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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the correlation between 

Machiavellianism and perceptions of organizational politics on members of 

Islamic student organization in Yogyakarta. The hypothesis proposed was there is 

a positive correlation between Machiavellianism and perceptions of 

organizational politics on members of Islamic student organization in Yogyakarta. 

The respondents involved in this study are 100 university students (male and 

female) that are listed as members of Islamic student organization in Yogyakarta. 

This study used a translated MACH-IVscale (Christie & Geis, 1970) to measure 

Machiavellianism. Perceptions of organizational politics are measured using 

POPS developed by Kacmar and Ferris (1992). The results showed that there is a 

significant positive correlation between Machiavellianism and perceptions of 

organizational politics on members of Islamic student organization in Yogyakarta. 

 

Kata kunci: Machiavellianism, perceptions of organizational politics, Islamic 

student organization 
  



PENGANTAR 

 Kompleksnya interaksi interpersonal manusia modern membuat cara-cara 

berkelompok manusia primitif tidak lagi relevan untuk digunakan.Kompleksitas 

ini tidak terhindarkan seiring meningkatnya kebutuhan manusia yang berusaha 

dipenuhinya dengan masuk ke dalam kelompok-kelompok.Demi dapat 

memanajemen kelompok-kelompok manusia dengan lebih efisien, struktur 

birokrasi organisasi mulai terbentuk. Melalui struktur organisasi, setiap orang 

akan bertanggungjawab dengan pekerjaannya masing-masing sehingga lebih 

efisien. Seyranian (2009) menyebutkan dalam teori kontingensi, terdapat perilaku 

yang disebut menginisiasi struktur, dimana pemimpin menciptakan struktur 

seperti peran kerja, perencanaan, dan penjadwalan untuk memastikan suatu 

pekerjaan terselesaikan dan tujuan tercapai. 

 Organisasi dengan struktur tentunya mengakomodasi banyak orang 

dengan kebutuhan yang berbeda-beda.Hal ini menyebabkan harus ada kebutuhan 

pribadi yang diabaikan demi tercapainya kebutuhan bersama.Demi mencapai 

kebutuhan pribadi, sekelompok individu dengan corak perilaku tertentu mulai 

menggunakan berbagai macam taktik manipulasi dalam hubungan 

sosialnya.Seorang pemikir politik bernama Niccolo Machiavelli adalah salah satu 

yang menyadari bahwa taktik-taktik seperti kekejaman dan tipu muslihat sering 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kecenderungan untuk 

menggunakan tipu muslihat dalam organisasi ini dapat berkembang menjadi 

kejahatan lain semisal korupsi dan penipuan. Sebagaimana dilansir 

cnnindonesia.com, jumlah penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2016 



mencapai 453 perkara.Angka ini merupakan kisaran terbesar kedua setelah kasus 

narkotika di tahun tersebut. Angka tersebut hanya mencakup kasus korupsi yang 

ditangani, dibandingkan dengan data ICW yang mengklaim 500 orang telah 

menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang Januari-Juni 2016 saja (Atriana, 

2016). Tingginya kasus korupsi merupakan contoh kecil dari perilaku tipu 

muslihat dalam organisasi ini.Literatur psikologi, termasuk Christie dan Geis 

(1970) menyebut kepribadian yang memunculkan perilaku ini sebagai 

Machiavellianisme. 

 Sejumlah literatur psikologi berusaha meneliti penyebab munculnya 

kepribadian Machiavellianisme, salah satu caranya adalah dengan meneliti trait 

ini pada individu yang sangat muda, seperti dalam penelitian Barlow, Qualter, dan 

Stylianou (2010) pada anak sekolah dasar di Inggris. Tetapi, belum ada penelitian 

yang berfokus kepada individu di dalam organisasi mahasiswa.Fokus kepada 

individu di dalam organisasi mahasiswa ini penting karena organisasi mahasiswa 

dapat menyediakan simulasi yang realistis terhadap model organisasi 

pemerintahan maupun korporasi yang ada di Indonesia saat ini.simulasi realistis 

ini dapat memberikan lingkungan yang mirip, dan karena itu menciptakan 

perilaku yang sama pula dengan yang dapat ditemui di organisasi di luar lembaga 

kemahasiswaan. 

 Peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa yang bergelut dalam 

organisasi kemahasiswaan setingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.Salah satu 

mahasiswa yang diwawancarai peneliti mengaku pernah menggunakan tipu 

muslihat dalam urusan organisasinya.Mahasiswa tersebut menyatakan bahwa tipu 



muslihat tersebut digunakannya karena lingkungan organisasi yang lebih 

menguntungkan orang dengan perilaku semacam itu. Sedangkan mahasiswa yang 

lain yang diwawancarai mengaku tidak pernah menggunakan tipu muslihat karena 

menganggap dirinya dapat bertahan dalam lingkungan organisasi walaupun tanpa 

menjalankan perilaku tersebut. Terlihat dari hasil wawancara kedua mahasiswa ini 

terdapat perbedaan persepsi mengenai lingkungan organisasinya. 

 Literatur psikologi menyebut fenomena ini sebagai persepsi terhadap 

politik organisasi. Ferris, Harrell-Cook, dan Dulebohn (2000) menyatakan bahwa 

persepsi terhadap politik organisasi melibatkan atribusi individual terhadap 

perilaku yang bertujuan mementingkan diri sendiri, dan didefinisikan sebagai 

evaluasi subjektif individu mengenai sejauh mana lingkungan kerjanya dibentuk 

oleh rekan dan atasan yang menunjukkan perilaku mementingkan diri sendiri 

tersebut. Persepsi ini dapat menimbulkan outcome perilaku yang ditentukan 

sejauh mana persepsi politik organisasi tersebut dimiliki individu.Jika 

dihubungkan dengan hasil wawancara di atas, persepsi terhadap politik organisasi 

berkaitan erat dengan kepribadian Machiavellianisme, karena kepribadian ini 

dapat menyediakan keyakinan dan kecenderungan berperilaku yang dapat 

mempengaruhi persepsi individu, terutama dalam lingkungan organisasi. 

 Jika mahasiswa berada dalam organisasi atau lembaga kemahasiswaan 

dimana lingkungan politik organisasinya dipersepsikan tinggi, kecenderungan 

mahasiswa tersebut untuk memunculkan perilaku manipulatif akan tinggi juga. 

Hal ini disebabkan persepsi terhadap lingkungan akan mengharuskannya 



mengambil langkah yang tepat untuk beradaptasi berasarkan persepsinya, jika 

mahasiswa tersebut ingin bertahan di dalam organisasinya. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai 

seberapa besar hubungan antara Machiavellianisme dengan persepsi terhadap 

politik organisasi? Demi menjawab pertanyaan tersebut, peneliti akan 

menggunakan metode kuantitatif, karena untuk mendapatkan informasi mengenai 

kedua variabel tersebut diperlukan responden dalam jumlah yang banyak dan alat 

ukur yang teruji secara empiris. Responden yang akan direkrut dalam penelitian 

ini adalah pengurus Himpunan Mahasiswa Islam di lingkup cabang Yogyakarta. 

METODE PENELITIAN 

1. Responden Penelitian 

Responden pada penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa (laki-laki dan 

perempuan) yang tergabung sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Islam di 

lingkup cabang Yogyakarta. Responden dipilih dengan asumsi bahwa organisasi 

tersebut memiliki struktur organisasi yang ketat dan dapat memunculkan persepsi 

terhadap politik organisasi. 

2.Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket (kuisioner) model Likert, yaitu kumpulan pertanyaan 

yang diajukan kepada responden secara tertulis. Masing-masing skala akan 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 



a. Skala Machiavellianisme 

Skala yang digunakan adalahMach-IV yang dikembangkanChristie dan 

Geis (1970). Skala Mach-IV ini bertujuan untuk mengukur tiga aspek yaitu 

berikut: (a). Penggunaan taktik manipulatif dalam interaksi interpersonal, (b) 

Pandangan sinis tentang sifat asli manusia yang dianggap lemah, tidak dapat 

dipercaya, dan mementingkan dirinya sendiri, dan (c) Moralitas yang abstrak 

atau pragmatis. 

