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ABSTRAK 
 
 

 
 

Penelitian yang dilakukan dengan  judul “Perbedaan Prestasi Kerja antara 
Karyawan yang Berkepribadian Ekstrovert dengan Introvert Pada Divisi Card 
Centre PT Bank BII Cabang Surabaya” bermaksud untuk mengetahui adanya 
perbedaan prestasi kerja antara karyawan yang berkepribadian ekstrovert dengan 
introvert pada Divisi Card Centre PT. Bank BII Cabang Surabaya” 

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya perbedaan tipe kepribadian 
karyawan yang terdiri dari tipe ekstrovert dan tipe introvert Robbins (2003: 127) 
mengungkapkan bahwa orang-orang internal umumnya berkinerja lebih baik, 
namun kesimpulan itu hendaknya diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-
perbedaan dalam pekerjaan. Karyawan bagian marketing membutuhkan hubungan 
interpersonal yang lebih baik dan ini lebih cocok untuk karyawan dengan tipe 
kepribadian ekstrovert, mengingat karyawan dengan tipe kepribadian introvert 
merupakan kepribadian yang tertutup, tidak mudah kontak dengan orang lain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  t = 2,06 dengan p > 0,05 skor 
mean tipe kepribadian ekstrovert 97,2689 dan skor mean tipe kepribadian 
introvert 93,5715 menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara prestasi 
kerja karyawan dengan tipe kepribadian ekstrovert dengan prestasi kerja 
karyawan dengan tipe kepribadian introvert.dan karyawan dengan tipe 
kepribadian ekstrovert mempunyai prestasi kerja yang lebih baik Oleh karena itu 
disarankan agar karyawan bagian marketing pada Divisi Card Centre PT Bank 
BII Cabang Surabaya yang bertipe kepribadian introvert untuk lebih 
mengembangkan diri menjadi pribadi yang cenderung ekstrovert yaitu aktif, suka 
bergaul, cepat mengambil keputusan dan pola pikirnya terarah. 
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