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ABSTRAK 

 

Hapsari, Anisa Dwi. 2014. Cinderella Complex pada Mahasiswi (Studi Deskriptif 

pada Mahasiswi di Universitas Negeri Semarang). Skripsi. Jurusan Psikologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Moh. 

Iqbal Mabruri, S.Psi., M.Si. Pembimbing II: Rulita Hendriyani, S.Psi., M.Si.  

 

Kata kunci : cinderella complex, mahasiswi. 

 

Kemandirian merupakan salah satu unsur kepribadian yang dianggap 

penting bagi kehidupan manusia. Faktanya, tidak semua perempuan dapat mandiri 

karena mengalami ketakutan akan kemandirian serta mempunyai keinginan yang 

mendalam untuk dirawat dan dilindungi oleh orang lain. Fenomena ini dikenal 

dengan istilah cinderella complex, yaitu ketergantungan secara psikologis yang 

ditunjukkan dengan adanya keinginan yang kuat untuk dirawat dan dilindungi 

orang lain terutama laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi 

cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Negeri Semarang yang menempuh 

pendidikan Diploma atau Sarjana, antara semester satu sampai delapan, berusia 

16-25 tahun, dan mengalami cinderella complex. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sample. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 160 

orang. Data penelitian diambil menggunakan angket ciri-ciri cinderella complex 

yang terdiri dari 7 item dan skala cinderella complex. yang terdiri dari 33 item 

yang memiliki koefisien , dengan kisaran nilai , sebesar 0,274 sampai dengan 
0,763 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,876. Teknik analisis yang digunakan 

adalah metode statistik deskriptif.  

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa cinderella complex 

pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang berada pada kategori sedang. Hal 

ini mengindikasikan bahwa ketakutan akan kemandirian yang dialami oleh 

mahasiswi di Universitas Negeri Semarang tidak terlalu berat. Aspek cinderella 

complex yang paling menonjol pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang 

yaitu mengharap pengarahan orang lain dan yang tidak menonjol yaitu tergantung 

kepada orang lain. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis 

kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih dikenal 

sebagai pemimpin, pelindung, panutan, merupakan sosok yang kuat, dan dicirikan 

dengan dunia kerja, sedangkan perempuan lebih dikenal sebagai sosok yang 

lemah-lembut, rapuh, penyayang, ingin dilindungi, penakut, dan penurut. Sesuai 

dengan pendapat Whiting dan Edwards (1988) dalam Nurhayati (2012:29) yaitu 

bahwa perempuan dipandang sebagai makhluk lemah dan pasif, dan laki-laki 

dipandang agresif dan aktif, karena diharapkan dan dikonstruksi oleh masyarakat. 

Dalam kehidupan sosial posisi perempuan ternyata juga belum sejajar dengan 

laki-laki meskipun usaha kearah tersebut telah lama dan terus dilakukan. 

Kekuatan faktor sosial-budaya menempatkan perempuan lebih rendah daripada 

laki-laki.  

Sesuai dengan perkembangan zaman, peran perempuan pada saat ini 

sudah cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan. Peningkatan peran 

perempuan di masyarakat salah satunya dapat dilihat dari beragamnya pekerjaan 

yang ditekuni perempuan saat ini. Ada perempuan yang bekerja di pabrik, kantor, 

toko, menjadi tenaga kerja di negara lain, bahkan ada perempuan yang bekerja 

sebagai tukang batu atau buruh bangunan. Bidang ilmu pengetahuan pun tidak 

lepas dari jangkauan perempuan, terbukti dari banyaknya ilmuan, peneliti, dokter, 
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sampai profesi-profesi yang biasanya identik dengan pekerjaan laki-laki telah 

ditekuni oleh perempuan.  

Peran perempuan di masyarakat tersebut pasti akan dihadapkan dengan 

tantangan. Sesuai yang dikemukan oleh Santoso, dkk. (2008:9) bahwa secara 

naluriah manusia mempunyai dorongan untuk mempertahankan kehidupannya. 

Ketika seseorang hendak memenuhi dorongan atau keinginannya seringkali 

dihadapkan pada tantangan-tantangan. Oleh karena itu individu dituntut untuk 

mengembangkan diri agar bisa mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya. 

Masrun, dkk. (1986:2) berpendapat bahwa agar individu dapat 

menghadapi tantangan serta mampu memainkan perannya sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia maka perlu adanya peningkatan kualitas kepribadian. 

Kemandirian merupakan salah satu unsur kepribadian yang dianggap penting bagi 

kehidupan manusia dalam kaitannya dengan dunia sekitar. Kemandirian dianggap 

penting karena seseorang berusaha untuk menyesuaikan diri secara aktif dengan 

lingkungan. Kemandirian merupakan modal dasar bagi manusia dalam 

menentukan sikap dan perbuatan terhadap lingkungannya (Nashori, 1999:32).  

Faktanya, tidak semua perempuan dapat mandiri dalam menjalani 

kehidupannya. Hal ini dapat dikarenakan perempuan tersebut mengalami 

ketergantungan, takut mandiri, serta mempunyai keinginan yang mendalam untuk 

dirawat dan dilindungi oleh orang lain. Selain itu, sesuai yang telah dijelaskan di 

awal bab, bahwa pengaruh budaya patriarkhis menyebabkan perempuan dididik, 

diasuh dan dibesarkan dengan mengkondisikan mereka sebagai makhluk lemah, 

sehingga akhirnya memunculkan ketergantungan (Anggriany dan Astuti, 



 

 

3 

2007:41). Ketergantungan yang ditunjukkan dengan ketakutan akan kemandirian 

tersebut oleh Dowling (1995:17) disebut dengan istilah Cinderella Complex. 

Santoso, dkk. (2008:11) mengatakan bahwa perempuan yang mengalami 

cinderella complex menunjukkan rendahnya kemandirian. Keadaan ini 

menjadikan langkah wanita tersendat dan bahkan terhenti yang akibatnya akan 

menjadikan wanita tidak merdeka.  

Cinderella Complex ialah kecenderungan perempuan untuk tergantung 

secara psikis, hal ini terjadi karena yang ada dalam pikiran mereka adalah 

keinginan untuk selalu diselamatkan, dilindungi, dan tentunya disayangi oleh 

orang tua, sahabat, atau pacarnya. Sesuai yang dikemukakan oleh Alexandra 

Symonds dalam penelitiannya bahwa cinderella complex merupakan masalah dari 

hampir semua wanita yang pernah ditemuinya, bahkan para wanita yang tampak 

dari luar sangat berhasil juga cenderung untuk merendahkan diri mereka kepada 

orang lain, menjadi tergantung dan tanpa sadar mengabdikan sebagian besar 

energi mereka untuk mendapatkan cinta, pertolongan dan perlindungan terhadap 

apa kelihatannya sulit dan menantang dunia (Dowling, 1995:16). 

Ketakutan akan kemandirian tidak hanya dialami oleh anak-anak atau 

remaja, namun wanita dewasa juga dapat mengalami hal tersebut. Ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Elizabeth Douvan bahwa “sampai usia delapan 

belas tahun (dan kadang-kadang lebih) para gadis sungguh-sungguh tidak 

memperlihatkan gerak kemandirian, data tersebut memperlihatkan bahwa 

ketergantungan pada wanita meningkat dengan semakin lanjutnya usia” 

(Dowling, 1995:81). Pernyataan tersebut didukung pula dengan yang dipaparkan 
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oleh Hurlock (1980:250) yaitu meskipun telah resmi mencapai status dewasa pada 

usia delapan belas tahun, dan status ini memberikan kebebasan untuk mandiri, 

banyak orang muda yang masih agak tergantung atau bahkan sangat tergantung 

pada orang-orang lain selama jangka waktu yang berbeda-beda. Dowling dalam 

bukunya Tantangan Wanita Modern menyatakan bahwa “cinderella complex 

biasanya menyerang gadis-gadis enam belas tahun atau tujuh belas tahun, kerap 

kali menghalangi mereka dari pergi melanjutkan pendidikan, mempercepat 

mereka memasuki pernikahan usia muda” (1995:51).  

Hurlock menjelaskan bahwa bagi remaja yang sangat mendambakan 

kemandirian, usaha untuk mandiri secara emosional dari orang tua dan orang-

orang dewasa lain merupakan tugas perkembangan yang mudah. Namun 

kemandirian emosi tidaklah sama dengan kemandirian perilaku. Banyak remaja 

yang ingin mandiri, juga ingin dan membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari 

ketergantungan emosi pada orang tua atau orang dewasa lain (Hurlock, 

1980:209).  

Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun sampai 

enam belas tahun atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 

enam belas tahun atau tujuh belas tahun sampai delapan belas tahun, yaitu usia 

matang secara hukum (Hurlock, 1980:206). Hurlock juga menyebutkan bahwa 

remaja menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut 

bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk 

dapat mengatasi tanggung jawab tersebut (1980:207).  
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Fenomena yang penulis temui di lapangan, cinderella complex 

kebanyakan dialami oleh para remaja usia akhir (enam belas tahun sampai 

delapan belas tahun) dan sedang menduduki bangku perguruan tinggi, hal itu juga 

dikarenakan mahasiswi tersebut dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka 

supaya lebih dapat mandiri. Data yang dapat peneliti  peroleh yang sesuai dengan 

fenomena ini yaitu : 

Tabel 1.1  Hasil Studi Pendahuluan Cinderella Complex 

Cinderella 

complex 

Usia 
Jumlah Persentase 

16-18 thn  18 thn ke atas  

Rendah 34 orang 23 orang 57 orang 63,33 % 

Tinggi 26 orang 7 orang 33 orang 36,67 % 

 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa cinderella complex memang 

dialami oleh sebagian besar mahasiswi. Mahasiswi yang berumur enam belas 

sampai delapan belas tahun atau yang tergolong mahasiswi semester satu, lebih 

banyak mengalami cinderella complex daripada mahasiswi yang berumur delapan 

belas tahun ke atas yang dalam studi pendahuluan tersebut diperoleh dari 

mahasiswi semester lima. Tabel studi pendahuluan ini terkait dengan penelitian 

yaitu memperkuat bahwa subjek (mahasiswi) yang diambil oleh peneliti benar-

benar mengami cinderella complex baik rendah ataupun tinggi dan juga  untuk 

memperjelas fenomena yang ada di lapangan. 

Gejala cinderella complex secara jelasnya dapat diketahui dari hasil 

wawancara terhadap subjek M yang dilakukan pada tanggal 9 April 2013. Subjek 

M merupakan anak tunggal perempuan, berumur 18 tahun, ia duduk dibangku 

Perguruan Tinggi semester satu. Pada subjek M, ia mengalami cinderella complex 
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diketahui dari gejala-gejala yang muncul sehari-hari. Subjek M menjelaskan 

bahwa ia sudah mempunyai pacar. Pacarnya  kuliah di Universitas yang berbeda 

dengannya tetapi masih satu kota dan intensitas bertemunya pun sangat sering. 

Saat ada jeda kuliah, M sering meluangkan waktu untuk bertemu dengan 

pacarnya. Selain dengan pacarnya, subjek M mengaku sangat dekat dengan 

ibunya. Ia mengatakan bahwa saat ia berada jauh dari ibu, pacarnya, atau teman-

temannya ia merasa cemas, takut apabila terjadi sesuatu. Hal tersebut 

mempengaruhinya saat ia harus memilih Perguruan Tinggi, ia memilih Perguruan 

Tinggi yang berada di kota tempat tinggalnya sehingga ia tidak perlu tinggal di 

kost yang jauh dari ibu dan pacarnya yang membuat ia merasa sendiri, takut, dan 

kesepian. Dalam menghadapi kesulitan, ia juga sangat sering meminta bantuan 

dari orang terdekatnya terutama laki-laki baik itu ayah, pacar atau teman laki-

lakinya bahkan ia lebih dulu merasa cemas dan takut serta memilih untuk 

bercerita dan meminta pendapat kepada orang-orang tersebut sebelum ia mencoba 

untuk memikirkan jalan keluarnya. Hal ini termasuk dalam aspek cinderella 

complex tergantung kepada orang lain dan mengharapkan pengarahan dari orang 

lain. 

