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1. Sanguinis 
Sanguinis atau karakter sanguine dapat dinilai sebagai kepribadian populer. Sebab, orang-

orang sanguinis memiliki kelebihan persuasif dan keinginan untuk populer di lingkungannya. 

Mereka sangat terbuka dan senang berbicara. Sanguinis juga mudah beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Umumnya sanguinis sangat ramah, humoris, hangat, dan responsif. 

Orang-orang yang memiliki kepribadian sanguinis sangat mudah bergaul, mereka tidak pilih-

pilih. Apabila ada masalah yang menghampiri dapat dilewati dengan mudah karena sangunis 

lebih memfokuskan diri untuk kegembiraan. Mereka cenderung melakukan hal-hal spontan yang 

dianggap menyenangkan hatinya. 

Strategi Coping: Dalam melakukan pekerjaan baru mereka juga dapat diandalkan. Terkadang 

sanguinis tidak ragu menjadi sukarelawan mengerjakan tugas yang diberikan. Mereka menyukai 

kegiatan baru yang tidak monoton. Ide-ide yang diberikan biasanya kreatif dan inovatif. 

Sanguinis terlihat antusias dan sangat berenergi saat berhadapan dengan hal-hal baru. Intinya 

orang sanguinis mampu membuat lingkungan kerja terpesona terhadap hasil yang berikan. 

Sehingga tidak jarang pemilik karakter sanguini sering dijadikan contoh. 

 

2. Plegmatis 

 Plegmatis adalah orang yang cinta kedamaian, menurutnya kedamaianlah segalanya 

dalam hidup. Apabila menemukan masalah maka dengan cepat akan mencari solusi secara damai 

tanpa membuat pertengkaran. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar-pribadi dan 

hubungan dekat yang membuat orang-orang plegmatis menjadi pasangan yang setia dan orang 

tua yang penuh kasih.  

 

Strategi Coping: Orang dengan tipe plegmatis memiliki sikap yang cakap dalam pekerjaan dan 

mantap, seringkali menyetujui keputusan apapun dengan cepat dan sepakat, punya kemampuan 

administratif, menjadi penengah masalah, mampu menghidari munculnya konflik, tetap baik 

meski dibawah tekanan, menyukai cara –cara mudah untuk menyelesaikan pekerjaan. 

 

 

https://jagad.id/kepribadian-sanguinis/


 

3. Melankolis 

 Karakter melankolis tergolong kedalam jenis Introvert, mereka umumnya adalah pemikir 

dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Tapi bukan berarti mereka anti keramaian. Menyendiri 

bagi mereka adalah hal yang mengasyikan, Dengan menyendiri, daya imajinasi dan seni mereka 

berkembang hingga menghasilkan pemikiran dan Karya – Karya Seni yang bercita rasa tinggi. 

Secara akademis tipe melankolis tergolong pandai dan cerdas.  

Strategi Coping: Seorang melankolis sempurna, berorientasi terhadap jadwal, seorang 

perfectionis dan memiliki standar capaian yang tinggi, sadar perincian, memahami hal hal kecil, 

gigih dan cermat, tertib dan terorganisasi, teratur dan rapi, ekonomis, mampu melihat potensial 

masalah. Dan juga selalu memiliki ide kreatif untuk pemecahan masalah, berpedoman untuk 

menyelesaiakan apa yang dia mulai, menyukai bentuk bentuk grafik, diagram, daftar, dan simbol 

kerapian atau terstruktur. 

 

 

4. Koleris 

 Kepribadian Koleris merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang 

pemimpin. Tipe koleris menjadi sosok yang selalu diidam- idamkan oleh orang lain karena 

terlihat sangat keren dan kuat dari luar. Namun dibalik semua kesempurnaan dirinya dan jiwa 

kepemimpinannya yang besar, orang koleris cenderung jarang bersenang- senang. 

Strategi Coping: Orang dengan tipe koleris lebih cenderung berorientasi pada target, melihat 

suatu gambaran secara menyeluruh, terorganisasi dengan baik, mencari pemecahan praktis yang 

efisien, bergerak cepat dalam bertindak, mendelegasikan pekerjaan dengan penuh 

tanggungjawab, menekankan pada hasil, membuat target tujuan, merangsang kegiatan, 

berkembang karena saingan dalam pekerjaan, selalu ingin mendapatkan hasil yang baik. 
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