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ABSTRAK 
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Pada masa era globalisasi, posisi atau hak laki-laki dan perempuan 
sekarang sudah hampir tidak di permasalahkan, tetapi kemandirian dan etikat diri 
untuk tidak bergantung, yang menjadi persoalan kenapa perempuan cukup sulit 
menduduki posisi yang  strategis. Self esteem merupakan penunjanjang untuk 
dirinya sendiri, yang kaitannya erat dengan keyakinan individu terhadap dirinya 
sendiri sebagai makhluk yang kuat, berharga dan mandiri. Dan salah satu 
hambatan remaja perempuan untuk mandiri adalah Cinderella complex. 
Kecenderungan Cinderella complex merupakan kecenderungan perempuan untuk 
tergantung secara psikis yang di tunjukan dengan adanya keinginan yang kuat 
untuk dirawat dan di lindungi orang lain terutama laki-laki serta keyakinnan 
bahwa sesuatu dari luarlah yang akan menolongnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara Self esteem dengan kecenderungan Cinderella 
complex pada mahasiswi semseter VI (enam) fakultas psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan sample Populasi , subjeknya adalah mahasiswi semester VI 
priode 2012 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang berjumlah 108 orang. Pengumpulan data  dilakukan dengan skala likert. 
Analisis data penelitian menggunakan Correlation product moment, terlebih 
dahulu dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas dan linearitas, analisis 
data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows. 
 Berdasarkan hasil analisi Tingkat Self Esteem Mahasiswi Semester VI 
Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang mayoritas pada tingkat Sedang dengan 
prosentase sebesar 64,8 % , Sedangkan  tingkat Cinderella complex Mahasiswi 
Semester VI Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang mayoritas dengan kategori 
sedang yaitu 60,2 % . 

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara Self Esteem dengan kecenderungan Cinderella complex. ( ���� = 
-0.394, probabilita p = 0.044 < 0.050), sehingga Self esteem memberikan 
sumbangsi efektif sebesar 32.1% terhadap rendahnya kecederungan cinderella 
complex pada Mahasiswi Semester VI Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, 
sedangkan sisanya sebesar 67,9% ditentukan oleh faktor lain yang tidak di 
ungkapkan dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 


