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                    MBTI in Bible Style  

 

Pendahuluan 

Ingat tes MBTI merupakan tes untuk mengukur kecenderungan kita. Kali ini kita akan melihat beberapa 

tokoh alkitab sesuai dengan MBTI 

 

 Jika kamu sudah pernah ikut tes MBTI, kamu dapat lewati langkah 1, kamu cukup 

mengingat hasil tes MBTI 

 Jika kamu belum pernah ikut tes MBTI, ikuti langkah sederhana untuk melihat MBTImu 

(untuk lebih lengkap kamu lain kali bisa ikut tes MBTI) 

Cara sederhana untuk menentukan MBTI 

Kamu I (introvert) atau E (ekstovert) Di mana fokus perhatianmu- dan bagaimana kamu mendapat 

energi 

introvert ekstovert 

Kamu memulihkan energimu dengan mengambil 
waktu sendiri 

Kamu memulihkan energimu dengan mengambil 
waktu bersama dengan orang lain 

Kamu menikmati percakapan one-one  Kamu menikmati percakapan dalam kelompok 

Kamu punya sedikit teman, tetapi ikatannya kuat Kamu punya banyak teman, tetapi ikatannya 
tidak terlalu kuat 

Kamu lebih banyak mendengar Kamu lebih banyak bicara 

 

Kamu sensing (S) atau intuisi (N)bagaimana caramu mendapatkan informasi 

Sensing Intuisi 

Lebih tertarik pada fakta-fakta Lebih tertarik pada konsep-konsep 

Memperhatikan hal-hal detil  Memperhatikan hal-hal yang umum 

Orentasi pada saat ini Orentasi pada masa depan 

praktis imajinatif 

 

Kamu Feeling (F) atau Thinking (T)bagaimana kamu mengambil keputusan 

Feeling Thinking 

Mengambil keputusan lebih banyak secara 
subyektif, dipengaruhi oleh perasaan 

Mengambil keputusan lebih banyak secara 
obyektif, dipengaruhi oleh pikiran 

Dipimpin oleh nilai-nilai pribadi Menggunakan alasan sebab-akibat 

harmoni Adil 

Menyelesaikan masalah dengan melihat ke orang Menyelesaikan masalah dengan logika 

 

Kamu Judging (J) atau  Perceiving (P)bagaimana kamu mengorganisasi 
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Judging Perceiving 

Lebih suka selesaikan satu terlebih dulu baru 
selesaikan yang lain 

Mulai dengan banyak dan dapat memiliki 
kesulitan menyelesaikan 

Menghindari last minute stresses; menyelesaikan 
tugas sebelum deadline 

Merasa mendapat energi di last minute 
pressure/mendekati deadline 

terstruktur Mengalir 

Perencana Mengalir 

 

Lisa Eldred, mengambarkan MBTI di dalam tokoh-tokoh alkitab sebagai berikut: 
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Keterangan: 

MBTI Tokoh Keterangan 

ENFP Petrus (orang yang berjiwa spontan) Murid Yesus, batu karang, menyangkal Yesus 3x, 
khotbah di pentakosta 

ENFJ Yonatan (pendukung yang penuh kasih) Sahabat daud membantu pelarian 

ESFP Anak yang hilang Minta warisan, berani kembali 

ESFJ Daud (gembala yang peduli) Gembala, mengalahkan goliat, menjadi raja Israel 

ENTP Ester (visioner yang pandai) Jadi ratu, berdoa dan berpuasa untuk menghadap 
raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi 

ENTJ Paulus (pengusaha yang ambisius) Menangkap org kristen, menyebarkan injil ke non 
Yahudi 

ESTP Ribkah (mengambil kesempatan dari melanggar 
peraturan 

Bekerja sama dengan Yakub menipu suaminya 

ESTJ Debora (pelindung yang tegas) Hakim wanita 

INFP Barnabas (idealis yang setia) Teman perjalanan Paulus, membawa paulus ke 
rasul-rasul 

INFJ Yeremia (pelindung yang berwawasan) Nabi yang menubuatkan pembuangan ke babel, 
mengalami banyak tantangan karena jadi nabi 

ISFP Adam (tukang kebun yang puitis) Memberi nama hewan-hewan, manusia pertama 

ISFJ Maria ibu Yesus (pondering nurturer) Taat atas kehendak Bapa 

INTP Salomo (pemikir yang bijaksana) Meminta kebijaksaan bukan kekayaan dan umur 
panjang 

INTJ Nuh (perencana jangka panjang) Membuat bahtera 

ISTP Laban (analis yang suka rahasia) Mertua yakub 

ISTJ Lukas (pengamat yang teliti) Penulis kitab lukas, kisah para rasul 

 

Untuk memberi gambaran imbang: diberikan gambaran umum tentang MBTI (lihat halaman selanjutnya) 

perhatikan tokoh yang digambarkan sama dengan mu, kemudian pelajari tokoh tersebut. Coba 

lihat juga kekuatan dari tokoh tersebut bukan hanya pada kelemahannya. Setiap orang pasti ada 

kelemahan dan kekuatan. Pelajari karakternya. Apakah kamu setuju jika tokoh tersebut “sama” 

denganmu. Jika kamu dapat memilih tokoh alkitab yang “sama” denganmu siapakah itu? Kemudian 

sharingkan apa yang kamu temukan dalam perenunganmu dalam mempelajari tokoh tersebut.  