Subjek M juga mengakui bahwa ia takut saat melakukan kesalahan 

terutama pada pacarnya. Ia lebih memilih diam daripada yang ia bicarakan 

tersebut salah. Dulu saat ia kecil sampai remaja, ia beberapa kali mengikuti lomba 

modelling dengan diantar oleh ibunya, namun sekarang ia tidak pernah lagi ikut 

karena merasa malas dan kadang tidak diperbolehkan oleh pacarnya. Selain itu, 

sekarang ini apabila selama jam perkuliahan, ia cenderung pasif, tidak pernah 
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bertanya ataupun mengungkapkan ide yang ia punyai. Meskipun ia mempunyai 

ide ataupun ia merasa kebingungan mengenai materi perkuliahan. Hal-hal tersebut 

menunjukkan aspek menghindari tantangan dan kompetisi.  

Gejala cinderella complex yang lain dapat dilihat dari aspek rendahnya 

harga diri dan control diri eksternal. Subjek M mengakui bahwa saat ia 

mempunyai masalah dengan pacar, ia lebih sering menangis terlebih dahulu 

sampai beberapa lama dan baru meminta maaf bila ia melakukan kesalahan. Ia 

juga merasa bahwa saat ia menjadi juara pada waktu lomba, hal itu dikarenakan 

dukungan dari orang tua dan teman-temannya. Selain itu, ia sering merasa ragu-

ragu saat akan melakukan sesuatu, misalnya ia merasa bingung atau cemas bila 

pergi sendirian, atau saat akan menyelesaikan tugas, dan ia sangat mementingkan 

pendapat dari orang lain untuk perbaikan dirinya. 

Sedangkan gejala cinderella complex hasil observasi terhadap subjek M 

dapat diketahui ketika ia berbicara sering terlihat ragu-ragu dan malu. Selain itu, 

saat menjawab pertanyaan pada waktu wawancara, M sering kali melihat ke arah 

pacarnya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Subjek M sangat sering 

meminta pendapat, bercerita (curhat), bahkan sering bertanya-tanya kepada 

peneliti saat ia mengalami kebingungan ataupun mendapat masalah dan saat harus 

mempertimbangkan suatu hal. 

Wawancara kedua yaitu dengan subjek A dilakukan pada tanggal 12 April 

2013. Subjek A adalah anak tunggal perempuan, berumur 22 tahun, berkuliah di 

Perguruan Tinggi semester delapan, ia juga mengalami  cinderella complex yang 

dapat diketahui dari gejala cinderella complex yaitu ia mengaku bahwa ia sangat 
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dekat dengan ibu dan pacarnya. Ia sering meminta bantuan orang lain dalam hal 

apapun. Pendapat dari orang lain terutama orang yang dekat dengannya 

merupakan hal yang terpenting. Karena ia sering ragu-ragu, dan sulit untuk 

menentukan pilihan dalam hidupnya. Selain itu, ia juga sering meminta diantar 

kemana saja ia akan pergi oleh pacarnya, karena sekarang ini yang berada 

didekatnya adalah pacarnya. Ia merasa sangat takut apabila berada jauh dari orang 

tua ataupun pacarnya. Sekarang ini ia berani untuk berkuliah di luar kota karena 

pacarnya juga berkuliah di Perguruan Tinggi yang sama meskipun berbeda 

Fakultas. Saat pergi sendirian, ia merasa bingung dan takut apabila ada orang 

yang akan berbuat jahat dengannya. Gejala tersebut menunjukkan aspek dari 

cinderella complex yaitu tergantung kepada orang lain dan mengharapkan 

pengarahan dari orang lain.  

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat pesimis. 

Ia sering merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal. Ia 

menjelaskan bahwa dukungan dari orang terdekatlah yang dapat memberikan 

dorongan untuknya, bukan karena kemampuan yang ia miliki. Ia termasuk orang 

yang pasif, apabila berada di kelas, ia tidak pernah bertanya ataupun memaparkan 

idenya. Hal tersebut termasuk dalam aspek rendahnya harga diri serta 

menghindari tantangan dan kompetisi yang dimiliki oleh subjek A.  

Hasil observasi pada subjek A yang dapat diketahui yaitu bahwa saat ia 

berada di kost, ia lebih sering menghabiskan waktu untuk berdiam diri dikamar. 

Ia selalu pergi bersama pacarnya, walaupun sedang membuat tugas dengan 

teman-temannya. Ia selalu menunggu teman atau pacarnya saat akan membeli 
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makan, sehingga ia tidak membeli makanan tersebut sendirian. Selain itu, subjek 

A juga jarang membersihkan kamar tidurnya sendirian, ia selalu membersihkan 

kamar tidur bersama-sama dengan teman sekamarnya.  

Berdasarkan beberapa uraian mengenai cinderella complex yang dialami 

oleh mahasiswi, maka peneliti perlu mengkaji lebih dalam mengenai cinderella 

complex pada mahasiswi Universitas Negeri Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana deskripsi cinderella complex pada mahasiswi di Universitas 

Negeri Semarang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui deskripsi cinderella 

complex pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian tersebut, maka adapun 

penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penelitian, yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis adalah agar dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan, ide dan saran bagi pembaca dan perkembangan 

psikologi khususnya Psikologi Klinis, terkait dengan masalah cinderella complex 

pada mahasiswi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya dalam 

bidang Psikologi Klinis serta memberikan gambaran nyata tentang cinderella 

complex pada mahasiswi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Suatu penulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, memerlukan 

adanya pembahasan mengenai teori yang digunakan. Tinjauan pustaka mencakup 

semua hal yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu semua yang berkaitan 

dengan variabel cinderella complex. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat 

dimensi atau aspek pada variabel yang nantinya dijadikan dasar penyusunan 

instrument penelitian. Teori yang sesuai akan mempermudah dalam pelaksanaan 

penelitian. Tinjauan pustaka ini juga membahas mengenai remaja dan mahasiswi 

secara umum serta kerangka berpikir. 

 

2.1 CINDERELLA COMPLEX PADA MAHASISWI 

2.1.1 Pengertian Cinderella Complex pada Mahasiswi 

Hernawati (2006:77) mengatakan mahasiswa sebagai individu yang 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yang diasumsikan berminat untuk 

mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan secara khusus. Mahasiswa pada 

umumnya berusia sekitar delapan belas sampai dua puluh lima tahun.  

Istilah cinderella complex pertama kali dikemukakan oleh Colette 

Dowling melalui bukunya yang berjudul “The Cinderella Complex : Womans 

Hidden Fear From In-dependence” pada tahun 1981 dan dicetuskan berdasarkan 

pengalaman pribadi. Dowling menemukan istilah ini setelah melakukan berbagai 

penyelidikan dan penelitian bahwa ternyata sindrom ini dialami oleh banyak 
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perempuan, bahkan sudah mendarah daging pada diri perempuan di seluruh dunia 

dan seluruh kebudayaan. Namun, perempuan sering kali tidak menyadarinya 

(Anggriany dan Astuti, 2003:42). 

Dowling (1995:16) mengatakan bahwa kebutuhan psikologis untuk 

menghindari kemandirian (keinginan untuk diselamatkan) merupakan hal yang 

penting yang dihadapi wanita saat ini. Wanita dibesarkan untuk menggantungkan 

diri kepada seorang laki-laki. Cinderella complex diuraikan sebagai suatu 

keinginan tak sadar untuk dirawat oleh orang lain, hal ini semata pada suatu 

ketakutan kemandirian. Keadaan ini hampir selalu terjadi pada setiap wanita 

(Santoso, dkk., 2008:10).  

Symonds menyatakan bahwa cinderella complex merupakan masalah dari 

hampir semua wanita yang pernah ditemuinya. Para wanita yang tampak dari luar 

sangat berhasil juga cenderung menjadi tergantung dan tanpa sadar mengabdikan 

sebagian besar energi mereka untuk mendapatkan cinta, pertolongan dan 

perlindungan terhadap apa yang kelihatannya sulit dan menantang di dunia. 

Ketakutan merupakan salah satu hal yang menahan maju dan menarik mundur 

wanita-wanita ini dari kesempatan menjalani hidupnya dengan penuh, yaitu di 

titik maksimum berbagai kemampuan mereka (Dowling, 1995:16). Selain itu, Su 

(2010:747) juga memaparkan bahwa dari zaman dahulu, kurangnya kekuasaan 

wanita dan rendahnya status sosial mereka di masyarakat menyebabkan perasaan 

tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya ini yang menempatkan perempuan pada 

resiko depresi yang menjadikan wanita mengalami cinderella complex. 



 

 

13 

Dowling (1995:17) menjabarkan pengertian cinderella complex yaitu 

suatu jaringan sikap dan rasa takut yang sebagian besarnya tertekan sehingga 

wanita tidak bisa dan tidak berani memanfaatkan sepenuhnya kemampuan otak 

dan kreativitasnya. Seperti halnya Cinderella yang terbaring di peti kaca menanti 

sang pangeran untuk membangkitkannya, demikianlah wanita masa kini masih 

menanti sesuatu yang berasal dari luar, untuk mengubah hidup mereka. Dowling 

dalam tesisnya juga menjelaskan bahwa cinderella complex merupakan 

ketergantungan psikologis pada perempuan dimana terdapat keinginan yang 

mendalam untuk dirawat dan dilindungi oleh orang lain terutama laki-laki 

(Dowling, 1995:16-17).  

Dowling (1995:81) dalam bukunya Tantangan Wanita Modern : 

Ketakutan Wanita akan Kemandirian juga memaparkan bahwa para pekerja 

sosial, konselor dan profesional lainnya yang bekerja dengan atau meneliti para 

wanita muda, telah menyesalkan cinderella complex yang terus-menerus hadir 

dalam diri wanita-wanita yakni keyakinan para gadis bahwa akan selalu ada 

seseorang yang akan memelihara dan menjaga mereka. 

Dowling (1995:51) menjelaskan bahwa cinderella complex biasanya 

menyerang gadis-gadis enam belas tahun atau tujuh belas tahun, kerap kali 

menghalangi mereka dari pergi melanjutkan pendidikan, mempercepat mereka 

memasuki pernikahan usia muda. Cinderella complex juga cenderung menyerang 

wanita yang sudah menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, dalam penelitian 

yang dilakukan psikolog Elizabeth Douvan, bahwa sampai usia delapan belas 
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tahun (dan kadang-kadang lebih) para gadis sungguh-sungguh tidak 

memperlihatkan gerak ke arah kemandirian (Dowling, 1995:81). 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian mahasiswa dan cinderella 

complex maka dapat disimpulkan bahwa cinderella complex pada mahasiswi 

adalah ketergantungan secara psikologis yang ditunjukkan dengan adanya 

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

serta memiliki keyakinan bahwa sesuatu dari luarlah yang akan menolongnya, hal 

ini terjadi karena adanya ketakutan akan kemandirian pada kaum perempuan yang 

berusia sekitar enam belas sampai dua puluh lima tahun dan sedang 

mengembangkan diri dengan belajar di Perguruan Tinggi. 

2.1.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Cinderella Complex 

Santoso, dkk. (2008:12) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi cinderella complex antara lain: pola asuh orang tua, media 

komunikasi massa, pekerjaan atau tugas yang menuntut pribadi, dan agama. 

Berkaitan dengan faktor pola asuh orang tua, Dowling (1995:79) menjelaskan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi cinderella complex yaitu sikap 

overprotective orang tua, dapat dilihat dari penjelasan “kemampuan anak-anak 

perempuan ini untuk berkembang menjadi manusia yang mandiri dihambat oleh 

sikap protektif orang tua”. Dowling juga menyebutkan bahwa seorang wanita 

yang mandiri tidak gentar menghadapi tugas-tugas yang mampu dan siap ia 

laksanakan (Dowling, 1995:191). Hal tersebut menunjukkan adanya faktor 

pekerjaan atau tugas yang menuntut pribadi yang mempengaruhi cinderella 

complex.  
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Wulansari (2010:7) mengatakan bahwa cinderella complex dipengaruhi 

oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal meliputi peran 

penting lingkungan pada tumbuh kembangnya cinderella complex di dalam diri 

perempuan, seperti : 

a. Budaya 

Budaya patriarki yang masih lekat di dalam masyarakat Indonesia 

menyebabkan ketergantungan (Anggriany dan Astuti, 2003:41). 

b. Pola asuh orang tua 

Orang tua dalam mendidik anak memberi nilai bahwa ciri-ciri sifat yang 

secara stereotipe diasosiasikan dengan laki-laki lebih bernilai dibandingkan 

perempuan sehingga perempuan merasa inferior.  

c. Media massa 

Media menyajikan standar nilai kecantikan atau keindahan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi terjadinya kecenderungan cinderella complex 

pada diri perempuan. 

