ilmiah atau presentasi 

ilmiah tanpa mencantumkan identitas saya. 
7.  Saya memahami bahwa saya dapat meminta pertolongan kepada peneliti jika terjadi hal- 

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

Bojonegoro, 23 Desember 2014 

Tertanda, 
 

 
Partisipan JJ 
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Saya, /1. 
 

Dengan alamat di  BcUOt\EE!o\<0 
 

Dan nomor telepon cB533I 6"3\ gg;;7_ 
 

Telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk 
menjadi partisipan dalam penelitian dengan topik: 

 
"Gambaran Resiliensi Pada Remaja Yang Memiliki Anak Di Luar Nikah" 

 
Yang dilakukan oleh Siana Dewi (NRP.7103010042). 

 
Dengan dosen pembimbing skripsi: 

 
1.  Jaka Santosa, MPsi 

 
Saya memberi izin 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.   Informasi 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 

ilmiah tanpa mencantumkan identitas saya. 
7.  Saya memahami bahwa saya dapat meminta pertolongan kepada penelitijika terjadi hal- 

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

Bojonegoro, 23 Desember 2014 
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Saya,_'-'--------- - - - - -- - ---- --  - -   
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Denganalamatdi         _  _    _ 

 
Dan nomortelepon  089t;Ogo SH;J 

 
Telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk 
menjadi partisipan dalam penelitian dengan topik: 

 
"Gambaran Resiliensi Pada Remaja Yang Memiliki Anak Di Luar Nikah " 

 
Yang dilakukan oleh Siana Dewi (NRP.7103010042). 

 
Dengan dosen pembimbing skripsi: 

 
I.   Jaka Santosa, MPsi 

 
Saya memberi izin dengan menandatangani form ini dan menyatakan bahwa: 

 
I.   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.   Informasi 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 basil penelitian dipublikasikan dalamjurnal ilmiah atau presentasi 

ilmiah tanpa mencantumkan identitas saya. 
7.   Saya memahami bahwa saya dapat meminta pertolongan kepada peneliti jika terjadi hal- 

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

Surabaya, 28 Desember 2014 

Tertanda, 

 
 

Partisipan III 


