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Pada zaman yang semakin canggih dan semakin modern ini laki-laki dan 

perempuan memiliki persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama 

termasuk dalam mempelajari bidang teknologi. diskriminasi kesempatan bagi para 

wanita dalam bidang sains dan teknologi akan menghambat kemajuan ilmu itu 

sendiri yang pada akhirnya menghambat upaya pemenuhan kebutuhan hidup pada 

manusia. kemandirian dan etikat diri untuk tidak bergantung,juga menjadi 

persoalan kenapa pada akhirnya perempuan cukup sulit menduduki posisi yang 

strategis. Para mahasiswa ini idealnya diharapkan untuk dapat cerdas dan mandiri. 

Kecerdasan emosional dan kemandirian merupakan 2 aspek kemampuan yang 

mendukung pengembangan mental bagi individu dalam menempuh kedewasaan. 

Dan salah satu hambatan remaja perempuan untuk mandiri adalah Cinderella 

complex. kecenderungan Cinderella complex merupakan suatu kecenderungan 

perempuan untuk tergantung secara psikis yang di tunjukkan dengan adanya 

keinginan yang kuat untuk dirawat dan dilindungi orang lain terutama oleh laki-

laki serta keyakinan bahwa sesuatu dari luarlah yang akan menolongnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kecerdasan emosional 

dengan kecenderungan Cinderella complex pada mahasiswi angkatan 2012 

jurusan teknik informatika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan sample populasi, subjeknya adalah mahasiswi angkatan 2012 

jurusan teknik informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjumlah 45 

orang. Pengumpulan data dilakukan dengan skala likert, skala yang digunakan ada 

2 yaitu skala kecerdasan emosional sebanyak 32 aitem dan skala kecenderungan 

cinderella complex sebanyak 23 aitem. Metode analisis data penelitian 

menggunakan Correlation Product Moment Karl Pearson dengan menggunakan 

bantuan SPSS 16.0 for windows. 

Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan tingkat kecerdasan emosional 

mahasiswi angkatan 2012 jurusan teknik informatika UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang mayoritas pada kategori tingkat sedang dengan prosentase sebesar 

55,55%, sedangkan tingkat Cinderella complex mayoritas pada kategori tingkat 

sedang dengan prosentase 73,33%. Berdasarkan analisis data dengan 

menggunakan Correlation Product Moment didapatkan hasil rxy = -0,627 dan sig 

= 0,000 sig <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dengan kecenderungan cinderella 

complex. 


