
 

10 Pertanyaan untuk Mengetahui Siapa Dirimu 

Aku mendapat 10 pertanyaan ini beserta jawabannya dari sebuah slide. 

Pertanyaan dan jawaban ini katanya dibuat oleh Dr. Phil dalam sebuah acara 

Oprah Winfrey. Aku menjawabnya dan mendapatkan nilai 36. Bagaimana 

denganmu?  

1. Kapan kau merasa berada pada kondisi terbaik? 

a. Di pagi hari 

b. Selama siang hingga sore hari 

c. Di malam hari 

2. Kau terbiasa berjalan dengan....  

a. Cukup cepat dengan langkah panjang 

b. Cukup cepat dengan langkah kecil 

c. Tidak terlalu cepat, kepala tegak, wajah menatap ke depan  

d. Tidak terlalu cepat, kepala menunduk 

e. Sangat lambat 

3. Ketika berbicara dengan orang lain, biasanya kau...  

a. Berdiri dengan kedua lengan terlipat  

b. Kedua tangan saling menggenggam  

c. Satu atau kedua tangan di pinggang atau dalam saku  

d. Menyentuh atau mendorong orang yang kau ajak bicara.  

e. Tanganmu mengusap telinga, dagu atau bermain dengan 

rambut. 

4. Ketika dalam kondisi santai, kau duduk dengan keadaan 

a. Kedua lutut tertekuk dan kaki sejajar.  

b. Kedua kaki tertekuk (bersila)  

c. Kaki lurus keluar atau terbuka 

d. Satu kaki tertekuk di bawahmu 

5. Saat ada sesuatu yang benar-benar menyenangkan bagimu, kau 

menunjukkannya dengan..  

a. Tertawa lepas  

b. Tertawa, tapi tidak terlalu keras 

c. Tertawa dengan tenang 

d. Senyum malu-malu  



 

6.   Saat menghadiri pertemuan atau pesta kau biasanya ........  

a. Masuk dengan suara yang keras sehingga semua orang 

memandangmu  

b. Masuk dengan tenang, dan segera mencari orang-orang yang 

kau kenal.  

c. Masuk tanpa ketahuan.  

7. Saat kau bekerja atau berkonsentrasi tinggi kemudian ada yang 

mengganggu, biasaya kau akan....  

a. Senang dengan gangguan yang ada  

b. Merasa sangat marah  

c. Ada di antar dua hal yang ekstrim di atas 

8. Mana di antara warna-warna ini yang paling kau sukai?  

a. Merah atau jingga  

b. Hitam  

c. Kuning atau biru muda  

d. Hijau  

e. Biru tua atau ungu  

f. Putih  

g. Coklat atau abu-abu 

9. Ketika di atas tempat tidur, tepat sebelum terpejam, posisi tidurmu 

adalah..  

a. Lurus dengan punggung di bawah   

b. Lurus dengan perut di bawah  

c. Miring dengan sedikit menekuk badan (melungker) 

d. Kepala berada di atas salah satu lengan 

e. Kepala tertutup selimut 

10. Biasanya mimpimu berisi tentang kau....  

a. Jatuh  

b. Berkelahi atau berjuang  

c. Mencari sesuatu atau seseorang  

d. Terbang atau mengambang  

e. Jarang bermimpi saat tidur 

f. Selalu mendapat mimpi yang menyenangkan 

 



 

Nilai Jawaban  

1. (a) 2 (b) 4 (c) 6 

2. (a) 6  (b) 4  (c) 7  (d) 2  (e) 1 

3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7  (e) 6  

4. (a) 4  (b) 6  (c) 2  (d) 1 

5. (a) 6  (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2 

6. (a) 6  (b) 4  (c) 2 

7. (a) 6  (b) 2 (c) 4 

8. (a) 6  (b) 7  (c) 5  (d) 4  (e) 3 (f) 2  (g) 1 

9. (a) 7  (b) 6  (c) 4 (d) 2 (e) 1  

10. (a) 4  (b) 2  (c) 3  (d) 5   (e) 6  (f) 1 

Di bawah ini adalah penjelasan dari total nilai jawaban 10 pertanyaanmu. 