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi cinderella complex ialah 

harga diri. Sesuai dengan penjelasan Dowling (1995:103) yaitu kepercayaan diri 

serta harga diri yang rendah menghalangi perempuan untuk mandiri karena 

perempuan merasa tidak kompeten dengan dirinya sendiri. Perempuan yang 

tergantung memiliki harga diri yang rendah sehingga seringkali menekan 

inisiatifnya dan membuang aspirasinya (Dowling, 1995:25-29). 

Pengalaman juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam cinderella 

complex, seperti yang dikatakan Dowling bahwa pengalaman juga memiliki andil 
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di dalam cinderella complex yang menjadikan wanita demikian ketakutan 

(1995:25). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi cinderella complex meliputi faktor pola asuh orang tua, budaya 

patriarki, pekerjaan atau tugas yang menuntut pribadi, harga diri dan pengalaman. 

2.1.3 Aspek – Aspek Cinderella Complex 

Alexandra Symond dalam Dowling (1995:16) meneliti ketergantungan 

pada wanita dan menjelaskan bahwa cinderella complex merupakan masalah yang 

ditemukannya hampir pada semua wanita. Menurut Symond (Santoso, dkk, 

2008:11) cinderella complex pada wanita digambarkan dengan aspek-aspek 

sebagai berikut : 

a. Cenderung merendahkan diri kepada orang lain 

b. Tidak mandiri 

c. Secara tidak sadar menggunakan sebagian besar energinya untuk 

mendapatkan cinta, pertolongan, dan perlindungan terhadap apa yang 

kelihatannya sulit atau menantang dunia. 

Dowling (dalam Anggriany dan Astuti, 2003:43) memberi gambaran 

bahwa perempuan yang mengalami cinderella complex menunjukkan rendahnya 

kemandirian, yang kemudian ditunjukkan dengan aspek-aspek cinderella complex 

sebagai berikut: 

a. Mengharapkan pengarahan dari orang lain 

Ketergantungan pada perempuan telah mematikan inisiatif dan 

orisinalitasnya. Akibatnya perempuan selalu ragu-ragu dalam bertindak. 
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Sesuatu hal dapat dikerjakan apabila sudah mendapatkan pengesahan secara 

sosial. Tindakan atau keputusan akan diambil apabila sudah melalui tahap 

meminta pendapat atau pengarahan dari orang lain. 

b. Kontrol diri eksternal 

Aspek ini terlihat ketika perempuan mendapatkan keberhasilan dirinya 

berhenti pada titik tertentu dan tidak ingin meraih keberhasilan yang lebih 

jauh lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung 

mengatribusikan atau melekatkan keberhasilan kepada sumber-sumber luar, 

misalnya soal keberuntungan. Selain itu cenderung merasa tidak mempunyai 

kontrol untuk memecahkan masalah sendiri atau untuk mempengaruhi 

lingkungan. 

c. Rendahnya harga diri 

Pada diri perempuan terdapat kurangnya harga diri, akibatnya seringkali 

menekan inisiatif dan membuang aspirasinya. Hal ini terkait juga dengan 

perasaan tidak aman yang sangat mendalam serta ketidakpastian mengenai 

kemampuan serta nilai diri mereka. Kurangnya harga diri berkaitan erat 

dengan kecemasan, perasaan lemah, dan tidak mampu. 

d. Menghindari tantangan dan kompetisi 

Hal ini terkait dengan faktor emosional seperti takut salah, merasa tidak enak 

dengan teman, tidak bersemangat, kurangnya optimisme dalam hidup yang 

seringkali menghalangi kompetensi mereka untuk menghadapi ketakutan, 

persaingan, dan terus maju menghadapi segala rintangan. 
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e. Mengandalkan laki-laki 

Ketergantungan dan kurangnya pengalaman membuat perempuan takluk dan 

mengandalkan laki-laki baik sebagai pelindungnya maupun secara ekonomis. 

Perempuan berani melakukan sesuatu jika ada laki-laki yang menyertai dan 

merestuinya. Tanggung jawab secara ekonomis dan pemimpin dibebankan 

pada laki-laki. Setiap kali perempuan menghadapi hidup yang semakin berat, 

kemungkinan menyerah dan masuk ke dalam perlindungan laki-laki selalu 

ada. Hal ini mengurangi kuatnya keinginan untuk bertahan mandiri. 

Perempuan cenderung berkembang menjadi pribadi yang tergantung pada 

laki-laki baik secara ekonomis maupun psikologis. 

f. Ketakutan kehilangan feminitas 

Kaum perempuan diserang kepanikan gender yakni ketakutan bahwa 

kesuksesan dan kemandirian ketika bekerja adalah tidak feminine. Perempuan 

takut akan kehilangan karakteristik sebagai individu yang penuh kasih sayang, 

berbudi halus, hangat, kalem dan suka berhati-hati. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

cinderella complex terdiri dari aspek cenderung merendahkan diri kepada orang 

lain, tidak mandiri, dan aspek mendapatkan cinta, pertolongan, dan perlindungan, 

mengharapkan pengarahan dari orang lain, kontrol diri eksternal, rendahnya harga 

diri, menghindari tantangan dan kompetisi, mengandalkan laki-laki, dan aspek 

ketakutan kehilangan feminitas. 
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Aspek-aspek tersebut dapat dilihat dari penjelasan Dowling dalam 

bukunya Tantangan Wanita Modern: Ketakutan Wanita akan Kemandirian yaitu 

bahwa wanita yang tampak dari luar sangat berhasil juga cenderung untuk 

„merendahkan diri mereka kepada orang lain‟ (Dowling, 1995:17). Penjelasan 

tersebut menjelaskan bahwa adanya aspek rendahnya harga diri dalam variabel 

cinderella complex.  

Beberapa penelitian psikologi terakhir telah menyatakan bahwa ragu-diri 

itu merupakan karakteristik wanita saat ini. “Kami menemukan bahwa kualitas-

kualitas kepasifan, ketergantungan, dan terutama kurangnya harga diri merupakan 

variabel-variabel yang berulang kali terbukti membedakan pria dengan wanita” 

demikian laporan psikolog Judith Bardwick tentang penelitian yang dilakukan di 

Universitas Michigan (Dowling, 1995:25). Pemaparan tersebut menjelaskan 

bahwa terdapat aspek tergantung kepada orang lain (keinginan untuk 

diselamatkan atau dilindungi); keragu-raguan terutama akan kemampuannya; 

pasif, menghindari tantangan dan kompetisi merupakan aspek-aspek dari 

cinderella complex. 

Aspek-aspek cinderella complex yang diungkapkan oleh Dowling yang 

akan digunakan sebagai dasar teori dalam penyusunan alat ukur pada penelitian 

ini, yaitu rendahnya harga diri, tergantung kepada orang lain, mengharap 

pengarahan orang lain, kontrol diri eksternal, serta menghindari tantangan dan 

kompetisi. 

1. Aspek rendahnya harga diri, sesuai penjelasan Dowling dalam bukunya 

Tantangan Wanita Modern: Ketakutan Wanita akan Kemandirian yaitu bahwa 
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wanita yang tampak dari luar sangat berhasil juga cenderung untuk 

„merendahkan diri mereka kepada orang lain‟ (Dowling, 1995:17). Selain itu, 

dari beberapa penelitian psikologi terakhir telah menyatakan bahwa ragu-diri 

itu merupakan karakteristik wanita saat ini. “Kami menemukan bahwa 

kualitas-kualitas kepasifan, ketergantungan, dan terutama kurangnya harga diri 

merupakan variabel-variabel yang berulang kali terbukti membedakan pria 

dengan wanita” demikian laporan psikolog Judith Bardwick tentang penelitian 

yang dilakukan di Universitas Michigan (Dowling, 1995:25). 

2. Aspek tergantung kepada orang lain, bahwa sejak kecil wanita selalu didorong 

untuk bersikap tergantung sampai pada derajat yang tidak sehat (Dowling, 

1995:3). Selain itu sesuai uraian pada aspek rendahnya harga diri yang 

dikemukakan oleh Judith Bardwick bahwa “Kami menemukan bahwa 

kualitas-kualitas kepasifan, ketergantungan, dan terutama kurangnya harga diri 

merupakan variabel-variabel yang berulang kali terbukti membedakan pria 

dengan wanita” (Dowling, 1995:25).  

3. Aspek mengharapkan pengarahan orang lain, kecenderungan perempuan 

untuk tergantung secara psikis yang ditunjukkan dengan adanya keinginan 

yang kuat untuk dirawat dan dilindungi orang lain terutama laki-laki serta 

keyakinan bahwa sesuatu dari luarlah yang akan menolongnya (Dowling, 

1995:17). Anggriany dan Astuti (2003:43) berpendapat bahwa tindakan atau 

keputusan akan diambil apabila sudah melalui tahap meminta pendapat dan 

pengarahan dari orang lain. 



 

 

21 

4. Aspek kontrol diri eksternal, perempuan cenderung beranggapan bahwa 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya merupakan akibat dari faktor 

luar, misalnya keberuntungan. Selain itu, cenderung tidak mempunyai kontrol 

untuk memecahkan masalah sendiri atau mempengaruhi lingkungan (Masrun, 

dkk., 1986:12-13). 

5. Aspek menghindari tantangan dan kompetisi, sesuai yang dikemukan 

Symonds bahwa para wanita berbakat sering kali enggan maju terus untuk 

mencapai posisi yang sepenuhnya mandiri dan menonjol (Dowling, 1995:27). 

Hal tersebut didukung dengan pendapat Dowling (1995:29) bahwa wanita 

seringkali menekan inisiatif dan membuang aspirasinya, lalu berubah menjadi 

terlalu tergantung, disertai dengan perasaan tidak aman yang sangat mendalam 

serta ketidakpastian mengenai kemampuan serta nilai diri mereka. 

Aspek yang diungkap oleh Symond tidak digunakan sebagai dasar dalam 

membuat alat ukur karena telah terwakili oleh aspek-aspek yang diungkap oleh 

Dowling. Selain itu, aspek-aspek yang diungkap oleh Anggriyani dan Astuti juga 

sudah termasuk dalam kelima aspek dalam penelitian ini. 

 

2.2 REMAJA USIA AKHIR DAN MASA DEWASA DINI 

2.2.1 Remaja Usia Akhir 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescere (kata 

bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh 

menjadi dewasa” (Hurlock, 1980:206). Saat ini adolescence mempunyai arti yang 

lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.  
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Lazimnya, masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual 

menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. 

Namun, penelitian tentang perubahan perilaku, sikap dan nilai-nilai sepanjang 

masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat 

pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi juga 

menunjukkan bahwa perilaku, sikap dan nilai-nilai pada awal masa remaja 

berbeda dengan pada akhir masa remaja. Dengan demikian secara umum masa 

remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu awal masa dan akhir masa remaja 

(Hurlock, 1980:206). 

Hurlock dalam bukunya Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan 

Sepanjang Rentang Kehidupan (1980:206) berpendapat bahwa awal masa remaja 

berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun sampai enam belas atau tujuh belas 

tahu, dan akhir masa remaja bermula dari usia enam belas atau tujuh belas tahun 

sampai delapan belas tahun, yaitu usia matang secara hukum. 

Kartono (1992:168) menjelaskan bahwa pada masa pubertas dan 

adolesens anak mulai menemukan diri sendiri atau akunya. Kejadian ini disertai 

dengan rasa gelisah, cemas, bingung, dan takut. Sebagian besar remaja bersikap 

ambivalen terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut 

kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan 

meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut 

(Hurlock, 1980:207). 

2.2.2 Tugas Perkembangan pada Masa Remaja 
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Tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam 

sikap dan pola perilaku anak. Akibatnya, hanya sedikit anak laki-laki dan anak 

perempuan yang dapat diharapkan untuk menguasai tugas-tugas tersebut selama 

awal masa remaja.  

