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STARTER KIT PEMBINAAN STRENGTHS 
(KEKUATAN) GALLUP
Berdasarkan puluhan tahun pengalaman pembinaan strengths (kekuatan) dan pengetahuan dari pembina kekuatan 
terbaik dunia, Starter Kit Pembinaan Strengths (Kekuatan) merupakan petunjuk sempurna bagi pembina baru dan 
profesional berpengalaman yang ingin mengintegrasikan pengembangan berbasis strengths (kekuatan) ke dalam daftar 
pembinaan mereka.

Menggunakan Clifton StrengthsFinder Gallup, orang yang membina strengths (kekuatan) memberikan feedback satu 
per satu kepada individu, membantu mereka menemukan, mengembangkan, dan menggunakan strengths (kekuatan) 
mereka untuk produktivitas yang lebih hebat dan engagement yang lebih tinggi. Selain itu, membina orang lain tentang 
strengths (kekuatan) mereka akan membantu Anda mendapatkan apresiasi baru untuk diri Anda - konteks yang dapat 
diterapkan pada kehidupan Anda sendiri.

Jika Anda memiliki passion tinggi tentang pembinaan strengths (kekuatan), kami mendorong Anda untuk menghadiri 
kursus Pembinaan Strengths (Kekuatan) yang Sukses, termasuk di dalamnya Starter Kit Pembinaan Strengths 
(Kekuatan) gratis. Kunjungi on.gallup.com/1erxblr untuk mempelajari lebih lanjut tentang kursus pembinaan strengths 
(kekuatan) Gallup.

DETAIL STARTER KIT PEMBINAAN STRENGTHS (KEKUATAN)

Starter Kit Pembinaan Strengths (Kekuatan) Gallup 
memperkenalkan kepada Anda pada makna membina orang 
lain tentang kekuatan. Kit ini membantu Anda:

 • memperoleh pemahaman mendalam tentang 
pengembangan berbasis strengths (kekuatan) dan apa 
yang membuatnya unik

 • memahami peran seorang pembina strengths (kekuatan) 
dan bagaimana pembina terbaik menerapkan 
kekuatannya pada apa yang mereka kerjakan

 • melaksanakan diskusi pembinaan mendasar 
untuk membantu klien mengidentifikasi, 
memahami, dan mengembangkan 
strengths (kekuatan) mereka

 • memaksimalkan efektivitas Anda 
sebagai pembina dengan membantu 
meraih pemahaman yang mendalam dari 
keseluruhan 34 tema StrengthsFinder.
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Pengantar Panduan Pengembangan 
Berbasis Strengths (Kekuatan)

Panduan ini menyajikan pemahaman dasar tentang 
pendekatan unik dan ampuh untuk peningkatan pribadi 
yaitu pengembangan berbasis strengths (kekuatan). Ini 
akan mengajari Anda tentang penemuan Gallup selama 
riset puluhan tahun mengenai bagaimana orang-orang 
tumbuh dan berkembang. Dan Anda akan mempelajari 
cara memposisikan diri untuk memimpin klien pada 
perjalanan strengths (kekuatan) mereka.

Dasar-Dasar Panduan Pembinaan

Pembina yang hebat membantu orang lain menjadi yang 
terbaik. Panduan ini membahas prinsip utama yang 
dipakai pembina terbaik, seperti yang terungkap dari 
puluhan tahun penelitian Gallup. Pelajari teknik dan 
metode yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan 
pemikiran dan tindakan sebagai pembina sehingga 
Anda dapat membantu klien menjadi yang terbaik.

Panduan Memulai Diskusi Pembinaan 
Berbasis Strengths (Kekuatan)

Dengan lebih dari 70 halaman buku kerja, uraian, 
sarana pembinaan, dan konten untuk mendukung sesi 
pembinaan, panduan ini merupakan petunjuk penting 
yang akan mendorong perjalanan pembinaan Anda. 
Anda akan memahami prinsip-prinsip pembinaan 
berbasis strengths kekuatan menggunakan empat diskusi 
pembinaan dasar:

 • membangun hubungan pembinaan

 • membantu klien Anda memahami 
profil strengths (kekuatan) mereka

 • membantu klien Anda menyadari dan menghargai 
bakat mereka

 • membantu klien mulai berinvestasi dalam 
pengembangan bakatnya

Panduan Petunjuk Clifton StrengthsFinder

Panduan petunjuk ini akan memperluas pemahaman 
Anda tentang masing-masing dari 34 kekuatan. 
Gunakan panduan untuk menyempurnakan cara Anda 
membantu orang lain menemukan, mengembangkan, 
dan menggunakan bakat mereka untuk produktivitas dan 
kesejahteraan yang lebih baik. Panduan ini mencakup hal 
berikut untuk setiap strengths (kekuatan):

 • deskripsi mendalam tentang strengths (kekuatan)

 • teknik untuk membantu Anda memahami dan 
menghargai strengths (kekuatan)

 • strategi untuk meningkatkan kesadaran klien 
terhadap strengths (kekuatan)

 • saran untuk membina individu yang berbakat 
dalam strengths (kekuatan)

 • saran untuk membina individu jika itu adalah 
strengths (kekuatan) yang kurang dominan baginya

Kartu Pemahaman Tema

Set yang terdiri dari 34 kartu ini adalah sarana edukasi 
yang dapat digunakan untuk membantu klien Anda 
mulai berinvestasi dalam pengembangan bakat mereka. 
Kartu-kartu ini membantu klien memahami keunikan 
setiap strengths (kekuatan) mereka, dan akan membantu 
merangsang diskusi selama diskusi pembinaan Anda.

Untuk pemesanan internasional, silakan hubungi Gallup Store 
di gallupstore@gallup.com atau 1.402.951.3674. Pengiriman 
standar di Amerika Serikat gratis.

Silakan hubungi kami di 888.525.6117 atau 1.402.951.3674 
untuk pengiriman internasional atau ekspres.

APA YANG ADA DI DALAMNYA

Materi yang disertakan dalam kit dikembangkan secara khusus untuk Starter Kit Pembinaan Strengths (Kekuatan) dan 
tidak tersedia secara terpisah. Kit ini menyertakan:


