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Mengapa orang cerdas lebih suka menyendiri? Orang cerdas biasanya memiliki pikiran yang berbeda 

dari kebanyakan orang pada umumnya. 

 

Orang cerdas kebanyakan tenggelam dalam pekerjaan mereka dan lebih suka menyendiri.  yang 

membedakan mereka dari yang lain biasanya adalah cara mereka bekerja. Orang cerdas lebih suka 

bekerja sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Itulah salah satu alasan mengapa orang cerdas lebih 

suka menyendiri. Berikut Saya jelaskan alasan-alasannya lebih lanjut : 

 

1. Karena mereka hanya tertarik dengan hal yang menurut mereka penting saja. 

 

Caroll Graham seorang ilmuwan kebahagiaan dan ekonom  di Brookings Institusions mengatakan 

bahwa orang cerdas menggunakan waktu mereka untuk menciptakan tujuan jangka panjang. 

Mereka berpendapat bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam banyak hal. 

 

Nenek moyang kita percaya bahwa kebahagiaan tidak hanya ditemukan pada teman tetapi juga 

melalui hal-hal yang kita cintai. Meskipun orang cerdas tidak membutuhkan teman untuk bahagia 

namun mereka masih bisa membiarkan beberapa teman masuk ke dalam hidup mereka. 

 

Sebenarnya orang cerdas sangat mudah beradaptasi dan bersosialisasi, tapi mereka tidak memilih 

untuk mengganggu masyarakat hanya karena mereka ingin dilihat dan dihargai oleh semua orang. 

Inilah sebabnya mengapa orang cerdas dapat dengan mudah hidup dengan aturan mereka sendiri 

tanpa harus beradaptasi dengan lingkungan tertentu. 

 

Kecerdasan mereka memberikan kebebasan untuk tidak bergantung pada orang lain sehingga 

mereka dapat dengan mudah menetapkan tujuan dalam dalam hidupnya. 

 

2.Tenang dalam mengambil keputusan. 

 

Orang yang cerdas cenderung membutuhkan lebih banyak waktu yang tenang untuk membuat 

keputusan. Orang cerdas memahami bahwa membuat keputusan adalah sesuatu yang 

membutuhkan pemikiran yang cermat sehingga mereka membutuhkan ruang untuk memproses 

pikiran mereka. 

 



Orang cerdas juga lebih cenderung menangkap informasi sebanyak mungkin dan menganalisis 

banyak hal dari semua sisi sebelum membuat keputusan akhir. 

 

3. Menghabiskan waktu untuk membaca. 

 

Orang cerdas biasanya merasa nyaman menjadi berbeda dari orang lain walaupun beberapa orang 

mungkin akan menyebut mereka penyendiri atau aneh. Tetapi, orang-orang cerdas merasa sangat 

nyaman dengan diri mereka sendiri dengan cara mereka berpikir. 

Orang yang cerdas biasanya suka membaca hal yang berhubungan dengan pendidikan dan sesuatu 

hal yang dapat memperkaya pengetahuan mereka. Karena membaca adalah salah satu cara terbaik 

untuk meningkatkan kecerdasan. 

 

Ini dapat membantu mereka untuk memperluas kosakata, meningkatkan keterampilan berbicara 

dan meningkatkan pengetahuan umum. 

 

4.Mereka tidak ingin diakui. 

 

Orang cerdas tidak mencari validasi atau pengakuan dari semua orang yang mereka temui. Orang 

cerdas seringkali merasa percaya diri dalam mengabaikan pendapat atau hinaan negatif. Mereka 

tidak terlalu peduli apakah orang lain menyukai mereka atau tidak. 

 

5. Karena mereka merasa nyaman. 

 

Orang cerdas biasanya merasa nyaman menjadi berbeda dari orang lain walaupun beberapa orang 

mungkin akan menyebut mereka penyendiri atau aneh. Tetapi, orang-orang cerdas merasa sangat 

nyaman dengan diri mereka sendiri dengan cara mereka berpikir. 

 

6. Karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. 

 

Orang cerdas biasanya sering memiliki sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang karena 

pada dasarnya kecerdasan dan rasa ingin tahu mereka menyebabkan berkorelasi secara signifikan. 

Orang cerdas juga lebih sering menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan mengamati. 

 

7. Karena bisa lebih produktif. 

 



Orang cerdas cenderung memilih untuk bekerja sendiri. Bukan karena mereka tidak menyukai orang 

lain tetapi karena mereka percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan sesuatu secara efektif dan 

efisien. 

 

Jadi, kesimpulannya orang cerdas lebih suka menyendiri karena mereka hanya tertarik dengan hal 

yang menurut mereka penting saja mereka merasa tenang dalam mengambil keputusan, lebih 

banyak menghabiskan waktu untuk membaca, mereka tidak ingin diakui karena merasa nyaman, 

memiliki sudut pandang yang berbeda dari orang lain dan bisa lebih produktif.  
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