Catatan: kamu dapat mempelajari tokoh tersebut dengan cara: buka aplikasi alkitab kemudian search 

dengan kata kunci tokoh tersebut. Misalnya paulus. Maka akan keluar semua ayat yang ada kata Paulus. 

Kemudian kamu dapat mempelajari dari ayat-ayat tersebut. 
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 ISTJ 

“Melakukan Apa Yang 
Seharusnya Dilakukan” 

 
Organisator yang baik 

- Kompulsif - Privasi 
- Dapat dipercaya - 

  Praktis – Memegang  
          aturan 
    

PALING BERTANGGUNG 
JAWAB 

ISFJ 

“Tanggung Jawab Pada 
Tugas” 

 

 
Bekerja di belakang layar – 

Siap berkorban – 
Bertanggung jawab – Lebih 

menyukai “tindakan” – 
Amiable 

 

PALING LOYAL 

INFJ 

“Sumber Inspirasi Bagi 
Orang Lain” 

 

Reflektif/introspektif  

- Peduli pada orang 

 lain – Kreatif – Memiliki bakat 

dalam berbahasa – Psychic  

PALING KONTEMPLATIF 

INTJ 

“Semua Hal Bisa 

Berkembang” 

 

 
Mengagungkan kompetensi – 

Melakukan dengan cara sendiri – 
Berbasis teori – Skeptis  

– Lihat kemungkinan 

 

PALING MANDIRI 

ISTP 

“Selalu Siap Mencoba Hal 
Baru” 

 

 

Pengamat – Bertindak pada 
hal-hal yang praktis – Selalu 
siap dengan apapun yang 

terjadi – Sederhana – 
Penyendiri dan dingin 

 

PALING PRAGMATIS 

ISFP 

“Tahu Banyak Tapi 
Membagikan Secukupnya” 

 

Hangat dan sensitive – 

Tidak cepat berasumsi – 

Perencana jangka pendek – 

Anggota tim yang baik – 

Peduli dengan hidup dan 

dirinya 

PALING ARTISTIK 

INFP 

“Melayani Sebaik Mungkin 

demi Komunitas” 

 

Memegang teguh nilai-nilai 

pribadi – Kreatif – Tidak 

“directive” – Mencari 

Ketenangan/Keteraturan diri – 

Hati2 

PALING IDEALIS 

INTP 

“Jago Dalam Pemecahan 

Masalah” 

  

Memancing orang lain untuk 
berpikir – Mengejar kompetensi – 

Pemikir ulung yang sering 
“absen” – hati-hati dalam 

hubungan 
 
 

PALING KONSEPTUAL  

ESTP 

“Realis” 
 

 

Pendekatan yang ‘tidak 
biasa’ – Lucu – Hidup untuk 

saat ini & disini  
- Pemecah masalah 

PALING SPONTAN 

ESFP 

“Berprinsip Hidup Hanya 
Sekali” 

 

Spontan – Pandai bergaul – 
Suka kejutan 

 – Penyulap situasi 

 

PALING MURAH HATI 

ENFP 

“Memberi Makna Lebih Pada 
Hidup” 

 

Orientasi pada orang – Kreatif – 

Mengusahakan keselarasan – 

Memulai tanpa menyelesaikan 

 – Menikmati hidup 

PALING OPTIMIS 

ENTP 

“Selalu Ada Yang Menantang” 
 

Antusias – Ide2 baru   

- Melihat dari sudut pandang 

yang lengkap  

– Melihat batas kekuatan 

PALING SENANG MENCARI 

TAHU 

ESTJ 

“Administrator Kehidupan” 
 

Teratur & terstruktur – 
Tradisional – Pandai bergaul 
– Orientasi hasil – Produser 

ESFJ 

“Pelayan Bagi Dunia” 
 

Terampil bergaul – Penuh 

pemikiran – Ingin 

menyenangkan orang lain – 

Ramah – Pada tempatnya 

ENFJ 

“Ahli Persuasi” 

 

Karismatik – Idealis – Penuh 
belas kasih 

ENTJ 

“Pemimpin Kehidupan” 
 

Argumentatif – Suka 
berkelompok – Visioner – 
Perencana – Penggerak  
- Benci ketidakberdayaan 
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PALING SULIT 

DIGERAKKAN 

PENYELARAS  – Membukakan kemungkinan 

bagi orang lain – Toleransi 

ketidaknyamanan 

PERSUASIF 

PEMBERI KOMANDO 