Hurlock (1980:209) menjelaskan bahwa menerima peran seks dewasa 

yang diakui masyarakat tidaklah mempunyai banyak kesulitan bagi anak laki-laki, 

mereka telah didorong dan diarahkan sejak awal masa kanak-kanak. Tetapi, 

halnya berbeda bagi anak perempuan. Sebagai anak-anak, mereka diperbolehkan 

bahkan didorong untuk memainkan peran sederajat, sehingga usaha untuk 

mempelajari peran feminine dewasa yang diakui masyarakat dan menerima peran 

tersebut, seringkali merupakan tugas pokok yang memerlukan penyesuaian diri 

selama bertahun-tahun. 

Bagi remaja yang sangat mendambakan kemandirian, usaha untuk mandiri 

secara emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lain merupakan tugas 

perkembangan yang mudah. Namun kemandirian emosi tidaklah sama dengan 

kemandirian perilaku. Banyak remaja yang ingin mandiri dan juga ingin 

membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari ketergantungan emosi pada orang 

tua atau orang-orang dewasa lain (dalam Hurlock, 1980:209).  

2.2.3 Masa Dewasa Dini 

Menurut Hurlock (1980:246) orang dewasa adalah individu yang telah 

menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat 

bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa dini dimulai pada umur 

delapan belas tahun sampai kira-kira umur empat puluh tahun, saat perubahan-
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perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan 

reproduktif.  

Masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Hurlock (1980:250) bahwa meskipun telah resmi 

mencapai status dewasa pada usia delapan belas tahun, dan status ini memberikan 

kebebasan untuk mandiri, banyak orang muda yang masih agak tergantung atau 

bahkan sangat tergantung pada orang-orang lain selama jangka waktu yang 

berbeda-beda. Ada juga orang-orang muda yang meskipun memberontak terhadap 

ketergantungan akibat pendidikan panjang menjadi begitu terbiasa pada 

ketergantungan ini sehingga mereka meragukan kemampuan mereka untuk 

mandiri secara ekonomi. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Cinderella Complex pada Mahasiswi 
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Masa remaja tepatnya pada usia tiga belas tahun sampai delapan belas 

tahun dan masa dewasa dini tepatnya usia delapan belas tahun sampai 40 tahun 

merupakan usia dimana seseorang mendambakan suatu kebebasan serta keinginan 

untuk mandiri baik secara emosi maupun perilaku. Namun, hal tersebut juga 

sering disertai dengan rasa gelisah, cemas, bingung, dan takut. Hurlock 

menjelaskan bahwa mereka (para remaja) menginginkan dan menuntut 

kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan 

meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut 

(1980:207). 

Selain itu, pada masa dewasa dini, banyak juga orang-orang yang masih 

tergantung. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hurlock (1980:250) bahwa 

meskipun telah resmi mencapai status dewasa pada usia delapan belas tahun, dan 

status ini memberikan kebebasan untuk mandiri, banyak orang muda yang masih 

agak tergantung atau bahkan sangat tergantung pada orang lain selama jangka 

waktu yang berbeda-beda. 

Ketakutan akan kemandirian tersebut oleh Dowling disebut dengan istilah 

cinderella complex. Dowling dalam tesisnya menjelaskan bahwa cinderella 

complex merupakan ketergantungan psikologis pada perempuan dimana terdapat 

keinginan yang mendalam untuk dirawat dan dilindungi oleh orang lain terutama 

laki-laki (Dowling, 1995:16-17). 

Cinderella complex yang terjadi pada diri seseorang, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor yaitu pola asuh orang tua, budaya patriarki, pekerjaan atau 

tugas yang menuntut pribadi, harga diri dan pengalaman. Pola asuh orang tua 
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dapat mempengaruhi cinderella complex karena pada kenyataannya, sejak kecil 

seorang perempuan dididik untuk menjadi tergantung, dan tidak mandiri, serta 

didukung oleh faktor budaya patriarki yang memandang perempuan lebih rendah 

dari laki-laki, sehingga perempuan selalu terlihat lebih lemah daripada laki-laki. 

Selain itu, pekerjaan atau tugas yang menuntut pribadi termasuk faktor penyebab 

cinderella complex karena wanita yang mandiri adalah wanita yang mampu 

dihadapkan oleh banyaknya tugas atau pekerjaan yang harus ia selesaikan. Harga 

diri adalah faktor internal dari cinderella complex. Wanita yang mengalami 

cinderella complex seringkali merasa bahwa dirinya tidak mampu dan selalu 

menekan ide-ide yang ia punyai. Pengalaman juga menjadi faktor dari cinderella 

complex. Wanita yang mempunyai banyak pengalaman dalam hidupnya, 

seringkali menjadikan wanita tersebut mandiri. 

Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cinderella complex yang 

menyerang kebanyakan wanita didahului oleh adanya tugas perkembangan bahwa 

pada masa remaja (13-18 tahun) dan dewasa dini (18-40 tahun) seseorang dituntut 

agar dapat menjadi pribadi yang mandiri. Namun, kemandirian pada diri 

seseorang dapat terhambat karena adanya budaya patriarki yang menempatkan 

perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga menjadikan perempuan semakin 

tergantung, takut mandiri, pasif, dan sebagainya. Selain budaya patriarki, pola 

asuh orang tua menjadi salah satu penyebab munculnya cinderella complex pada 

diri seorang perempuan. Adanya tugas atau pekerjaan yang menuntut pribadi 

seseorang, harga diri serta pengalaman juga menjadi faktor penyebab ketakutan 

akan kemandirian yang lebih dikenal dengan istilah cinderella complex. Sehingga, 
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muncul beberapa komponen atau aspek dari cinderella complex yaitu rendahnya 

harga diri, tergantung kepada orang lain, mengharapkan pengarahan orang lain, 

kontrol diri eksternal, dan menghindari tantangan dan kompetisi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian memerlukan adanya metode untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis untuk mengolah dan meyimpulkan data dengan menggunakan metode 

tertentu untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Agar 

pelaksanaan penelitian dapat berjalan secara sistematis, maka metode yang 

digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti dan sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dicapai. Bab ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan 

metode penelitian, yaitu jenis dan desain penelitian, variable penelitian, populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, serta metode 

analisis data. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang “Cinderella Complex pada Mahasiswi (Studi Deskriptif pada Mahasiswi 

Universitas Negeri Semarang)” termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut 

Azwar (2003:5) “penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistika”. 

 



 

 

30 

3.1.2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian deskriptif persentase. Azwar (2003:7) menjelaskan “penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang 

tertentu”. Penyajian hasil analisis penelitian deskriptif dalam penelitian ini berupa 

frekuensi dan persentase, yaitu dengan menggunakan tabel frekuensi dan grafik 

untuk memberikan kejelasan serta pemahaman keadaan data yang disajikan 

(Azwar, 2003:126). 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Arikunto (2006:116) mendefinisikan gejala adalah objek penelitian, 

sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka tidak terdapat 

variabel terikat dan  variabel bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

akan dideskripsikan sebagai hasil penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel cinderella complex pada mahasiswi.  

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati. 
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Operasional variabel yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu 

bahwa Cinderella complex pada mahasiswi adalah ketergantungan secara 

psikologis yang ditunjukkan dengan adanya keinginan  yang kuat untuk dirawat 

dan dilindungi laki-laki, serta memiliki keyakinan bahwa sesuatu dari luarlah 

yang akan menolongnya. Cinderella complex ini diungkap melalui skala 

cinderella complex yang terdiri dari aspek-aspek cinderella complex yang 

meliputi rendahnya harga diri, tergantung kepada orang lain, mengharapkan 

pengarahan dari orang lain, kontrol diri eksternal, menghindari tantangan dan 

kompetisi. Semakin tinggi skor total yang diperoleh maka semakin tinggi 

cinderella complex, dan sebaliknya. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Arikunto (2006:130) mengartikan populasi sebagai keseluruhan subjek 

penelitian. Azwar (2003:77) berpendapat bahwa populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswi yang berkuliah di 

Perguruan Tinggi Negeri di Semarang. Karakteristik yang ditetapkan dalam 

pengambilan populasi dalam penelitian ini adalah :  

a. Mahasiswi yang menempuh pendidikan Diploma atau Sarjana antara semester 

satu sampai semester delapan di Universitas Negeri Semarang. 

b. Berusia antara 16 tahun sampai 25 tahun. 

c. Mengalami cinderella complex. 
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3.3.2 Sampel 

Arikunto (2006:131) mendefinisikan sampel merupakan sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Jenis sampel yang diambil harus memiliki ciri-ciri 

yang dimiliki oleh populasinya (Azwar, 2003:79). Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample.  

Menurut Arikunto (2006:139) purposive sample bertujuan dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik purposive sample ini 

biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan 

waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan 

jauh. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik purposive 

sample yaitu : 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 

subjectis). 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data pasti ada dalam suatu penelitian. Proses 

pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. 
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Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti 

untuk memperoleh data dari masalah yang diteliti.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket dan skala psikologi. Skala psikologi adalah berupa daftar pertanyaan yang 

mengungkap atribut psikologi dengan menggunakan indikator perilaku untuk 

memancing jawaban yang bersifat proyektif dan merupakan proyeksi dari 

kepribadian individu (Azwar, 2004:4).  

Skala psikologi yang digunakan oleh peneliti yaitu skala Cinderella 

complex pada mahasiswi. Skala ini disusun untuk mengungkap cinderella 

complex pada mahasiswi. Aspek dalam skala cinderella complex ini meliputi: 

6. rendahnya harga diri, 

7. tergantung kepada orang lain, 

8. mengharapkan pengarahan orang lain, 

9. kontrol diri eksternal, 

10. menghindari tantangan dan kompetisi. 

Skala cinderella complex pada mahasiswi ini menggunakan model skala 

Likert, di mana terdapat item favorable dan item unfavorable. Penelitian ini 

menggunakan skala cinderella complex dengan empat alternative jawaban, yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Peneliti menggunakan empat alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban 

ragu-ragu, sehingga jawaban yang dipilih subjek adalah jawaban pasti. Sistem 

penilaiannya ialah dengan memberikan skor pada item favorable dari 4, 3, 2, 1 

dan memberikan skor sebaliknya untuk item unfavorable. 
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Tabel 3.1 Skor Penilaian Item Skala Cinderella Complex 

Skala Indikator F UF 

1 Sangat Sesuai (SS) 4 1 

2 Sesuai (S) 3 2 

3 Tidak Sesuai (TS) 2 3 

4 Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 

 

Sebaran item skala cinderella complex dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.2 Sebaran Item Skala Cinderella Complex pada Mahasiswi 

Aspek Nomor Item 

Rendahnya harga diri 1, 3, 8, 17, 20, 26, 31, 32, 42, 39 

Tergantung kepada orang lain 2, 9, 13, 22, 27, 29, 35, 36, 43 

Mengharapkan pengarahan dari orang lain 4, 10, 14, 15, 23, 25, 33, 37, 45 

Kontrol diri eksternal 5, 7, 11, 16, 24, 28, 34, 40, 44 

Menghindari tantangan dan kompetisi 6, 12, 18, 19, 21, 30, 38, 41 

 

Lebih lanjut blueprint skala cinderella complex pada mahasiswi dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Blueprint skala cinderella complex pada mahasiswi 

No Aspek Indikator F UF 

1.  Rendahnya harga 

diri 

Tidak berani mengungkapkan 

inisiatif dan aspirasi yang 

dimiliki. 

3, 31 20, 26, 

39 

Perasaan lemah dan tidak 

mampu. 

1, 42 8, 17, 

32 

2.  Tergantung 

kepada orang lain 

Membutuhkan perlindungan. 9, 27, 

43 

13, 35 

Membutuhkan bantuan dari 

orang lain. 

2, 36 22, 29 

3.  
Mengharapkan 

pengarahan dari 

orang lain 

Pentingnya pendapat dari orang 

lain. 

14, 23, 

45 

15, 25 

Takut mengambil keputusan. 10, 33 4, 37 

4.  Kontrol diri 

eksternal 

Ragu-ragu dalam bertindak. 5, 24 7, 28, 

44 

Takut bertindak asertif. 16, 34 11, 40 

5.  
Menghindari 

tantangan dan 

kompetisi 

Tidak mempunyai semangat., 6, 19 18, 30 

Penghindaran terhadap suatu 

objek. 

