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 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya akhirnya peneliti 

dapat menyelesaikan tugas mata kuliah skripsi ini yang berjudul “Kontribusi Interest, 
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Psikologi Universitas 'X'”. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pada mata 

kuliah Skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 
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kesabaran, serta feedback yang bermanfaat dalam penyusunan proposal skripsi ini. 

4. Kedua orangtua dan keluarga peneliti yang selalu memberikan dukungan baik 

dukurangan moril maupun materil selama ini, terutama pada saat peneliti jatuh sakit saat 

mengerjakan penelitian ini. 

5. Terimakasih kepada Stanford Center on Adolescence Youth Purpose Project, yang 

dibiayai sebagian oleh John Templeton Foundation dan Thrive Foundation for Youth 

karena telah memberikan alat ukur purpose kepada peneliti untuk digunakan dalam 

penelitian skripsi ini. 
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6. Evelyn dan Elizabeth S. selaku teman-teman terdekat peneliti yang selalu memberikan 

dukungan kepada peneliti agar bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu. 

7. Grup The Journey selaku teman-teman peneliti dari semester satu sampai sekarang, 

dimana bila tidak ada mereka kehidupan perkuliahan peneliti tidak menjadi bermakna. 

8. Valencia Yang, Alexander Richard, Sabbiha Auliana, Jocelin Wena, Christian Yonathan, 

dan Nurul Astria yang selalu mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini 

dengan tepat waktu. 

9. Benedict yang terkasih. 

Dalam skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam 

penelitian ini sehingga peneliti mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun yang 

akan bermanfaat bagi penelitian ini dan bagi peneliti dalam menyusun penelitian selanjutnya. 

Atas perhatiannya, peneliti ucapkan terima kasih. 
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