Skala Machiavellianisme ini terdiri atas 20 pernyataan.Kisi-kisi dan 

sebaran pernyataan ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 1 

Aspek 
Nomor Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

1. Taktik 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 15, 16 9 

2. Pandangan 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20  9 

3. Moralitas 9, 19 2 

Jumlah  20 

 

b. Skala Persepsi Terhadap Politik Organisasi 

 Skala POPS digunakan adalah oleh Kacmar dan Ferris (1991) yang 

kemudian dilakukan analisis faktor ulang. Hasil analisis faktor tersebut 

memunculkan 5 faktor dari alat ukur POPS dengan 29 aitem. Detail faktor 

alat ukur tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 2 

Aspek 
Nomor Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

1. Menurut agar 

berhasil 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 

2. Melayani diri 

sendiri 

9, 10, 11, 12, 13, 14  6 

3. Rekan kerja 15, 16, 17, 18 4 

4. Kelompok kecil 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9 

5. Bayaran dan 

kenaikan pangkat 

28, 29 2 

Jumlah  29 

 

Pada skala MACH-IV dan POPS, masing-masing butir pernyataan 

mempunyai lima alternatif pilihan jawaban, contoh yang digunakan adalah 

Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. 

Alternatif pilihan yang digunakan menyesuaikan pertanyaan yang 

diberikan dengan jumlah dan skoring butir yang bergerak sama. Detail 

skoring butir dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Skoring Butir  

Pilihan Jawaban Favourable Unfavourable 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Tidak Setuju 2 4 

Netral 3 3 

Setuju 4 2 

Sangat Setuju 5 1 

 

3. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 

perhitungan statistik dengan bantuan program computer yaitu SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 21.0 for Windows. 



HASIL PENELITIAN 

1. Uji Asumsi 

Pengujian analisa korelasi untuk menguji hipotesa penelitian dilakuan 

setelah melakukan uji pra analisi berupa uji asumsi yang terdiri dari uji 

normalitas dan uji linieritas. 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran data pada 

populasi berdistribusi secara normal atau tidak.Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test pada SPSS 21 for 

Windows.Data memiliki distribusi normal jika memiliki nilai koefisien p > 

0,05, sedangkan data memiliki distribusi tidak normal jika memiliki nilai 

koefisien p < 0,05. Berdasarkan pengujian normalitas pada variabel 

machiavellianismedidapatkan nilai koefisien p = 0,016 (p < 0,05). Hal ini 

menunjukan bahwa variabel Machiavellianisme memiliki distribusi data 

yang tidak normal. Sedangkan untuk variabel persepsi politik organisasi, 

diketahui bahwa nilai koefisien p = 0,020 (p < 0,05). Hal ini menunjukan 

bahwa variabel persepsi politik organisasi memiliki distribusi data yang 

tidak normal.Hasil uji normalitas dapat diketahui melalui tabel berikut ini : 

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Skor KS p Kategori 

Machiavellianisme 0,099 0,016 Tidak Normal 

Persepsi Politik Organisasi 0,098 0,020 Tidak Normal 

 



B. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel 

mempunyai hubungan yang linear. Hubungan antara kedua variabel pada 

penelitian dikatakan linear apabila p < 0,05 dan sebaliknya hubungan antara 

kedua variabel dikatakan tidak linear apabila p > 0,05.Asumsi linieritas 

semakin kuat apabila nilai signifikansi yang didapatkan dari F Deviation 

from Linearity lebih besar dari 0.05 (Sig>0.05).Nilai F Linierity = 2,886 

dengan p = 0,093( p>0,05). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F 

Deviation from Linearity = 1,135 dan p = 0,289 (Sig>0,05). Berdasarkan 

hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa data saling berhubungan secara 

linear atau mengikuti garis lurus.Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 5 

Hasil Uji Linieritas 

Variabel  F p Kategori 

Machiavellianisme 

dan Persepsi Politik 

Organisasi 

Linearity 2,886 0,093 

Linier Deviation 

from 

Linearity 

1,135 0,289 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan langkah yang dilakukan untuk membuktikan  

diterima atau tidaknya hipotesis penelitian. Uji hipotesa dilakukan setelah 

melakukan uji normalitas dan uji linieritas.Hasil uji normalitas sebelumnya 

menunjukan bahwa salah satuvariabel  memiliki distribusi data tidak 



normal.Sedangkan uji linieritas untuk kedua variabel adalah linier.Langkah 

untuk melakukan uji koefisien korelasi pada data yang berdistribusi tidak 

normal adalah dengan melakukan uji korelasi Spearman.Hasil analisa 

koefisien korelasi antara Machiavellianisme dan Persepsi Politik 

Organisasiadalah menunjukkan nilai r = 0.216dan  p = 0.031 (p < 0,05). Hal 

ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Persepsi 

Politik Organisasi dan Machiavellianisme sehinggahipotesis nol ditolak dan 

hipotesis alternatif diterima.Hubungan tersebut positif, sehingga semakin 

tinggi skor Machiavellianismemaka semakin tinggi skorPersepsi Politik 

Organisasi.Hasil uji hipotesa dapat dilihat melalui tabel di bawah ini : 

