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KUESIONER 

Identitas Responden: 

Nama  : 

NIM  : 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

Harap memberikan tanda (V) pada jawaban pilihan Anda masing-masing.  

Terima kasih. 

1 2 3 4 5 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
 

Kuesioner Sifat Machiavellian: 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 
1. Jangan pernah mengatakan pada orang lain alasan 

yang sebenarnya tentang apa yang telah anda 
lakukan, kecuali jika sangat dibutuhkan 

     

2. Cara terbaik untuk mengendalikan orang lain adalah 
dengan mengatakan apa yang ingin mereka dengan 
(sesuai dengan yang diharapkan) 

     

3. Orang melakukan suatu tindakan hanya jika ia yakin 
bahwa tindakan itu secara moral benar 

     

4. Sebagian besar orang pada dasarnya adalah baik dan 
menyenangkan 

     

5. Lebih aman bila kita mengasumsikan bahwa semua 
orang termasuk saya memiliki sisi jahat (buruk) yang 
akan dapat muncul jika diberi kesempatan 

     

6. Kejujuran adalah hal terbaik dalam kondisi apapun      
7. Tidak ada alasan apapun untuk berbohong pada 

orang lain 
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8. Secara umum dapat dikatakan bahwa orang tidak 
mau bekerja keras kecuali jika dipaksa untuk 
melakukannya 

     

9. Dalam segala hal, rendah hati dan jujur lebih baik 
daripada terpandang (berkuasa) dan tidak jujur 

     

10. Ketika seseorang meminta orang lain untuk 
melakukan sesuatu untuk dirinya, maka cara terbaik 
adalah dengan mengungkapkan alasan yang 
sebenarnya daripada memberikan alasan yang lain 
walaupun alasan itu dapat mempengaruhi orang 
tersebut 

     

11. Kebanyakan orang yang dapat mencapai kemajuan 
didunia yang dipimpin dengan bersih, kehidupan 
moralnya baik 

     

12. Seseorang yang sepenuhnya percaya pada orang lain 
akan mendapatkan kesulitan 

     

13. Perbedaan terbesar antara narapidana dengan orang 
lain adalah bahwa narapidana tidak sepandai orang 
lain sehingga dapat tertangkap 

     

14. Kebanyakan orang adalah pemberani      
15. Memuji orang yang penting dalam karir kita adalah 

perbuatan bijaksana 
     

16. Kebaikan mungkin untuk dilakukan dalam segala hal      
17. Barnum (nama orang) mengatakan setiap menit lahir 

seorang yang tolol atau mudah kena tipu adalah salah 
besar 

     

18. Sulit untuk maju tanpa melakukan jalan pintas      
19. Seseorang yang menderita sakit yang tidak dapat 

disembuhkan seharusnya mempunyai pilihan untuk 
meninggal (mati) tanpa rasa sakit 

     

20. Kebanyakan orang lebih mudah melupakan 
kesedihan karena kematian orang tuanya daripada 
kesedihan karena kehilangan hartanya 
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