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  Need R C Sum
Achievement 11 7 18

Defference 9 5 14
Order 9 1 10

Exhibition 10 4 14
Autonomy 6 4 10
Affiliation 12 4 16

Intraception 12 6 18
Succorence 7 1 8
Dominance 11 6 17
Abasement 10 7 17
Nurturance 14 6 20

Change 12 4 16
Endurance 12 7 19

Heterosexuality 4 1 5
Aggression 6 2 8

Consistency 12 (Konsisten)

   PROFILE NEED

 

   PERSENTIL
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  Achievement

  Profile Need: ( 0 )
  Persentil: 74%

  
Usaha untuk mencapai hasil kerja terbaik berada dalam level rata-rata orang pada
umumnya. Demikian juga usaha menyelesaikan tugas yang menuntut keterampilan
dan daya kekuatan. Cukup mampu menyeselesaikan tugas yang sulit dan
menyelesaikan masalah pelik yang menuntut kemampuan berfikir rasional.
Keinginan untuk sukses dan berprestasi seperti kebanyakan orang pada umumnya. 

 
  Defference

  Profile Need: ( 0 )
  Persentil: 81%

  
Keinginan untuk menaati perintah dan peraturan serta kedisiplinannya sama dengan
orang-orang pada umumnya. Dapat menerima atau menolak pendapat orang lain,
memahami hal yang dipikirkan orang lain, dapat mengikuti atau menolak perintah
dalam mengerjakan sesuatu, memuji orang lain bahwa mereka dapat bekerja
dengan baik, menerima kepemimpinan orang lain. Dapat menyesuaikan diri pada
adat dan kebiasaan namun terkadang menentang kepada hal non-konvensional
serta terkadang membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan.

 
  Order

  Profile Need: ( -- )
  Persentil: 54%

  
Keinginan untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan yg dihadapi dengan teratur, rapi,
tersusun, terencana sebelum menghadapi tugas/pekerjaan sama dengan orang-
orang pada umumnya. Cukup menyenangi segala sesuatu yg tersusun dengan rapi,
bersih dan baik. Perencanaan sebelum bepergian atau sebelum memulai pekerjaan
sama dengan kebiasaan orang pada umumnya, demikian pula target pekerjaan,
seusai dengan harapan orang kebanyakan.

 
  Exhibition

  Profile Need: ( + )
  Persentil: 49%

  
Suka berkelakar, membual, bersenda gurau, berceritera, membicarakan keunggulan
dan pengalaman dirinya, menceriterakan penampilan (appearence), keberhasilan
dirinya, terkadang menggunakan kata-kata yang orang lain tidak mengerti
maksudnya, mengajukan pertanyaan agar orang lain yang ditanya tidak dapat
menjawabnya. Agak kelihatan sombong dan pamer kelebihan dirinya.

 
  Autonomy

  Profile Need: ( 0 )
  Persentil: 22%

  
Kebutuhan untuk berdiri sendiri berada pada level normal. Mengerjakan sesuatu
sebagaimana dia kehendaki tetapi tetap memperhatikan situasi/lingkungan/orang
lain, mandiri dalam mengambil keputusan, merasa terikat dengan aturan, tidak
menolak bila orang lain mau melibatkan dirinya. Orang tipe ini berinisiatif dan
kooperatif (bisa bekerja sama).

 
  Affiliation

  Profile Need: ( + )
  Persentil: 64%

  
Loyal dalam pertemanan, aktif dalam kelompok pertemanan, dapat membentuk
relasi persahatan yang baru, jumlah pertemanan relatif rata-rata sama dengan
orang lain, dapat turut serta dalam segala sesuatu dengan urusan orang lain, dapat
mengerjakan sesuatu dengan orang lain, dapat bekerjasama dan membantu orang
serta membentuk ikatan-ikatan pertemanan.

 
  Intraception

  Profile Need: ( + )
  Persentil: 64%

  
Memahami dorongan (motif) dan perasaan orang lain (mengamati orang lain).
Memahami orang lain bagaimana dia menelaah masalah, menempatkan diri dan
menilai orang lain (mengapa mereka mengerjakan sesuatu/menganalisis
tingkahlaku orang lain) dan mampu menganalisis dan memprediksi/memperkirakan
orang lain akan bertindak / melakukan sesuatu.

