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Seorang psikolog asal Swiss, Carl Gustav Jung, membagi tiga kepribadian 
umum pada manusia yaitu extrovert, introvert, dan ambivert. Extrovert vs 
introvert merupakan jenis kepribadian umum pada manusia manusia di mana 
extrovert lebih diibaratkan pada orang yang periang, sedangkan introvert lebih 
kepada orang pendiam, dan ambivert berada di antara extrovert dan introvert 
atau bisa dibilang bisa kadang jadi extrovert atau introvert.

 - Extrovert biasanya dicirikan seseorang yang outgoing, energik, banyak bicara. 
Seorang extrovert biasanya senang untuk bersosialisasi sebanyak-banyaknya, 
dan akan merasa bosan ketika sendirian. 

 - Introvert lebih menikmati ketika mereka sendiri, tapi bukan berarti mereka 
tidak menyukai orang lain atau anti-sosial.



Lebih baik kepemimpinan versi 
kepribadian extrovert atau 
kepemimpinan versi kepribadian 
introvert?

Ada yang bilang bahwa pemimpin extrovert lebih baik dibanding 
pemimpin introvert karena mereka adalah orator jempolan. Ada juga 
yang tidak sependapat karena menurut mereka pemimpin introvert 
adalah penyusun strategi yang paling handal.

Tidak ada kepribadian yang lebih satu sama lain karena masing-masing 
kepribadian memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. 
Bergantung pada definisi “baik” itu sendiri. Semua bisa menjadi “baik” 
ketika tau cara memaksimalkan potensinya.

Extrovert vs introvert adalah dua spektrum kepribadian yang sangat 
berlawanan, jadi tidak bisa dibandingkan “baik” di satu atau dua hal 
saja.



KELEBIHAN EXTROVERT
1. Tim player/leader

Karena mereka biasanya enjoy ketika berada dalam kelompok sehingga 
seorang extrovert bisa memanfaatkan kelebihannya ini untuk memimpin 
dalam tim.

2. Antusias dalam mencoba hal baru

Dalam mencoba hal baru, extrovert lebih sering untuk langsung bertindak 
dibandingkan banyak memikirkannya.

3. Kemampuan komunikasi yang baik

Komunikasi adalah kemampuan utama para extrovert. Mereka sangat inisiatif 
dan pandai dalam menyampaikan informasi yang mudah diterima orang. 
Kemampuan ini membuat mereka menjalin hubungan yang tulus dengan 
lawan komunikasi mereka.

4. Terlihat lebih optimis dan bersahabat di mata semua orang 

Pembawaan yang easygoing sehingga dapat menarik atensi dan mendapatkan 
rasa percaya diri dari oleh orang lain dengan mudah.



KELEBIHAN INTROVERT

1. Good listener
Mendengar, memahami dan memberikan wawasan yang 
dipertimbangkan dengan cermat ketika mereka merespons. 

2. Pemimpin yang penuh kasih sayang
Mereka memfokuskan anggota tim untuk mempelajari 
keterampilan, hasrat, dan kekuatan mereka.

3. Pengamat yang baik
Para introvert juga dikenal memiliki kemampuan “super power” 
dalam hal pengamatan atau observasi.

4. Berpikir sebelum berbicara
Introvert memang lebih senang mendengarkan dibandingkan 
ngomong langsung, jadi biasanya mereka cenderung memikirkan 
matang-matang, kata-per-kata yang ingin mereka katakan. 



“Kesempurnaan tidak mungkin dicapai, 

tetapi jika kita mengejar kesempurnaan, kita 

bisa mendapatkan keunggulan.”

-Vince Lombardi-



● Extrovert or Introvert (Satu Persen)
● https://satupersen.net/blog/extrovert-vs-intr

overt-mana-yang-lebih-baik

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber :


