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KUISIONER 
Myers-Briggs Type Indicator ( MBTI® ) 

Katherine Cook Briggs Isabel  Briggs Myers 
 
 

PETUNJUK 
 

Jangan membuka buku angket sebelum anda membaca semua petunjuk dan instruksi. 
Jawaban anda hanya akan menolong anda mengetahui bagaimana Anda cenderung 
memandang sesuatu dan juga cara Anda dalam mengambil keputusan atas hal tersebut. 
Tidak ada jawaban yang “benar dan salah” Pemahaman terhadap kecenderungan orang lain 
akan menolong Anda memahami kelebihan-kelebihan khas Anda, jenis pekerjaan yang 
dapat Anda nikmati, dan bagaimana orang-orang dengan kecenderungan yang berbeda-
beda dapat berhubungan satu sama lain serta berkontribusi bagi lingkungannya. 
Bacalah setiap pernyataan dengan baik dan cantumkan jawaban Anda dengan memberi 
tanda silang pada kotak  angka bukan abjad yang sesuai di lembar jawaban. Khusus untuk 
pertanyaan kolom ketiga, berilah tanda silang pada kolom sesuai jenis kelamin anda 
(m/male untuk laki-laki dan f/female untuk perempuan). Kerjakan berdasarkan nomor 
urutnya, yaitu dari kiri ke kanan Jangan menulis apapun di angket ini. Jangan berpikir 
terlalu lama pada setiap pernyataan. Bila Anda tidak dapat menentukan pilihan jawaban, 
lewatilah dahulu, nanti Anda dapat kembali lagi ke pernyataan tersebut. 
 
 

INSTRUKSI 
 

 Pilihlah satu jawaban yang menurut Anda paling menggambarkan bagaimana Anda 

biasanya berfikir atau bertindak. 

 Untuk pilihan kata, pilihlah kata yang paling menarik hati Anda Perhatikan makna 

kata tersebut, bukan bentuk atau bunyinya. 

 Kembalikan kuisioner ini kepada petugas setelah anda selesai mengisi jawabannya.  
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1. Biasanya saya orang yang: 
a. mudah bergaul 
b. agak pendiam dan tenang 

 
2. Seandainya saya seorang guru, saya lebih 

suka mengajarkan: 
a. pelajaran yang bersifat praktis 
b. pelajaran teoritis 

 
3. Perilaku saya lebih sering dipengaruhi oleh: 

a. perasaan 
b. pikiran 

 
4. Bila saya mengunjungi suatu tempat, saya  

akan: 
a. merencanakan apa yang akan saya 

lakukan dan kapan 
b. pergi begitu saja 

 
5. Ketika saya berada dalam sekelompok 

orang, biasanya saya lebih suka: 
a. bergabung dalam pembicaraan 

kelompok 
b. saat tertentu berbicara dengan satu 

orang 
 

6. Biasanya saya lebih mudah bergaul dengan 
orang yang: 
a. penuh daya cipta 
b. berpijak pada kenyataan 

 
7. Merupakan suatu pujian buat saya bila 

disebut  sebagai: 
a. orang yang penuh pengertian 
b. orang yang adil 

 
8. Saya lebih suka untuk: 

a. merencanakan terlebih dahulu suatu 
pesta, pertemuan, kencan, dan 
sebagainya 

b. bebas melakukan apa saja yang 
menggembirakan 

 
9. Dalam suatu kelompok besar, biasanya saya: 

a. memperkenalkan orang lain 
b. diperkenalkan oleh orang lain 

 
10. Saya lebih suka dianggap sebagai: 

a. orang yang praktis 
b. orang yang kreatif 

 
11. Saya biasanya sangat menghargai: 

a. perasaan 

b. logika 
 

12. Saya lebih berhasil dalam menangani: 
a. sesuatu yang tak terduga 
b. sesuatu yang telah terencana 

 
13. Saya cenderung untuk memiliki: 

a. persahabatan yang erat dengan beberapa 
orang teman 

b. berteman biasa dengan banyak orang 
 

14. Saya lebih mengagumi orang-orang yang: 
a. tidak suka menonjolkan diri 
b. mampu acuh tak acuh dengan keadaan 

sekeliling 
 

15. Saya merasa bersalah bila bersikap: 
a. tidak simpatik 
b. tidak rasional 

 
16. Menurut saya, mengikuti suatu kegiatan 

terjadwal merupakan hal yang: 
a. menarik hati saya 
b. mengekang kebebasan saya 

 
17. Di antara teman-teman, saya adalah: 

a. orang yang sering ketinggalan berita terbaru 
b. selalu mencari berita terbaru 

 
18. Saya lebih suka berteman dengan: 

a. orang yang penuh dengan ide-ide baru 
b. orang yang berpijak pada situasi nyata 

 
19. Saya lebih senang memiliki atasan yang: 

a. selalu baik hati 
b. selalu bersikap adil 

 
20. Ide membuat daftar kegiatan untuk akhir 

minggu: 
a. menarik hati saya 
b. tidak menarik hati saya 
c. membuat saya tertekan 

 
21. Saya dapat: 

a. berbicara dengan mudah pada siapapun 
selama waktu yang diperlukan 

b. berbicara banyak hanya pada orang tertentu 
dan mengenai topic tertentu 

 
22. Bacaan pengisi waktu luang yang saya sukai 

adalah tulisan yang: 
a. cara penulisannya unik dan khas dalam 

mengungkapkan sesuatu 
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b. cara penulisannya ringkas dan langsung 
pada apa yang dimaksud 

 
23. Menurut saya, adalah hal yang memalukan 

bila bersikap: 
a. ramah yang berlebihan 
b. kurang ramah 

 
24. (Hanya untuk nomor ini, bila ada dua pilihan 

jawaban yang tepat, silanglah keduanya). 
Dalam pekerjaan sehari-hari, saya: 
a. menyukai keadaan yang mendesak, 

yang membuat saya berpacu dengan 
waktu 

b. tidak senang bekerja di bawah tekanan 
c. biasanya merencanakan pekerjaan, 

sehingga tidak perlu bekerja di bawah 
tekanan 

 
25. Orang yang baru saya kenal dapat  

      mengetahui keinginan saya: 
a. dengan segera 
b. setelah mereka mengenal saya dengan 

baik 
 

26. Dalam mengerjakan sesuatu yang biasanya 
dikerjakan orang, saya: 
a. mengerjakannya dengan cara yang 

lazim dipakai 
b. mengerjakannya dengan cara saya 

sendiri 
 

27. Saya lebih memperhatikan: 
a. perasaan orang lain 
b. hak-hak orang lain 

 
28. Saat harus mengerjakan tugas khusus, saya  

cenderung untuk: 
a. merencanakannya dengan baik sebelum 

mulai mengerjakannya 
b. langsung mengerjakannya dan sambil 

jalan melihat apa saja yang perlu 
ditangani 

 
29. Saya biasanya: 

a. mengungkapkan perasaan saya secara 
terbuka 

b. memendam perasaan saya 
 

30. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya saya 
lebih suka: 
a. bebas sebagaimana adanya saya 
b. mengikuti kebiasaan yang berlaku 

31.  
a.  lemah lembut 
b. tegas 

 
32. Ketika akan melaksanakan sesuatu yang  sudah 

direncanakan, saya merasa: 
a. senang karena segala sesuatunya sudah 

terencana dengan baik 
b. agak kurang senang karena merasa terikat 

 
33. Saya merasa: 

a. dalam hal tertentu lebih bersemangat dari 
kebanyakan orang 

b. dalam hal tertentu kurang bersemangat dari 
kebanyakan orang 

 
34. Saya lebih menghargai orang yang: 

a. mempunyai visi 
b. memiliki akal sehat 

 
35.  

a. Pikiran 
b. Perasaan 

 
36. Saya: 

a. cenderung mengerjakan sesuatu menjelang 
batas waktunya berakhir 

b. merasa cemas bila bekerja menjelang batas 
waktunya berakhir 

 
37. Dalam suatu pesta, saya: 

a. kadang-kadang merasa bosan 
b. selalu gembira dan menikmatinya 

 
38. Menurut saya, lebih penting mempunyai 

kemampuan untuk: 
a. melihat hal-hal yang mungkin dalam suatu 

situasi 
b. menyesuaikan diri apa adanya 

39.  
a. meyakinkan  
b.  mengharukan 

 
40. Menurut saya, mempunyai kegiatan rutin setiap 

hari: 
a. adalah cara yang baik untuk menyelesaikan 

sesuatu 
b. tidak menyenangkan meskipun perlu 

 
41. Bila ada hal baru yangs edang menjadi mode, 

saya biasanya: 
a. salah seorang yang pertama mencobanya 
b. tidak tertarik 
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42. Saya lebih senang: 

a. menyelesaikan tugas dengan cara yang 
lazim dan baku 

b. menganalisa masalah yang belum 
terpecahkan dan mencari 
pemecahannya 

43.  
a. Menganalisis 
b. bersimpati 

 
44. Pada saat harus melakukan atau membeli  

hal-hal kecil, saya: 
a. sering lupa 
b. selalu mencatatnya agar tidak lupa 
c. melakukan tanpa bantuan catatan 

