
Tipe-tipe manusia 
 
 

Ekstrofer (keluar), E 

 Suka berinteraksi dengan orang lain 
 Suka berada dalam grup/ sekelompok orang 
 Bertindak/ bicara dulu, baru mikir 
 Kelebihan enerji 
 Terfokus kepada hal-hal diluar dirinya 
 Suka berbicara 
 Suka variasi dan kegiatan-kegiatan 
 Terbuka 
 Suka mengemukakan gagasan/ isi fikirannya 
 Suka berdiskusi 

 
 
 
 



 
 
 
 

Introfer (kedalam), I 

 Suka / biasa sendiri 
 Lebih menyukai hubungan satu persatu (one to one) 
 Pikir dulu baru aksi atau bicara 
 Menyimpan enerji 
 Berfokus kedalam dirinya 
 Pendiam (tidak suka menonjolkan diri) 
 Fokus pd satu hal tertentu saja untuk suatu saat 
 Agak pasif 
 Lebih sering mawas diri 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sensor (5 indera), S 

 Orientasi pada fakta-fakta dan informasi kongkrit 
 Tertarik pd hal-hal faktual 
 Memberi perhatian khusus 
 Praktis dan realistis 
 Fokus pd saat ini 
 Akal sehat 
 Pragmatis 
 Percaya pd pengalaman masa lalu 
 Ingin sesuatu hal secara normal 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Intuitif (indera ke 6), N 

 Kedalam dan abstrak 
 Apa saja yang mungkin terjadi ? 
 Big-picture, berpikiran besar, bermimpi 
 Lebih bisa berimajinasi dan memberikan inspirasi 
 Orientasi ke masa depan 
 Agak spekulasi 
 Ingin sesuatu hal yang baru 
 Percaya pd imajinasinya sendiri dan indera ke enam 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Thinker (pemikir), T 

 Berpendirian kokoh 
 Menganalisa persoalan 
 Objektip, berdasarkan lojik dan akal sehat 
 Langsung 
 Yang bernilai adalah yang mampu 
 Memutuskan dengan kepala, bukan dengan hati 
 Penuh pertimbangan 
 Kadang-kadang kurang sensitif 
 Bagus dalam memberikan kritik 
 Tidak/ jarang tersinggung secara pribadi 

 
 
 
 



 
 
 
 

Feelers (perasa), F 

 Sangat santun 
 Bersimpati pd setiap masalah orang lain 
 Dipengaruhi nilai-nilai 
 Hubungan karena nilai-nilai & kekerabatan 
 Memutuskan dengan hati 
 Menyeimbangkan semua kepentingan 
 Kadang-kadang lebih emosional 
 Suka memberikan penghargaan 
 Kadang-kadang jadi masalah pribadi 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Judging (kaku), J 

 Agak tertutup 
 Terstruktur 
 Berencana 
 Teratur 
 Sekarang kerja dulu, nanti bermain 
 Berusaha menyelesaikan proyek/ tugas 
 Orientasi terhadap tujuan/ sasaran 
 Suka sesuatu hal yang sudah mantap dann jelas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Perceiving (terbuka). P 

 Menerima pendapat, terbuka 
 Ikut arus 
 Mudah beradaptasi 
 Suka yang fleksibel 
 Bermain sekarang, kerja nanti 
 Suka memulai proyek/ tugas 
 Orientasi proses 
 Easy-going, memudahkan 
 Suka seuatu secara spontan dan banyak kesempatan 

 
 