 
  Succorence

  Profile Need: ( - )
  Persentil: 34%

  
Cukup senang ditolong disaat mengalami kesulitan dan menerima saran dan
dorongan orang lain jika dirinya membutuhkan. Akan menyenangi orang yg bersikap
ramah kepadanya dan memberikan simpati/empati kepadanya. Cukup menyenangi
orang yang membuat menggembirakan dirinya. Kebutuhan akan empati dan kasih
sayang dari orang-orang disekitarnya dalam kategori normal.
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  Dominance

  Profile Need: ( + )
  Persentil: 45%

  
Bisa berdebat tentang sesuatu pandangan/pendapat dalam kelompok tetapi tidak
mendominasi. Dalam kehidupan sehari-hari, cukup senang dihormati orang lain
sebagai pemimpin. Senang membuat suatu keputusan kelompok/organisasi jika
memang dibutuhkan/merupakan perannya. Tidak mendominasi perdebatan dan adu
argumentasi diantara orang-orang lain.

 
  Abasement

  Profile Need: ( 0 )
  Persentil: 84%

  
Merasa berdosa jika dirinya betul-betul membuat suatu kesalahan. Meyakini bahwa
dia pantas menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Akan
mengalah dari pada melawan dalam pertengkaran/perkelahian/perdebatan dengan
berbagai pertimbangan yang masuk akal. Memahami bahwa semua orang memiliki
masalah. Perasaan "segan" terkadang muncul jika menghadapi orang yg lebih
tinggi, dan dapat menaruh hormat kepadanya.

 
  Nurturance

  Profile Need: ( 0 )
  Persentil: 90%

  
Senang membantu orang lain/teman yang mengalami kesulitan atau kurang
beruntung. Ramah dan memiliki rasa simpati, mudah memaafkan orang lain, dan
suka mengerjakan hal yang menyenangkan orang lain (bermurah hati kepada orang
lain).

 
  Change

  Profile Need: ( + )
  Persentil: 57%

  
Ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda (bepergian
menemui orang-orang baru, mencoba sesutu yang baru dan mencoba merubah
kebiasaan yang rutin, mencoba pekerjaan baru, berpindah-pindah tempat,
berartisipasi aktif dalam hal-hal yang sifatnya baru). Akan berusaha untuk memiliki
barang-barang dan alat-alat baru. Rasa bosan terkadang muncul dengan pekerjaan
yang menoton/bersifat rutin.

 
  Endurance

  Profile Need: ( 0 )
  Persentil: 89%

  
Keinginan untuk mengerjakan pekerjaan/tugas sampai selesai (beres) yang menjadi
tanggung jawabnya (bekerja keras dalam dalam menyelesaikan suatu tugas,
menekuni masalah sampai terpecahkan dan menyelesaikan tugas/pekerjaan yg
dihadapi sebelum mengerjakan tugas lain). Tahan bekerja dalam waktu yang lama
tanpa menimbulkan "kekacauan pekerjaan/kehilangan fokus" dan menekuni
permasalahan meskipun berat walau kurang tampak kemajuan hasilnya. Fokus
dalam menyelesaikan masalah, tanpa memperhatikan hal-hal lain.

 
  Heterosexuality
  Profile Need: ( 0 )

  Persentil: 2%

  
Sangat kurang mampu membangun hubungan dengan lawan jenis (dalam belajar,
bekerja dan aktivitas lainnya). Ketertarikan dengan lawan jenis tergolong sangat
rendah. Kurang senang memperhatikan lawan jenis dan kegiatan yang
berhubungan dengan lawan jenis.

 
  Aggression

  Profile Need: ( - )
  Persentil: 17%

  
Dapat menentang pendapat orang lain yg berbeda, mengkritik orang lain yg berbuat
salah, atau secara langsung tidak setuju dengan pendapatnya. Dapat memperolok-
olokan orang lain. Ada keinginan untuk membalas dendam untuk menghina
(melecehkan, merendahkan) orang lain, agak suka marah dan agak menyukai
kekerasan.
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