Tabel 6 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Korelasi 

(r) 

Taraf 

Signifikansi 

(p) 

Keterangan 

Machiavellianisme 

terhadap Persepsi Politik 

Organisasi 

0.216 0.031 Signifikan 

 

Besarnya R
2
 yang dihasilkan 0,047 artinya sebesar 4,7% 

Machiavellianisme menyumbang pengaruh yang efektif terhadap variabel 

Persepsi Politik Organisasi, sedangkan sisanya 95,3% dipengaruhi oleh faktor 

yang lain. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

Machiavellianisme dan Persepsi Politik Organisasipada aktivis Himpunan 

Mahasiswa Islam dalam lingkup cabang Yogyakarta.Subjek pada penelitian 



ini adalah pengurus Himpunan Mahasiswa Islam dalam lingkup cabang 

Yogyakarta.Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa 

hipotesis nol (tidak terdapat hubungan) ditolak dan hipotesis alternatif 

(terdapat hubungan) diterima.Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara Machiavellianisme dan Persepsi Politik Organisasi. 

Nilai R
2
menunjukkan bahwa Persepsi Politik Organisasi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

Hasil analisa yang menunjukkan korelasi positif antar kedua variabel 

sejalan dengan hasil penelitian Biberman (1985) yang meneliti karakteristik 

personal seseorang yang memiliki tendensi tinggi, sedang, dan rendah untuk 

melakukan kegiatan politik kantor. Penelitian ini menunjukkan bahwa satu-

satunya karakteristik yang memiliki korelasi signifikan dengan kegiatan 

politik kantor adalah Machiavellianisme. Subjek dengan tendensi politik yang 

tinggi cenderung memiliki skor Machiavellianisme dan self-esteem yang lebih 

tinggi dibandingkan subjek lain. 

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian O’Connor dan 

Morrison (2001). O’Connor dan Morrison meneliti karakteristik situasional 

dan disposisional yang dapat mempengaruhi subjeknya dalam mempersepsi 

lingkungan kerjanya secara politis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa iklim organisasi, formaisasi, lokus kendali, dan Machiavellianisme 

merupakan prediktor yang signifikan dengan menyumbang sebanyak 52% 

terhadap persepsi terhadap politik organisasi subjek. 



Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang serupa dengan Riaz dan 

Akbar (2013). Riaz dan Akbar meneliti pengaruh keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan, tekanan peran yang mencakup ambiguitas peran dan 

konflik peran, dan Machiavellianisme terhadap persepsi politik organisasi. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ambiguitas peran dan 

Machiavellianisme adalah prediktor yang signifikan terhadap persepsi politik 

organisasi. 

Ferris, Russ, dan Fandt (dalam Ferris dan Kacmar, 1992) 

menyebutkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi persepsi politik 

organisasi. Faktor-faktor ini meliputi pengaruh organisasi, lingkungan, dan 

personal. Machiavellianisme menurut model ini termasuk dalam pengaruh 

personal yang mencakup karakteristik demografi dan kepribadian seseorang 

yang mempersepsi. Machiavellianisme memiliki aspek taktik, pandangan 

yang sinis, dan moralitas. Aspek pandangan yang sinis tersebut akan 

membuat subjek mempersepsi perilaku orang lain dalam organisasi sebagai 

usaha untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga meningkatkan persepsi 

politik organisasinya. Aspek taktik dan moralitas akan mempengaruhi 

perilaku subjek di dalam organisasi, terutama saat berada dalam posisi 

pimpinan. 