Semoga bisa membantu. Dan sebagai pesan sponsor, bila kau muslim, punya 

dana lebih, ingin berkurban yang lebih bermanfaat, silahkan hubungi PKPU 

Surabaya (http://zakatcentersby.wordpress.com/call-us/) atau cek di sini 

(http://zakatcentersby.wordpress.com/kutunggu-qurbanmu/).  

Di atas 60  

Orang lain melihatmu sebagai seseorang yang “harus diperhatikan.” Kau 

dianggap sebagai orang yang berharga, egois dan suka mendominasi. Orang lain 

mengagumimu, mereka berharap bisa menjadi seperti dirimu, tapi mereka juga 

tidak selalu mempercayaimu, malas saat terlibat terlalu dalam bersamamu.  

Antara 51 sampai 60  

Orang lain melihatmu sebagai orang yang menarik, mudah berubah, seakan 

memiliki kepribadian yang meledak-ledak; seorang pemimpin yang alami, yang 

selalu mengambil keputusan dengan cepat, meskipun tidak selalu tepat. Mereka 

melihatu sebagai orang yangluas dan suka petualangan, seseorang yang akan 

mencoba apapun meskipun hanya sekali; seseorang yang mengembil tiap 

kesempatan dan menikmati petualangan. Mereka senang berada di 

perusahaanmu karena rasa senang yang kau pancarkan.  

 



 

Antara 41 sampai 50  

Orang lain memandangmu sebagai orang yang segar, hidup, mempesona, 

menyenangkan, dan selalu menarik; seseorang yang selalu menjadi pusat 

perhatian, tapi menyeimbangkan diri sehingga tidak terlalu besar kepala. Mereka 

juga melihatmu sebagai orang yang ramah, penuh pertimbangan dan pengertian; 

seseorang yang akan menyemangati dan membantu mereka.  

Antara 31 sampai 40  

Orang lain melihatmu sebagai orang yang perasa, waspada, berhati-hati dan suka 

hal yang praktis. Mereka melihatmu sebagai orang yang pandai, berbakat, tapi 

sederhana. Bukan seseorang yang mudah berteman, tapi sangat setia dengan 

teman yang ada dan kau juga mengharapkan kesetiaan dari temanmu. Orang 

yang mengenalmu tahu bahwa butuh banyak hal untuk menggoyahkan 

kepercayaanmu pada teman, tapi begitu juga, kau butuh waktu yang panjang 

untuk berbaikan bila kepercayaanmu dikhianati.  

Antara 21 sampai 30  

Kau dipandang sebagai orang yang terlalu suka dengan detil. Mereka melihatmu 

sebagai orang yang mudah khawatir, terlalu berhati-hati dan sangat lambat. 

Akan menjadi sangat aneh bila kau melakukan sesuatu yang berlebihan di 

sebuah kesempatan, kau akan menguji setiap sudut tentang sesuatu yang 

kemudian biasanya tidak kau setujui. Mereka pikir hal ini disebabkan karena sifat 

aslimu yang terlalu berhati-hati.  

Di bawah 21  

Orang melihatmu sebagai orang yang pemalu, gugup, dan mudah bingung, 

seseorang yang butuh diawasi, kau ingin orang lain yang mengatasi bukan 

dirimu. Mereka melihatmu sebagai orang yang gampang khawatir yang selalu 

melihat ada masalah meski sebenarnya tidak ada. Beberapa orang berpikir 

bahwa kau adalah orang yang membosankan. Hanya mereka yang mengenalmu 

dengan baik yang tahu bahwa kau tidak membosankan. 

http://www.slideshare.net/VistaComm/dr-phil-test-1670404   


