PERNYATAAN KESEDIAAN BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN
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dan nomor telepon 03t 6 b m 4 9
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telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan
dalam penelitian dengan topic:
Dinamiku Strategi Coping terhadap Post-Power Syndrome dalam
- - Menjalani Masa Pensitin
yang dilakukan oleh Rani Parclmita (NRP. 7103005044),
dengan dosen pembimbing skripsi:
Domnina Rani Ptina Rengganis, M. Si (NIK. 711.06.0591 )
Saya memberikian 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 s h p s i tanpa identitas diri.
5. Keterangan yang saya berikan dapat direkan 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 bhawa saya dapat merninta pertoongan kepada peneliti jika terjadi halha1 yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan akibat dari penelitian.
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dengan alamat di

3,.ArteR

Pi6

-

" WibMca

7Popodio - ~ D A

-

dan nomor telepon 031 867984-9
telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan
dalam penelitian dengan topic:

Diiaamika Strategi Coping terhadap Post-Power Syndrome dalant Menjalai~iMasa Pensitln
yang dilakukan oleh Rani Paramita @RP. 7103005044),
dengan dosen pembimbing skripsi:

Domnina Rani Ptma Rengganis, M. Si (NIK. 711.06.0591)
Saya memberikian 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 direkan atau dicatat dan digunakan untuk
kepentingan penelitian.
6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalarn jumal ilmiah atau presentasi
ilmiah tanpa mencantumkan identitas saya.
7. Saya memahami bhawa saya dapat meminta pertoongan kepada peneliti jika terjadi halha1 yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan akibat dari penelitian.
Surabaya, 2 Februari 201 0
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telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan
dalam penelitian dengan topic:
Dinamika Strategi Coping terhadap Post-Potver Syndrome dalam Menjalani Masa Pensiun

yang dilakukan oleh Rani Paramita

(NRP.7103005044),

dengan dosen pembimbing skripsi:
Domnina Rani Ptma Rengganis, M. Si (NIK. 711.06.0391)

Saya memberikian 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 sknpsi tanpa identitas diri.
5. Keterangan yang saya berikan dapat direkan 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 bhawa saya dapat meminta pertoongan kepada peneliti jika terjadi halha1 yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan akibat dari penelitian.
Surabay 22 Januari 2010
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