Wisse dan Sleebos (2016) menunjukkan bahwa Machiavellianisme 

atasan dapat mempengaruhi perilaku yang abusif dalam proses 

pengawasannya. Machiavellianisme atasan juga dapat mempengaruhi 

persepsi bawahannya terkait perilaku atasan yang abusif (Kiazad, Restubog, 



Zagenczyk, Kiewitz, dan Tang, 2010). Persepsi terhadap perilaku atasan yang 

abusif ini dapat menyumbang terhadap terbentuknya pengaruh organisasi, 

yaitu tingkatan hierarki. Pengaruh tingkatan hierarki ini dapat membuat 

anggota organisasi di level yang lebih rendah untuk mempersepsi politik 

organisasi lebih tinggi (Gandz dan Murray, dalam Ferris dan Kacmar, 1992). 

Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi mahasiswa yang 

memiliki struktur dari tingkat fakultas (komisariat) hingga wilayah (cabang) 

dan nasional (pengurus besar). Organisasi ini memiliki struktur berupa atasan 

dan bawahan. Struktur ini memungkinkan terbentuknya perbedaan perlakuan 

dan kekuasaan antara atasan dengan bawahan, terutama dengan jumlah 

pengurus yang besar. Perbedaan kekuasaan ini menyebabkan sejumlah 

individu dengan tingkat Machiavellianisme tinggi berusaha mendapatkan 

kekuasaan di hierarki yang lebih tinggi. Keterlibatan individu dengan tingkat 

Machiavellianisme tinggi dalam perilaku politik menyebabkan individu-

individu tersebut lebih cenderung berfokus melihat perilaku manipulatif dan 

oportunistik. Fokus tersebut terutama diperkuat oleh peraturan-peraturan 

informal yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri, dimana batasan-batasan 

tidak dijelaskan secara konkrit. Hal ini mempengaruhi terbentuknya persepsi 

politik organisasi pada individu-individu tersebut.  

Penelitian yang dilakukan memiliki kekurangan, salah satunya terkait 

peerjemahan skala menjadi bahasa Indonesia.Pemahaman terkait pertanyaan 

di dalam skala ini dapat mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh subjek.  

Selain itu, dalam proses pengguguran aitem terdapat aspek yang hilang 



keseluruhannya. Akan tetapi, uji asumsi antar kelompok aitem yang 

digugurkan dan yang tidak digugurkan menunjukkan hasil yang hampir sama 

(variable Machiavellianisme memiliki distribusi tidak normal) sehingga 

analisis menggunakan alat ukur lengkap yang tidak digugurkan. Kelemahan 

lainnya adalah penelitian ini hanya berfokus kepada satu faktor pengaruh, 

yaitu Machiavellianisme. Alat ukur Machiavellianisme yang digunakan juga 

memiliki kekurangan karena jumlah aitem yang digugurkan melebihi 

setengah untuk mendapatkan tingkat reliabilitas yang baik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan positif antara Machiavellianisme dengan persepsi politik 

organisasi pada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam di lingkup cabang 

Yogyakarta. Kesimpulan ini berarti semakin tinggi tingkat Machiavellianisme 

pengurus, maka semakin tinggi tingkat persepsi politik organisasinya. Sebaliknya, 

semakin rendah tingkat Machiavellianisme pengurus, maka semakin rendah 

tingkat persepsi politik organisasinya. Selain dipengaruhi oleh Machiavellianisme, 

persepsi politik organisasi juga dapat dipengaruhi faktor-faktor lain. 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh, 

maka peneliti mengajukan beberapa saran, diantaranya: 



1. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi diharapkan dapat 

mengenali karakteristik Machiavellianisme dalam dirinya maupun 

individu di sekitarnya. Pengenalan terhadap karakteristik ini diharapkan 

dapat membuat mahasiswa mengetahui pola interaksi yang tepat dengan 

individu lain di dalam sebuah organisasi. 

2. Bagi Instansi Organisasi 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Machiavellianisme 

mempengaruhi persepsi politik organisasi pada pengurus. Langkah yang 

dapat dilakukan orgnisasi adalah mengenali dan mengakomodir pengurus 

dengan Machiavellianisme yang tinggi, untuk mengendalikan 

pengaruhnya baik dalam persepsi politk organisasi maupun perilaku 

politik dalam organisasi secara lebih luas. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperhitungkan 

faktor-faktor lain yang juga secara teori mampu mempengaruhi persepsi 

politik organisasi. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian menjadi lebih 

komprehensif. Hasil penelitian yang lebih komprehensif dapat 

memberikan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap variabel persepsi 

politik organisasi. 
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