12, 38 21, 41 

Jumlah Item 23 22 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas  

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Azwar, 2010:5). Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006:168). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis validitas konstrak adalah 

tipe validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengungkap suatu trait atau 

kontrak teoritik yang hendak diukurnya. Pengujian validitas konstrak sangat 
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penting artinya terutama dalam pengembangan dan evaluasi terhadap skala-skala 

kepribadian (Azwar, 2010:131). 

Uji validitas untuk tiap-tiap item pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan SPSS versi 17.0 for windows. 

Apabila uji validitas tersebut dihitung dengan menggunakan rumus, maka 

rumus yang digunakan yaitu rumus korelasi Product Moment Pearson: 

 = 

–

 

Keterangan : 

 = Koefisien korelasi Product Moment 

 = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

 = Jumlah skor tiap-tiap item 

    = Jumlah skor total item 

N = Jumlah subjek 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui suatu instrumen telah 

reliabel. Reliabilitas ditentukan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Instrumen yang dapat dipercaya akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Azwar (2001:10) mengatakan bahwa semakin tinggi koefisien 

reliabilitas (mendekati angka 1,0) maka semakin tinggi pula reliabilitas alat ukur 

tersebut. 
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Penelitian ini menggunakan teknik koefisian Alpha Formula Umum atau 

teknik Alpha Cronbach dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17.0 for 

windows. Apabila dihitung menggunakan rumus, maka rumus yang digunakan 

yaitu rumus formula umum koefisien alpha (Arikunto, 2006:196): 

α = –  

Keterangan :  

α  = koefisien reliabilitas formula umum koefisien alpha 

  = banyaknya belahan 

  = varians belahan i 

  = varians skor tes 

 = bilangan konstan 

Interpretasi reliabilitas didasarkan pada tabel 3.4 (Arikunto, 2006:245) di bawah 

ini: 

Tabel 3.4 Interpretasi Reliabilitas 

Besar Linier r Interpretasi 

0,800 – 1, 000 Tinggi 

0,600 – 0,800 Cukup 

0,400 – 0,600 Agak Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat Rendah 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis 

terhadap data tersebut. Menganalisis data merupakan suatu hal yang penting 

dalam penelitian. Data yang diperoleh perlu diolah lebih lanjut agar dapat 
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memberikan keterangan yang dapat dipahami. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Analisis 

data statistik sesuai dengan data kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu 

data dalam bentuk bilangan, sedang data deskriptif hanya dianalisis menurut 

isinya disebut analisis isi (Suryabrata, 2006:40). 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 

2003:126). Dari data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi 

dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka dan kualitatif 

yang dinyatakan dalam kata-kata symbol. Data yang diperoleh dijumlahkan atau 

dikelompokkan sesuai dengan bentuk instrument yang digunakan (Arikunto, 

2002:213). Agar data dapat terbaca dan dapat dipahami maka perlu dilengkapi 

dengan kata-kata yang dapat memberi gambaran yang jelas mengenai Cinderella 

complex pada mahasiswi Universitas Negeri Semarang. 

3.6.1 Gambaran Cinderella Complex pada Mahasiswi 

Untuk mengetahui gambaran mengenai cinderella complex baik secara 

umum maupun secara spesifik, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Statistik deskriptif dengan bantuan SPSS versi 17.0 for windows.  

b. Menghitung skor tertinggi = jumlah item x nilai tertinggi item 

c. Menghitung skor terendah  = jumlah item x  nilai terendah item 

d. Mean teoritis = jumlah item x 2,5 

e. Menghitung standar deviasi = (skor tertinggi – skor terendah) : 6 
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f. Menentukan kategori  

Tujuan kategori ini adalah menempatkan individu ke dalam tiga kategori, 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Tabel 3.5 Penggolongan Kriteria dalam Tiga Kategori 

Interval skor Kriteria 

(µ + 1,0 σ) ≤ X Tinggi 

(µ + 1,0 σ) ≤ X < (µ - 1,0 σ) Sedang 

X < (µ - 1,0 σ) Rendah 

Keterangan : 

µ = mean teoritis 

σ = standar deviasi 

X = skor 

g. Menentukan persentase 

Setelah melakukan penggolongan kriteria dan mengetahui jumlah individu 

yang ada dalam suatu kelompok, langkah selanjutnya yaitu menentukan 

persentasenya dengan cara sebagai berikut: 

P  =  x 100% 

Keterangan : 

P  = Persentase 

f  = frekuensi 

N = Jumlah subjek 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab 4 menguraikan bagaimana gambaran mengenai Cinderella complex di 

Universitas Negeri Semarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan uji statistik deskriptif, setelah itu agar data dapat dipahami maka 

disertai dengan penjelasan yang bersifat menggambarkan. Pelaksanaan penelitian 

ini terdiri dari beberapa tahap yaitu persiapan penelitian dengan mengetahui 

orientasi kancah, proses perijinan dan penentuan sampel. Setelah itu membahas 

uji coba instrumen, pelaksanaan uji coba instrument dan analisis uji coba 

instrumen. Tahap selanjutnya membahas mengenai pelaksanaan penelitian, 

analisis data hasil penelitian dan pembahasan. 

 

4.1 Persiapan Penelitian 

4.1.1 Orientasi Kancah 

Orientasi kancah dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Tujuan 

dilaksanakan orientasi kancah adalah untuk mengetahui kesesuaian karakteristik 

subjek penelitian dengan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas 

Negeri Semarang. 

Peneliti memilih lokasi penelitian di Universitas Negeri Semarang dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa terdapat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan 

penelitian. 

b. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari beberapa narasumber bahwa 

memang ada mahasiswi yang mengalami cinderella complex. 

4.1.2 Proses Perijinan 

Penelitian yang dilakukan haruslah melalui proses perijinan supaya 

penelitian berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian. 

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mempersiapkan surat ijin 

penelitian yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang yang kemudian diteruskan ke Rektor Universitas Negeri 

Semarang dan tembusan dari kepala BAAKK untuk mendapatkan ijin penelitian 

dari Kepala BAAKK, dalam hal ini juga digunakan untuk mendapat data jumlah 

mahasiswi Universitas Negeri Semarang semester genap tahun ajaran 2013/2014. 

4.1.3 Penentuan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi Universitas 

Negeri Semarang yang mengalami cinderella complex. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample.  Purposive 

sample yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas 

strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.  

Jumlah anggota sampel yang diambil adalah 160 orang mahasiswi yang 

mengalami cinderella complex, yang  terdiri dari 20 orang dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP), 20 orang dari Fakultas Seni dan Bahasa (FBS), 20 orang dari 
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Fakultas Ilmu Sosial (FIS), 20 orang dari Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA), 20 orang dari Fakultas Teknik (FT), 20 orang dari 

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), 20 orang dari Fakultas Ekonomi (FE), dan 20 

orang dari Fakultas Hukum (FH). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Jumlah Sampel per Fakultas 

No. Fakultas Jumlah 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 20 

2 Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 20 

3 Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 20 

4 Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) 

20 

5 Fakultas Teknik (FT) 20 

6 Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) 20 

7 Fakultas Ekonomi (FE) 20 

8 Fakultas (FH) 20 

Jumlah 160 

  

4.2 Uji Coba Instrumen 

Suatu penelitian membutuhkan suatu alat pengumpul data yang tepat 

untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya. Langkah-langkah yang 

perlu dipersiapkan guna menyusun instrumen penelitian yang tepat yaitu: 

4.2.1 Menyusun Instrumen 

Instrumen yang disiapkan untuk penelitian adalah angket sederhana dan 

skala psikologi. Angket sederhana yaitu berisikan ciri-ciri cinderella complex, dan 

skala  psikologi yaitu skala cinderella complex pada mahasiswi. Skala cinderella 

complex disusun berdasarkan aspek-aspek cinderella complex yaitu rendahnya 

harga diri, tergantung kepada orang lain, mengharapkan pengarahan orang lain, 

kontrol diri eksternal, menghindari tantangan dan kompetisi. Aspek-aspek 
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tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator perilaku kemudian dijadikan dalam 

bentuk pernyataan-pernyataan yang terdiri dari pernyataan favorable dan 

pernyataan unfavorable. 

Angket sederhana ciri-ciri cinderella complex berjumlah tujuh item. 

Angket ini digunakan untuk menentukan subjek yang mengalami cinderella 

complex. Sedangkan skala cinderella complex pada mahasiswi berjumlah 45 

pernyataan. Pernyataan tersebut disusun menjadi instrumen uji coba. Sebaran item 

skala cinderella complex pada mahasiswi dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.2 Sebaran Item Uji Coba Skala Cinderella Complex pada Mahasiswi 

Aspek Indikator F UF 

Rendahnya harga diri 

Tidak berani 

mengungkapkan inisiatif dan 

aspirasi yang dimiliki. 

3, 31 20, 26, 

39 

Perasaan lemah dan tidak 

mampu. 

1, 42 8, 17, 

32 

Tergantung kepada orang 

lain 

Membutuhkan perlindungan.  9, 27, 

43 

13, 35 

Membutuhkan bantuan dari 

orang lain. 

2, 36 22, 29 

Mengharapkan 

pengarahan dari orang 

lain 

Pentingnya pendapat dari 

orang lain.  

14, 23, 

45 

15, 25 

Takut mengambil keputusan. 10, 33 4, 37 

Kontrol diri eksternal 

Ragu-ragu dalam bertindak.  5, 24 7, 28, 

44 

Takut bertindak asertif. 16, 34 11, 40 

Menghindari tantangan 

dan kompetisi 

Tidak mempunyai semangat. 6, 19 18, 30 

Penghindaran terhadap suatu 

objek. 

12, 38 21, 41 

Jumlah Item 23 22 
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4.2.2 Melakukan Uji Coba Instrumen 

Saat melakukan uji coba instrumen, angket dan skala di berikan secara 

bersamaan. Angket ciri-ciri cinderella complex digunakan untuk menentukan 

apakah subjek dapat terpilih atau tidak menjadi subjek uji coba. Subjek awal 

untuk pembagian instrumen ini yaitu berjumlah 170 orang, namun hanya terpilih 

53 orang yang mengalami cinderella complex yang dijadikan subjek uji coba 

instrumen. Hal ini ditentukan dengan pemilihan jawaban pada angket ciri-ciri 

cinderella complex minimal 50% dari pilihan jawaban yang ada. Penentuan 

subjek tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pengambilan subjek yang 

tidak mengalami cinderella complex. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

diuji cobakan pada sejumlah sampel yang telah ditentukan tersebut. Hal ini perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas yang 

akan digunakan dalam analisis dan pembahasan hasil penelitian nantinya. 

Pelaksanaan uji coba instrumen dilakukan oleh peneliti. Jawaban atau respon 

yang diberikan oleh subjek kemudian diolah dan dianalisis, selanjutnya item-item 

yang tidak valid ditiadakan. Sedangkan item yang valid digunakan untuk 

penelitian yang sesungguhnya.  

4.2.3 Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

Skala cinderella complex pada mahasiswi yang telah terkumpul, kemudian 

diperiksa oleh peneliti. Peneliti melakukan scoring dan kemudian membuat 

tabulasi untuk dihitung secara statistik guna mengetahui validitas setiap item dan 

reliabilitas skala yang dibuat tersebut. 
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4.2.3.1 Validitas 

Uji validitas tiap-tiap item pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi product moment Pearson dengan bantuan SPSS versi 17.0 for windows. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 

hasil bahwa skala cinderella complex pada mahasiswi yang terdiri dari 45 item, 

33 item dinyatakan valid dan 12 item dinyatakan tidak valid. Item-item yang valid 

memiliki koefisien validitas (r) terendah 0,274, dan memiliki r hitung tertinggi 

0,763. Lebih jelasnya untuk membedakan nomor item yang valid dan tidak valid 

dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Skala Cinderella Complex pada Mahasiswi 

Aspek Indikator F UF 

Rendahnya harga diri 

Tidak berani 

mengungkapkan inisiatif dan 

aspirasi yang dimiliki. 

3*, 31 20, 26, 

39 

Perasaan lemah dan tidak 

mampu. 

1*, 42 8, 17*, 

32 

Tergantung kepada 

orang lain 

Membutuhkan perlindungan.  9, 27, 

43 

13, 35* 

Membutuhkan bantuan dari 

orang lain. 

2*, 36 22, 29 

Mengharapkan 

pengarahan dari orang 

lain 

Pentingnya pendapat dari 

orang lain.  

