
Sertifikasi Pembina Gallup 
CliftonStrengths®

Panduan Pelajaran Persiapan Ujian

Terima kasih telah mengambil langkah berikutnya untuk menjadi Pembina Strengths 
(Kekuatan) Bersertifikasi Gallup. Untuk mempersiapkan ujian dan menjadi pembina 
strengths (kekuatan) yang sukses, Anda harus sangat memahami dan mampu 
mengomunikasikan istilah dan penerapan berikut. Ujian sertifikasi ini memastikan bahwa 
semua Pembina Strengths (Kekuatan) Bersertifikasi Gallup menguasai materi yang 
diajarkan di kelas.

Perincian Ujian Sertifikasi
• Ujian tidak dihitung waktunya, tetapi harus diselesaikan dalam satu sesi. (Alokasi 

waktu 90 menit hingga dua jam untuk menyelesaikan ujian.)

• Anda dapat merujuk ke materi apa pun (misalnya kit pembinaan) selama ujian.

• Anda tidak dapat bekerja dengan orang lain untuk menyelesaikan ujian.

• Bacalah setiap pertanyaan dengan saksama — setelah Anda memilih jawaban, 
Anda tidak akan dapat mengubahnya. Anda tidak dapat kembali ke pertanyaan 
sebelumnya untuk mengubah jawaban.

• Anda harus menjawab dengan benar 85% dari pertanyaan agar lulus.

• Hasil ujian dikomunikasikan setelah selesai sebagai lulus atau gagal; skor tertentu 
tidak disediakan.

• Jika Anda tidak lulus pada upaya pertama, Anda diizinkan untuk mengulangi ujian. 
Sesi pelatihan opsional dengan instruktur strengths (kekuatan) Gallup tersedia. 
Instruktur akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang Anda lewatkan pada ujian 
untuk membantu Anda memahami konsep.

• Ujian ini akan menilai pemahaman Anda tentang pendekatan pengembangan 
berbasis CliftonStrengths, pengetahuan Anda tentang aspek multidimensional 
dari 34 tema bakat, dan kemampuan Anda menyatukan keduanya ketika bekerja 
bersama klien. 

• Semua konten ujian dibahas di kelas dan didiskusikan dalam kit digital dan jurnal 
pembelajaran atau panduan pendamping pelatihan Anda. Kami merekomendasikan 
Anda untuk meninjau kembali alat dan materi ini saat mempersiapkan diri.

• Kami sarankan Anda menguji pengetahuan Anda tentang tema CliftonStrengths 
dengan sumber daya Tema CliftonStrengths dari kursus dan Starter Kit Pembinaan 
Strengths (Kekuatan). 
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Istilah untuk Dipelajari 
Berikut ini adalah istilah-istilah dari kursus. Pastikan Anda bisa mendefinisikannya 
baik secara formal maupun informal kepada audiens klien Anda. Petunjuk: Banyak 
dari istilah ini terdapat di bagian Daftar Istilah dalam jurnal pembelajaran kursus atau 
panduan pendamping.

• Bakat

• Filter bakat

• Keterampilan

• Tema bakat

• Strength (Kekuatan)

• Titik buta (Blind spot)

• Kelemahan dan strategi untuk mengelolanya 

• Pendekatan berbasis strengths (kekuatan) untuk pengembangan pribadi 

• Definisi Gallup tentang pembinaan

• Kerangka kerja “Name It, Claim It, Aim It” untuk membina individu

• Lima petunjuk bakat

• Tanya Jawab Umum tentang CliftonStrengths (terdapat di Starter Kit Pembinaan 
Strengths (Kekuatan) pada Pusat Pembelajaran Gallup)

• Empat domain tema CliftonStrengths

• Tema dominan, pendukung, dan kurang dominan

• Lima prinsip panduan

• Dinamika tema

• Pasangan cenderung vs tidak cenderung, pasangan logis vs paradoks (definisi 
teoretis lebih penting dibandingkan kemungkinan statistik)

• Tempat Anda bisa menemukan semua alat yang tersedia untuk membantu Anda 
membina individu

• Tiga tipe percakapan pembinaan saat bekerja dengan manajer (tersedia di Kit 
Pembinaan Berbasis Strengths (Kekuatan) dengan Manajer dan Tim)

• Karakteristik manajer berbasis strengths (kekuatan) 

• Empat tipe percakapan pembinaan saat bekerja dengan manajer (tersedia di Kit 
Pembinaan Berbasis Strengths (Kekuatan) dengan Manajer dan Tim)

• Tempat Anda bisa menemukan semua alat yang tersedia untuk membantu Anda 
membina tim

• Karakteristik tim berbasis strengths (kekuatan) 

• 34 tema — memahami tema untuk mengenalinya melampaui definisi statis:

 - Seperti apa tema dalam situasi pembinaan?

 - Apa saja kerentanan yang dimiliki setiap tema? 

 - Bagaimana manajer dengan tema ini memimpin tim secara efektif?

 - Bagaimana satu tema mirip atau berbeda dengan tema lainnya?
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Siap untuk Ujian?
Lihat email sertifikasi yang Anda terima beserta detail tentang cara mengakses ujian. 

Langkah Berikutnya
Setelah lulus ujian dan menyelesaikan persyaratan evaluasi, Anda akan menerima 
pemberitahuan yang menunjukkan bahwa Anda telah memperoleh sertifikasi Pembina 
Strengths (Kekuatan) Bersertifikasi Gallup. Anda akan menerima sertifikat kredensial  
dan logo Pembina Strengths (Kekuatan) Bersertifikasi Gallup melalui email.

Pertanyaan Menjelang Ujian?
Jika Anda memiliki pertanyaan ketika bersiap menghadapi ujian sertifikasi, lihat brosur 
sertifikasi pada materi pelatihan Anda atau kirim email ke tim Gallup di  
certification@gallup.com. 

Semoga berhasil!
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