 
45. Saya biasanya: 

a. mudah untuk dimengerti 
b. sulit untuk dimengerti 

 
46.  

a. fakta  
b. ide 

 
47.  

a. Keadilan 
b. kasihan 

 
48. Lebih sulit bagi saya untuk beradaptasi 

dengan: 
a. rutinitas 
b. keadaan yang selalu berubah 

 
49. Dalam situasi yang memalukan, saya 

biasanya: 
a. mengalihkan pokok pembicaraan 
b. mengubah pokok pembicaraan menjadi 

gurauan 
c. di lain hari memikirkan kembali apa 

yang seharusnya dikatakan saat itu 
 

50.  
a. Pernyataan 
b. konsep 

 
51.  

a. perasaan iba  
b. antisipasi masa depan 

 
52. Bila saya harus mengerjakan suatu  

pekerjaan penting yang harus selesai dalam  
waktu satu minggu, saya akan: 

a. membuat daftar apa saja yang akan saya 
kerjakan dan urutkan prioritas pengerjaan 

b. langsung mulai mengerjakan 
 

53. Saya merasa teman-teman dekat dapat  
memahami perasaan saya: 
a. hampir dalam segala hal 
b. hanya jika saya mengatakannya 

 
54.  

a. teori 
b. kenyataan 

 
55.  

a.  manfaat 
b. karunia 

 
56. Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, saya 

cenderung : 
a. memulainya lebih awal sehingga tidak 

dikejar-kejar waktu 
b. meningkatkan tempo kerja terutama 

menjelang akhir batas waktu 
 

57. Dalam suatu pesta, saya senang : 
a. membantu menghidupkan suasana 
b. menikmati acaranya masing-masing 

58.  
a. kenyataan 
b. simbolisasi 

59.  
a. bertekad 
b. kesetiaan 

 
60. Bila pada hari sabtu pagi saya ditanyakan 

tentang apa yang akan saya lakukan hari itu, 
saya akan: 
a. dapat menjelaskannya dengan baik 
b. membuat daftar yang panjang  
c. belum dapat menjawabnya 

 
61.  

a. marah 
b. tenang 

 
62.  

a. Penuh angan-angan 
b. Berpijak pada kenyataan 

63.  
a. berpendirian teguh 
b. penuh kasih sayang 
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64. Bila lebih banyak kegiatan rutin dalam 
kehidupan sehari-hari, saya: 
a. senang 
b. bosan 

 
65.  

a. pendiam 
b. banyak bicara 

 
66.  

a. mengerjakan 
b. menciptakan 

67.  
a. juru damai 
b. hakim 

68.  
a. terjadwal 
b. tidak terencana 

69.  
a. tenang 
b. bergairah 

70.  
a. praktis 
b. mempesona 

71.  
a. lembut 
b. keras 

72.  
a. sistematis 
b. spontan 

73.  
a. berbicara 
b. menulis 

74.  
a. produksi 
b. desain 

75.  
a. memaafkan 
b. memaklumi 

76.  
a. sistematis 
b. sambil lalu 

77.  
a. bergaul 
b. menyendiri 

78.  
a. kenyataan 
b. cita-cita 

79.  
a. siapa 
b. apa 

80.  
a. dorongan hati 

b. keputusan 
81.  

a. pesta 
b. drama 

82.  
a. membuat 
b. menemukan 

83.  
a. tanpa cela 
b. gawat 

84.  
a. tepat waktu 
b. santai 

85.  
a. fondasi 
b. menara 

86.  
a. waspada 
b. sangat percaya 

87.  
a. berubah-ubah 
b. tetap 

88.  
a. teori 
b. pengalaman 

89.  
a. setuju 
b. diskusi 

90.  
a. tertib 
b. sesuka hati 

91.  
a. tanda 
b. lambang 

92.  
a. bergegas 
b. berhati-hati 

93.  
a. menerima 
b. mengubah 

94.  
a. dikenal 
b. tidak dikenal 

 