14*, 23, 

45 

15*, 25 

Takut mengambil keputusan. 10*, 33 4, 37* 

Kontrol diri eksternal 

Ragu-ragu dalam bertindak.  5, 24 7*, 28*, 

44 

Takut bertindak asertif. 16, 34 11, 40 

Menghindari tantangan 

dan kompetisi 

Tidak mempunyai semangat. 6, 19 18, 30 

Penghindaran terhadap suatu 

objek. 

12, 38 21, 41* 

Jumlah Item 23 22 

Keterangan: tanda * item yang gugur/tidak valid 
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Setelah melalui pengkajian, item-item yang tidak valid dibuang dengan 

pertimbangan karena setiap indikator masih cukup terwakili oleh item-item yang 

valid. Sehingga ditetapkan sebanyak 33 item untuk analisis dan hasil penelitian, 

sebaran baru item skala cinderella complex pada mahasiswi dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.4 Sebaran Item Skala Cinderella Complex pada Mahasiswi 

Aspek Indikator F UF 

Rendahnya harga diri 

Tidak berani 

mengungkapkan inisiatif dan 

aspirasi yang dimiliki. 

22 12, 18, 

28 

Perasaan lemah dan tidak 

mampu. 

30 4, 23 

Tergantung kepada 

orang lain 

Membutuhkan perlindungan.  5, 19, 31 8 

Membutuhkan bantuan dari 

orang lain. 

26 14, 20 

Mengharapkan 

pengarahan dari orang 

lain 

Pentingnya pendapat dari 

orang lain.  

15, 33 17 

Takut mengambil keputusan. 24 1 

Kontrol diri eksternal 
Ragu-ragu dalam bertindak.  2, 16 32 

Takut bertindak asertif. 9, 25 6, 29 

Menghindari tantangan 

dan kompetisi 

Tidak mempunyai semangat. 3, 11 10, 21 

Penghindaran terhadap suatu 

objek. 

7, 27 13 

Jumlah Item 17 16 

 

4.2.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas ditentukan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Instrumen yang dapat dipercaya akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Azwar (2010:10) mengatakan bahwa semakin tinggi koefisien 

reliabilitas (mendekati angka 1,0) maka semakin tinggi pula reliabilitas alat ukur 

tersebut. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik dengan 
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rumus Alpha Cronbach, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,876.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen skala cinderella 

complex pada mahasiswi dinyatakan reliabel.  

Tabel 4.5 Reliability Statistic Skala Cinderella Complex 

Cronbach‟s Alpha N of Items 

0,876 33 

 

4.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 28 April 

– 13 Mei 2014 di Universitas Negeri Semarang. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket sederhana dan skala psikologi. 

Angket sederhana yaitu berisikan ciri-ciri cinderella complex, dan skala  psikologi 

yaitu skala cinderella complex pada mahasiswi. Angket sederhana yang diberikan 

berjumlah tujuh item dengan alternatif jawaban Sesuai dan Tidak Sesuai. Angket 

ini digunakan untuk menentukan subjek yang mengalami cinderella complex 

yaitu ditentukan dengan jawaban angket minimal 50% dari pilihan jawaban yang 

ada. Sedangkan skala cinderella complex pada mahasiswi yang diberikan 

berjumlah 33 item, dengan menggunakan empat alternatif  jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Angket dan skala disebar secara bersamaan yaitu sebanyak 180 tiap 

fakultas, sehingga keseluruhan berjumlah 1440 bendel. Penyebaran angket dan 

skala tersebut diberikan kepada responden dengan cara dibagikan saat dikampus 

dan ada pula yang diberikan dibeberapa kost. Setelah terkumpul kembali, maka 

peneliti mengecek jawaban pada angket. Apabila jawaban responden lebih dari 
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50%, maka responden tersebut dapat dijadikan subjek penelitian.  Hasil yang 

didapat oleh peneliti yaitu sebesar 167 subjek, yang terdiri dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP) 21 mahasiswi, Fakultas Seni dan Bahasa (FBS) 22 mahasiswi, 

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 20 mahasiswi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) 20 mahasiswi, Fakultas Teknik (FT) 21 mahasiswi, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) 20 mahasiswi, Fakultas Ekonomi (FE) 23 

mahasiswi, dan Fakultas Hukum (FH) 20 mahasiswi. Namun, peneliti hanya 

menggunakan 160 subjek dalam penelitian ini, yang diambil dari tiap-tiap 

fakultas yaitu 20 orang. Setelah itu, pada 160 subjek yang digunakan tersebut 

dilanjutkan dengan memberi skor pada skala psikologi. Pemberian skor pada 

masing-masing jawaban yang telah diisi oleh mahasiswi yang mengalami 

cinderella complex dengan rentang skor satu sampai empat. Setelah penskoran 

selesai, peneliti mentabulasi skor setiap subjek untuk dihitung dalam analisis data.  

 

4.4 Analisis Data Hasil Penelitian 

Analisis data dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. Pada bab 1 terdahulu dirumuskan permasalahan bagaimana 

cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang. 

4.4.1 Gambaran Cinderella Complex pada Mahasiswi di Universitas Negeri 

Semarang 

Salah satu skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

cinderella complex. Skala tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang 

merepresentasikan variabel cinderella complex. Oleh karena itu, gambaran 
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cinderella complex pada mahasiswi dapat ditinjau baik secara umum maupun 

spesifik (ditinjau dari tiap aspek). Berikut merupakan gambaran cinderella 

complex mahasiswi di Universitas Negeri Semarang baik ditinjau secara umum 

dan spesifik. 

4.4.1.1. Gambaran Umum Cinderella Complex pada Mahasiswi di Universitas 

Negeri Semarang 

Cinderella complex pada mahasiswi dapat dilihat dari lima aspek yaitu 

rendahnya harga diri, tergantung kepada orang lain, mengharapkan pengarahan 

dari orang lain, kontrol diri eksternal, menghindari tantangan dan kompetisi. Data 

tersebut diungkap menggunakan skala cinderella complex dengan jumlah item 

sebanyak 33 item yang memiliki skor tertinggi 4 dan skor terendah 1 pada 

masing-masing item.  

Berikut ini pengkategorisasian distribusi cinderella complex yang 

dilakukan secara manual: 

Skor tertinggi = 33 x 4 =132 

Skor terendah  = 33 x 1 = 33 

Mean teoritis = 33 x 2,5 = 82,5 

Standar deviasi =  =  = 16,5 

Berdasarkan kriteria sebagaimana pada tabel 3.4, maka diperoleh hasil 

deskripsi cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang 

yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.6 Gambaran Umum Cinderella Complex 

Interval Skor Kriteria 

Cinderella Complex 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase (%) 

99 ≤ X Tinggi 8 5 

99 ≤ X < 66 Sedang 145 90,62 

X< 66 Rendah 7 4,38 

Jumlah 160 100 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa cinderella complex pada 

mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yang berada pada kategori tinggi 

sebanyak 5% (8 orang), pada kategori sedang sebanyak 90,62% (145 orang), dan 

pada kategori rendah sebanyak 4,38% (7 orang). Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa cinderella complex mahasiswi di Universitas Negeri 

Semarang berada pada kategori sedang.  

4.4.1.2. Gambaran Spesifik Cinderella Complex pada Mahasiswi di Universitas 

Negeri Semarang 

Cinderella complex pada mahasiswi dapat dilihat dari lima aspek yaitu 

rendahnya harga diri, tergantung kepada orang lain, mengharapkan pengarahan 

dari orang lain, kontrol diri eksternal, menghindari tantangan dan kompetisi. 

Gambaran setiap aspek cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri 

Semarang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini. 

4.4.1.2.1 Rendahnya Harga Diri 

Kurangnya harga diri berkaitan erat dengan kecemasan, perasaan lemah, 

dan tidak mampu. Pada diri perempuan, rendahnya harga diri ini mengakibatkan 

perempuan seringkali menekan inisiatif dan membuang aspirasinya. Hal ini 

terkait juga dengan perasaan tidak aman yang sangat mendalam serta 
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ketidakpastian mengenai kemampuan serta nilai diri mereka. Guna melihat 

gambaran aspek rendahnya harga diri pada mahasiswi di Universitas negeri 

Semarang digunakan 7 item dari skala cinderella complex.  

Skor tertinggi = 7 x 4 = 28 

Skor terendah  = 7 x 1 = 7 

Mean teoritis = 7 x 2,5 = 17,5 

Standar deviasi =  =  = 3,5 

Tabel 4.7 Gambaran Aspek Rendahnya Harga Diri Mahasiswi 

Interval Skor Kriteria 

Rendahnya harga diri 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase (%) 

21 ≤ X Tinggi 17 10,63 

21 ≤ X < 14 Sedang 116 72,5 

X< 14 Rendah 27 16,87 

Jumlah 160 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan rendahnya harga diri pada 

mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yang berada pada kategori tinggi 

10,63% (17 orang), pada kategori sedang 72,5% (116 orang) dan pada kategori 

rendah 16,87% (27 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya harga 

diri mahasiswi dalam hal ini pada mahasiswi yang mengalami cinderella complex 

berada pada kategori sedang. 

4.4.1.2.2 Tergantung kepada Orang Lain 

Ketergantungan dan kurangnya pengalaman membuat perempuan takluk 

dan mengandalkan laki-laki baik sebagai pelindungnya maupun secara ekonomis. 

Setiap kali perempuan menghadapi hidup yang semakin berat, kemungkinan 
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menyerah dan masuk ke dalam perlindungan laki-laki selalu ada. Hal ini 

mengurangi kuatnya keinginan untuk bertahan mandiri. Perempuan cenderung 

berkembang menjadi pribadi yang tergantung pada laki-laki baik secara ekonomis 

maupun psikologis. Guna melihat gambaran aspek tergantung kepada orang lain 

pada mahasiswi di Universitas negeri Semarang digunakan 7 item dari skala 

cinderella complex. 

Skor tertinggi = 7 x 4 = 28 

Skor terendah  = 7 x 1 = 7  

Mean teoritis = 7 x 2,5 = 17,5 

Standar deviasi =  =  = 3,5 

Tabel 4.8 Gambaran Aspek Tergantung kepada Orang Lain  

Interval Skor Kriteria 

Tergantung kepada orang lain 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase (%) 

21 ≤ X Tinggi 21 13,13 

21 ≤ X < 14 Sedang 95 59,37 

X< 14 Rendah 44 27,5 

Jumlah 160 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan ketergantungan kepada 

orang lain pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yang berada pada 

kategori tinggi 13,13% (21 orang), pada kategori sedang 59,37% (95 orang) dan 

pada kategori rendah 27,5% (44 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

ketergantungan kepada orang lain dalam hal ini pada mahasiswi yang mengalami 

cinderella complex berada pada kategori sedang. 
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4.4.1.2.3 Mengharap Pengarahan Orang Lain 

Ketergantungan pada perempuan telah mematikan inisiatif dan 

orisinalitasnya. Akibatnya perempuan selalu ragu-ragu dalam bertindak. Sesuatu 

hal dapat dikerjakan apabila sudah mendapatkan pengesahan secara sosial. 

Tindakan atau keputusan akan diambil apabila sudah melalui tahap meminta 

pendapat atau pengarahan dari orang lain. Guna melihat gambaran aspek 

mengharap pengarahan orang lain pada mahasiswi di Universitas negeri 

Semarang digunakan 5 item dari skala cinderella complex.  

Skor tertinggi = 5 x 4 = 20 

Skor terendah  = 5 x 1 = 5  

Mean teoritis = 5 x 2,5 = 12,5 

Standar deviasi =  =  = 2,5 

Tabel 4.9 Gambaran Aspek Mengharap Pengarahan Orang Lain  

Interval Skor Kriteria 

Mengharap pengarahan orang lain 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase (%) 

15 ≤ X Tinggi 33 20,63 

15 ≤ X < 10 Sedang 97 60,62 

X < 10 Rendah 30 18,75 

Jumlah 160 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan mengharap pengarahan 

orang lain pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yang berada pada 

kategori tinggi 20,63% (33 orang), pada kategori sedang (97 orang) dan pada 

kategori rendah 18,75% (30 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa 
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mengharap pengarahan orang lain pada mahasiswi dalam hal ini pada mahasiswi 

yang mengalami cinderella complex berada pada kategori sedang. 

