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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, tentang hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan kecenderungan cinderella complex pada 

Mahasiswi Teknik Informatika angkatan 2012 Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim   Malang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mahasiswi Teknik Informatika angkatan 2012 UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang memiliki tingkat kecerdasan emosional  

sedang dengan prosentase 55,55% yakni terdapat 25 mahasiswa 

dari 45 mahasiswa. Sedangkan yang berada pada kategori tinggi 

dengan prosentase 24,44% terdapat 11 orang mahasiswi dari 45 

mahasiswi dan kategori rendah dengan prosentase 20% yakni 9 

mahasiswi dari 45 mahasiswi dalam hal ini mengidentifikasikan 

bahwasanya para mahasiswi teknik informatika angkatan 2012 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mereka 

mahasiswi memiliki pemahaman tentang diri, empati, dan juga 

keterampilan sosialnya cukup yakni tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah dan dimungkinkan untuk lebih ditingkatkan lagi. 

2. Tingkatan kecenderungan cinderella complex pada mahasiswi 

teknik informatika angkatan 2012 UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang mayoritas mempunyai tingkat kecenderungan cinderella 
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complex berada pada kategori sedang dengan prosentase 73,33% 

terdapat 33 mahasiswi dari 45 mahasiswi dan pada kategori tinggi 

sebanyak 22,22% terdapat 10 mahasiswi dari 45 mahasiswi dan 

sedikitnya pada kategori rendah degan prosentase 4,44% terdapat 

2 orang mahasiswi dari jumlah keseluruhan 45 mahasiswa 

yang dijadikan sampel oleh peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswi jurusan Teknik Informatika angkatan 2012 UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang Malang berada pada tingkat 

sedang dan hal ini hendaknya bisa untuk diminimalisir lagi agar 

mahasiswi menjadi pribadi yang lebih baik yang cerdas dan 

mandiri. 

3. Ada korelasi negatif yang signifikan (r = -0,627; dengan sig < 

0,05) antara variabel kecerdasan emosional dengan variabel 

cinderella complex yaitu 0,000 dan nilai signifikansinya Sig. 

(2-tailed) adalah dibawah atau lebih kecil dari 0,05 atau 0,01 

(nilainya adalah 0,000). 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai 

berikut :  

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

sebagai penambahan dalam khazanah keilmuan psikologi, 

khususnya teori tentang kecerdasan emosional dan cinderella 

complex. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan 

variasi materi yang lebih kompleks untuk lebih mendetail dan 

tajam dalam menggali faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kecerdasan emosional dan cinderella complex pada remaja 

sehingga nantinya mampu mencakup berbagai aspek. 

3. Bagi para mahasiswi teknik informatika hendaknya untuk dapat 

lebih mengembangkan kecerdasan emosionalnya dan juga 

dapat meminimalisir kecenderungan Cinderella complex agar 

mereka dapat lebih berkualitas, baik secara pribadi atau sosial, 

guna mempersiapkan diri mereka untuk terjun bermasyarakat 

dan mengembangkan kemandirian pada diri mereka. 

 

 