4.4.1.2.4 Kontrol Diri Eksternal 

Kontrol diri eksternal terlihat ketika perempuan mendapatkan keberhasilan 

dirinya berhenti pada titik tertentu dan tidak ingin meraih keberhasilan yang lebih 

jauh lagi. Selain itu cenderung merasa tidak mempunyai kontrol untuk 

memecahkan masalah sendiri atau untuk mempengaruhi lingkungan. Guna 

melihat gambaran aspek kontrol diri eksternal pada mahasiswi di Universitas 

negeri Semarang digunakan 7 item dari skala cinderella complex.  

Skor tertinggi = 7 x 4 = 28 

Skor terendah  = 7 x 1 = 7  

Mean teoritis = 7 x 2,5 = 17,5 

Standar deviasi =  =  = 3,5 

Tabel 4.10 Gambaran Aspek Kontrol Diri Eksternal  

Interval Skor Kriteria 

Kontrol diri eksternal 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase (%) 

21 ≤ X Tinggi 19 11,83 

21 ≤ X < 14 Sedang 115 71,87 

X< 14 Rendah 26 16,25 

Jumlah 160 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan kontrol diri eksternal pada 

mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yang berada pada kategori tinggi 

11,83% (19 orang), pada kategori sedang 71,87% (115 orang) dan pada kategori 

rendah 16,25% (26 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa kontrol diri 
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eksternal pada mahasiswi dalam hal ini pada mahasiswi yang mengalami 

cinderella complex berada pada kategori sedang. 

4.4.1.2.5 Menghindari Tantangan dan Kompetisi 

Menghindari tantangan dan kompetisi ini terkait dengan faktor emosional 

seperti takut salah, merasa tidak enak dengan teman, tidak bersemangat, 

kurangnya optimisme dalam hidup yang seringkali menghalangi kompetensi 

mereka untuk menghadapi ketakutan, persaingan, dan terus maju menghadapi 

segala rintangan. Guna melihat gambaran aspek menghindari tantangan dan 

kompetisi pada mahasiswi di Universitas negeri Semarang digunakan 7 item dari 

skala cinderella complex. 

Skor tertinggi = 7 x 4 = 28 

Skor terendah  = 7 x 1 = 7  

Mean teoritis = 7 x 2,5 = 17,5 

Standar deviasi =  =  = 3,5 

Tabel 4.11 Gambaran Aspek Menghindari Tantangan dan Kompetisi  

Interval Skor Kriteria 

Menghindari tantangan dan 

kompetisi 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase (%) 

21 ≤ X Tinggi 18 11,25 

21 ≤ X < 14 Sedang 116 72,5 

X< 14 Rendah 26 16,25 

Jumlah 160 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan menghindari tantangan 

dan kompetisi pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yang berada pada 

kategori tinggi 11,25% (18 orang), pada kategori sedang 72,55% (116 orang) dan 
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pada kategori rendah 16,25% (26 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

menghindari tantangan dan kompetisi pada mahasiswi dalam hal ini pada 

mahasiswi yang mengalami cinderella complex berada pada kategori sedang. 

Semua penjelasan secara deskriptif mengenai “Cinderella Complex pada 

Mahasiswi di Universitas Negeri Semarang” sebagaimana dipaparkan di atas, 

dapat disajikan secara ringkas pada tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12 Ringkasan Deskriptif Cinderella Complex pada Mahasiswi di 

Universitas Negeri Semarang 

Aspek Cinderella Complex 
Kategorisasi (dalam %) 

Tinggi Sedang Rendah Jumlah 

Rendahnya harga diri 10,63 72,5 16,87 100 

Tergantung kepada orang lain 13,13 59,37 27,5 100 

Mengharap pengarahan orang lain 20,63 60,62 18,75 100 

Kontrol diri eksternal 11,83 71,87 16,25 100 

Menghindari tantangan dan kompetisi 11,25 72,5 16,25 100 

 

Namun, supaya lebih jelas dan mudah dimengerti, peneliti akan 

membahas deskriptif cinderella complex berdasarkan mean empiris tiap aspek. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Rincian Deskriptif Cinderella Complex Berdasarkan Mean per 

Aspek pada Mahasiswi di Universitas Negeri Semarang  

Aspek Cinderella Complex 
Mean 

hipotetik 

Mean 

Empiris 

Jumlah 

Item 

Mean 

per 

Aspek 

Rendahnya harga diri 17,5 17,2188 7 2,4598 

Tergantung kepada orang lain 17,5 16,5625 7 2,3661 

Mengharap pengarahan orang lain 12,5 12,7188 5 2,5438 

Kontrol diri eksternal 17,5 17,0625 7 2,4375 

Menghindari tantangan dan 

kompetisi 
17,5 17,2438 7 2,4634 
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Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa aspek yang memiliki kontribusi 

paling besar adalah mengharap pengarahan dari orang lain dan yang memiliki 

kontribusi paling kecil adalah tergantung kepada orang lain. Secara rinci dapat 

dilihat pada grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.1 Grafik Rincian Deskriptif Cinderella Complex Berdasarkan Mean per 

Aspek pada Mahasiswi di Universitas Negeri Semarang 

 

Aspek mengharap pengarahan orang lain memiliki kontribusi paling besar 

dalam cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yaitu 

dikarenakan yang paling ditakutkan oleh mahasiswi yang mengalami cinderella 

complex ini ialah saat harus mengambil keputusan, mereka merasa takut akan 

keputusannya dan seringkali meminta pendapat orang lain, bahkan lebih 

mementingkan pendapat dari orang lain tersebut. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Anggriyani dan Astuti (2003:43) yang mengatakan 

2.25
2.3

2.35
2.4

2.45
2.5

2.55
2.6

Cinderella Complex Berdasarkan Mean per Aspek

Mean per Aspek



 

 

58 

bahwa tindakan atau keputusan akan diambil apabila sudah melalui tahap 

meminta pendapat dan pengarahan dari orang lain.  

Aspek tergantung kepada orang lain memiliki kontribusi yang paling kecil 

dalam cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang karena 

mahasiswi yang mengalami cinderella complex tidak tergantung kepada orang 

lain, misalnya saat menyelesaikan tugas, mereka lebih memilih untuk 

mengerjakan sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain untuk 

menyelesaikan tugas tersebut, dan ia lebih mandiri saat melakukan suatu hal. 

Selain itu, mereka juga merasa bahwa mereka tidak harus mendapat perlindungan 

dari orang lain, baik itu pacar atau orang-orang terdekatnya. Hal tersebut tidak  

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dowling (1995:25-29) yang 

mengatakan bahwa perempuan yang tergantung memiliki harga diri yang rendah 

sehingga seringkali menekan inisiatif dan membuang aspirasinya. 

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Cinderella Complex pada Mahasiswi di Universitas Negeri Semarang 

Cinderella complex merupakan suatu keinginan tak sadar untuk dirawat 

oleh orang lain, dikarenakan suatu ketakutan akan kemandirian yang sebagian 

besarnya tertekan sehingga wanita tidak dapat dan tidak berani memanfaatkan 

sepenuhnya kemampuan otak dan kreativitasnya. Sedangkan cinderella complex 

pada mahasiswi adalah ketergantungan secara psikologis yang ditunjukkan 

dengan adanya keinginan yang kuat untuk dirawat dan dilindungi orang lain 

terutama laki-laki, serta memiliki keyakinan bahwa sesuatu dari luarlah yang akan 
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menolongnya, hal ini terjadi karena adanya ketakutan akan kemandirian pada 

kaum perempuan yang berusia sekitar enam belas sampai dua puluh lima tahun 

dan sedang mengembangkan diri dengan belajar di Perguruan Tinggi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Negeri Semarang dengan 

karakteristik berkuliah di Universitas Negeri Semarang yang sedang menempuh 

pendidikan Diploma atau Sarjana, antara semester satu sampai semester delapan, 

berusia 16–25 tahun, mengalami cinderella complex. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sample. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 160 

subjek. Subjek tersebut diperoleh dari pembagian angket dan skala yang disebar 

secara bersamaan.  Angket dan skala yang disebar tersebut sebanyak 180 tiap 

fakultas, sehingga keseluruhan berjumlah 1440 bendel. Penyebaran angket dan 

skala tersebut diberikan kepada responden dengan cara dibagikan saat dikampus 

dan ada pula yang diberikan dibeberapa kost.  

Setelah angket dan skala terkumpul kembali, maka peneliti mengecek 

jawaban pada angket. Apabila jawaban responden lebih dari 50%, maka 

responden tersebut dapat dijadikan subjek penelitian.  Hasil yang didapat oleh 

peneliti yaitu sebesar 167 subjek, yang terdiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

21 mahasiswi, Fakultas Seni dan Bahasa (FBS) 22 mahasiswi, Fakultas Ilmu 

Sosial (FIS) 20 mahasiswi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) 20 mahasiswi, Fakultas Teknik (FT) 21 mahasiswi, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan (FIK) 20 mahasiswi, Fakultas Ekonomi (FE) 23 mahasiswi, dan 

Fakultas Hukum (FH) 20 mahasiswi. Namun, peneliti hanya menggunakan 160 
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subjek dalam penelitian ini, yang diambil dari masing-masing fakultas yaitu 20 

orang. Setelah itu, pada 160 subjek yang digunakan tersebut dilanjutkan dengan 

memberi skor pada skala psikologi. Pemberian skor pada masing-masing jawaban 

yang telah diisi oleh mahasiswi yang mengalami cinderella complex dengan 

rentang skor satu sampai empat. Setelah penskoran selesai, peneliti mentabulasi 

skor setiap subjek untuk dihitung dalam analisis data. 

Hasil analisis data tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan deskripsi 

persentase hasil penelitian cinderella complex pada mahasiswi di Universitas 

Negeri Semarang pada kategori tinggi 5% (8 orang), pada kategori sedang 

90,62% (145 orang), dan pada kategori rendah 4,38% (7 orang). Sehingga dari 

hasil persentase tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar subjek berada 

pada kategori sedang yaitu sejumlah 145 orang (90,62%). Apabila dilihat 

berdasarkan perbandingan mean empiris dan mean hipotetik yang diperoleh hasil 

perhitungan mean empiris lebih kecil daripada mean hipotetik, yaitu mean empiris 

sebesar 80,8063 dan mean hipotetik 82,5, dengan Standar Deviasi (SD) sebesar 

9,8278 maka dapat disimpulkan bahwa cinderella complex pada mahasiswi di 

Universitas Negeri Semarang berada pada kategori sedang karena perbedaan hasil 

perbandingan mean empiris dan mean hipotetik tersebut tidak terlalu signifikan. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswi di Universitas Negeri 

Semarang mengalami cinderella complex yang tidak terlalu berat. Adanya 

mahasiswi yang mengalami cinderella complex  ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Santoso, dkk yang berjudul “Kematangan Beragama dan Cinderella 

Complex pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Unissula”, yang menyatakan bahwa 
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cinderella complex cenderung menyerang wanita yang sedang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi. Keinginan untuk diselamatkan ini dikarenakan 

mahasiswi-mahasiswi itu merasa takut untuk mandiri sehingga mereka 

membutuhkan pihak lain untuk membantunya saat mereka sedang mengalami 

permasalahan (Santoso, dkk, 2008:11).  

Hasil penelitian cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri 

Semarang ini dimungkinkan karena ada beberapa hal yang diduga berpengaruh 

terutama berkaitan dengan fasilitas serta kemajuan teknologi yang dapat 

mempermudah seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Universitas 

Negeri Semarang juga telah menyediakan berbagai organisasi maupun unit-unit 

untuk melatih kemandirian mahasiswinya, serta adanya kemajuan teknologi 

seperti media massa. Hal tersebut agar mahasiswi di Universitas Negeri Semarang 

lebih percaya diri, dapat bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, berani 

menyalurkan ide-ide dan kreatifitas yang dimiliki serta percaya akan kemampuan 

yang dimiliki. 

Cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri Semarang 

terdiri dari beberapa aspek, yaitu rendahnya harga diri, tergantung kepada orang 

lain, mengharap pengarahan orang lain, kontrol diri eksternal, dan menghindari 

tantangan dan kompetisi. Berdasarkan hasil perhitungan mean per aspek yang 

diperoleh yaitu bahwa mean dari aspek rendahnya harga diri sebesar 2,4598, 

mean dari aspek tergantung kepada orang lain sebesar 2,3661, mean dari aspek 

mengharap pengarahan orang lain sebesar 2,5438, mean dari aspek control diri 
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eksternal 2,4375, dan mean dari aspek menghindari tantangan dan kompetisi 

sebesar 2,4634.  

Hasil perhitungan mean per aspek tersebut dapat menghasilkan 

kesimpulan bahwa aspek yang memiliki kontribusi paling besar adalah aspek 

mengharap pengarahan orang lain, dan yang memiliki kontrinusi paling kecil 

adalah aspek tergantung kepada orang lain.  

a. Mengharap Pengarahan Orang Lain 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian pada aspek mengharap pengarahan 

orang lain memiliki kontribusi paling besar dalam cinderella complex pada 

mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yaitu sebesar 2,5438 dikarenakan 

yang paling ditakutkan oleh mahasiswi yang mengalami cinderella complex ini 

ialah saat harus mengambil keputusan, mereka merasa takut akan keputusannya 

dan seringkali meminta pendapat orang lain, bahkan lebih mementingkan 

pendapat dari orang lain tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Anggriyani dan Astuti (2003:43) yang mengatakan bahwa tindakan 

atau keputusan akan diambil apabila sudah melalui tahap meminta pendapat dan 

pengarahan dari orang lain. 

b. Tergantung kepada Orang Lain 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian pada aspek tergantung kepada 

orang lain memiliki kontribusi yang paling kecil dalam cinderella complex pada 

mahasiswi di Universitas Negeri Semarang yaitu sebesar 2,3661 karena 

mahasiswi yang mengalami cinderella complex tidak tergantung kepada orang 

lain, misalnya saat menyelesaikan tugas, mereka lebih memilih untuk 
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mengerjakan sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain untuk 

menyelesaikan tugas tersebut, dan ia lebih mandiri saat melakukan suatu hal. 

Selain itu, mereka juga merasa bahwa mereka tidak harus mendapat perlindungan 

dari orang lain, baik itu pacar atau orang-orang terdekatnya. Hal tersebut tidak  

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dowling (1995:25-29) yang 

mengatakan bahwa perempuan yang tergantung memiliki harga diri yang rendah 

sehingga seringkali menekan inisiatif dan membuang aspirasinya. 

Selain aspek dari cinderella complex, terdapat pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri 

Semarang, yaitu pola asuh orang tua, budaya patriarki, pekerjaan atau tugas yang 

menuntut pribadi, harga diri dan pengalaman. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Anggiany dan Astuti (2003:49) yang berjudul “Hubungan antara Pola 

Asuh Berwawasan Jender dengan Cinderella Complex” dengan hasil analisis data 

menunjukkan bahwa adanya korelasi yang sangat signifikan antara pola asuh 

berwawasan jender dan cinderella complex, jadi semakin tinggi pola asuh 

berwawasan jender maka semakin rendah cinderella complex.   

Selain Anggriany dan Astuti, ada pula penelitian yang dilakukan oleh 

Iswantiningrum (2013:6) yang berjudul “Hubungan antara Kematangan 

Kepribadian dengan kecenderungan Cinderella Complex  pada Mahasiswa di 

Asrama Putri Universitas Negeri Surabaya” dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara kematangan kepribadian dengan 

kecenderungan cinderella complex pada mahasiswa di asrama putri Universitas 

Negeri Surabaya, artinya semakin tinggi kematangan kepribadian maka semakin 
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rendah kecenderungan cinderella complex pada mahasiswa di asrama putri 

Universitas Negeri Surabaya, dan sebaliknya. 

 

4.6 Keterbatasan Penelitian 

Dalam setiap penelitian pasti memiliki suatu kelemahan atau keterbatasan. 

Kelemahan atau keterbatasan penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu 

pertimbangan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Kurang mengkhususkan dalam melakukan karakteristik populasi penelitian. 

Sebaiknya dapat menambah karakteristik populasi misalnya mahasiswi anak 

tunggal, ataupun mahasiswi yang berasal dari sekolah berasrama sehingga 

terdapat perbedaan cinderella complex dari mahasiswi yang mempunyai 

saudara atau mahasiswi yang berasal dari bukan sekolah asrama. Selain itu 

karakteristik usia juga dapat lebih dispesifikasikan sehingga dapat terlihat 

dalam perkembangan kemandiriannya. 

2. Responden yang dirasa kurang benar-benar mengalami cinderella complex 

karena keterbatasan tenaga, biaya dan waktu sehingga pemilihan responden 

yang mengalami cinderella complex hanya dengan menggunakan angket 

sederhana yang berisi ciri-ciri cinderella complex sehingga sering terjadi 

defense. 

3. Jumlah responden yang kurang banyak karena kesulitan dalam mencari 

responden yang mengalami cinderella complex. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Universitas Negeri 

Semarang, serta analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh simpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara umum cinderella complex pada mahasiswi di Universitas Negeri 

Semarang berada pada kategori sedang. Hal ini berarti mengindikasikan 

bahwa ketakutan akan kemandirian yang dialami mahasiswi di Universitas 

Negeri Semarang tidak terlalu berat. 

2. Aspek cinderella complex yang paling menonjol pada mahasiswi di 

Universitas Negeri Semarang yaitu mengharap pengarahan orang lain dan 

yang tidak menonjol yaitu tergantung kepada orang lain. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dijelaskan 

beberapa saran untuk pihak yang terkait yaitu sebagai berikut.  

1. Bagi subjek penelitian 

Mahasiswi yang menjadi subjek penelitian diharapkan lebih dapat asertif, 

tidak selalu mengharapkan pengarahan dari orang lain, tidak mementingkan 

pendapat orang lain, dapat mengambil keputusan untuk dirinya sehingga 

mahasiswi tidak merasa takut untuk mandiri. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menggunakan subjek penelitian dengan tingkatan usia yang berbeda supaya 

dapat mengetahui bagaimana perbedaan cinderella complex  pada masa remaja 

dan dewasa. 

b. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif agar data yang 

diperoleh lebih detail dan mendalam. 

c. Mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab 

cinderella complex. 
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Nama / Umur : 

Jurusan / Semester / Rombel : 

 

 Berilah tanda centang (V) pada kolom “Sesuai” atau “Tidak Sesuai” 

(pilih salah satu). 

 
Berikut ini adalah hal-hal yang „sering muncul‟ atau „sering terjadi‟ pada diri anda. 

Aspek Sesuai Tidak Sesuai 

1. Perlu mendapat pengarahan dari orang lain saat 

mengambil keputusan. 

  

2. Ragu akan kemampuan diri sendiri.   

3. Tergantung pada orang lain, misalnya : merasa 

cemas saat pergi sendirian; bingung atau takut bila 

jauh dari keluarga, pacar, atau teman. 

  

4. M enghindari suatu kompetisi atau tantangan.   

5. Tidak berani mengutarakan pendapat baik di kelas 

atau di muka umum. 

  

6. Merasa bahwa diri anda lebih rendah dari orang 

lain. 

  

7. Tidak percaya terhadap diri sendiri.   
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Nama (boleh inisial) / Umur : 

Jurusan / Semester :  

PENGANTAR 

Ditengah-tengah kesibukan anda, saya sangat mengharap kesediaan anda 

untuk mengisi skala berikut ini. Saya berharap anda berkenan memperhatikan 

petunjuk yang ada dalam pengisian skala ini. Berikan jawaban dengan jujur sesuai 

dengan keadaan diri anda, karena jawaban yang anda berikan akan sangat 

berharga dalam penelitian yang saya lakukan. Jawaban anda tidak akan 

mempengaruhi pandangan saya terhadap diri anda, karena saya menjamin 

kerahasiaannya. 

Atas kesediaan yang anda berikan, saya ucapkan terima kasih. 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis identitas diri anda (nama, umur, jurusan, semester, dan rombel). 

2. Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan yang ada. 

3. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda ( V ) pada salah satu kolom jawaban 

yang tersedia. 

4. Adapun pilihan jawaban tersebut adalah : 

Sangat Sesuai  : bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan 

pendapat anda 

Sesuai : bila pernyataan tersebut SESUAI dengan pendapat 

anda 

Tidak Sesuai : bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 

pendapat anda 

Sangat Tidak Sesuai : bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 

dengan pendapat anda 

5. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, karena tidak ada jawaban 

yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar dan baik. 

6. Teliti kembali setiap jawaban, agar tidak ada jawaban yang terlewatkan. 

 

Selamat Mengerjakan 
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NO. PERNYATAAN 

JAWABAN 

Sangat 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sangat 

Tidak 

Sesuai 

1 Saya yakin akan keputusan-keputusan yang 

saya ambil dalam menentukan suatu pilihan. 

    

2 Tugas saya dapat selesai dengan baik karena 

bantuan dari teman saya. 

    

3 Saya lebih memilih santai dalam mengikuti  

perkuliahan daripada harus bersaing dengan 

teman yang lain. 

    

4 Saya bangga dengan hasil pekerjaan yang 

saya lakukan. 

    

5 Saya malas untuk berangkat kuliah jika 

teman dekat saya tidak berangkat kuliah. 

    

6 Saya mampu menyelesaikan suatu 

permasalahan yang saya hadapi dengan 

baik. 

    

7 Saya takut jika diminta memimpin sebuah 

organisasi di kampus. 

    

8 Saya biasa bepergian sendirian.     

9 Saya marah ketika saya tidak dapat 

menyelesaikan masalah yang saya hadapi. 

    

10 Saya menyukai pekerjaan yang memacu 

kreativitas saya dalam menyelesaikannya. 

    

11 Saya malas mengikuti lomba yang diadakan 

oleh organisasi di Universitas. 

    

12 Saya aktif memberi saran dalam sebuah 

forum diskusi. 

    

13 Meskipun banyak hambatan, saya yakin 

tetap dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik. 

    

14 Saya mampu mengatasi kesulitan yang saya 

hadapi sendiri saat berada dilingkungan 

baru seperti tinggal di kost. 

    

15 Saya meminta pendapat dari pacar untuk 

menentukan suatu pilihan misalnya saat 

membeli pakaian. 

    

16 Keberhasilan yang saya raih semata-mata 

karena  keberuntungan diri saya. 

    

17 Saya tidak terpengaruh pendapat orang lain 

ketika menyelesaikan tugas. 

    

18 Saat dosen menjelaskan mengenai suatu 

bahasan, saya akan menambahkan suatu 

gagasan. 
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19 Saya sulit beradaptasi dilingkungan baru 

terutama jika tidak ada orang yang saya 

kenal sebelumnya. 

    

20 Saya mampu menyelesaikan tugas tanpa 

dibantu oleh teman. 

    

21 Saya senang apabila dikutsertakan dalam 

suatu kompetisi kampus. 

    

22 Saya memilih diam saat berada di kelas 

daripada harus mengutarakan pendapat yang 

saya punyai. 

    

23 Saya mendapat IPK yang bagus karena 

usaha yang saya lakukan selama perkuliahan 

ini. 

    

24 Dalam berbagai hal, saya ragu untuk 

membuat suatu keputusan 

    

25 Saya menangis ketika mempunyai masalah 

dengan pacar saya. 

    

26 Saya tidak bisa menyelesaikan tugas tanpa 

bantuan dari orang lain. 

    

27 Menurut saya, tantangan harus dihindari 

dalam meraih prestasi. 

    

28 Saya menyalurkan ide kreatif saya dalam 

sebuah karya tulis. 

    

29 Saya menjaga diri saya untuk tetap tenang 

saat memecahkan suatu permasalahan. 

    

30 Saya tidak dapat mengerjakan tugas tanpa 

bantuan dari teman saya. 

    

31 Saat akan membeli makanan, saya pasti 

menunggu teman saya agar tidak membeli 

sendirian. 

    

32 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik karena kemampuan yang saya miliki. 

    

33 Saya merasa tidak percaya diri dengan 

penampilan saya apabila belum bertanya 

kepada teman. 

    

 

 Terima Kasih 
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TABULASI ITEM CINDERELLA 

COMPLEX 
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TABULASI ITEM CINDERELLA 

 COMPLEX PER ASPEK 
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HASIL UJI VALIDITAS 
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HASIL UJI RELIABILITAS 
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SURAT IJIN PENELITIAN DAN 

SURAT KETERANGAN 

PENELITIAN 
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