
BUILDING RAPPORTS  & 

ASKING GOOD QUESTIONS 

MODUL 8 
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Rapport 

Adalah kemampuan untuk ‘terhubung’ dengan 

orang lain dengan cara-cara yang menciptakan 

iklim saling percaya dan saling pengertian. 
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Tahapan Membangun Rapport 

5 Rapport Puncak 

4 Perasaan & Emosi 

1 Ritual & Obrolan 

2 Fakta & Informasi 

3 Ide & Penilaian 

Anda mendapat kepercayaan.  

Sekarang anda sudah dapat membuat perbedaan 

Sekarang anda sudah berada dalam zona pengembangan.   

Perlakukan dengan hati-hati seiring anda membangun 

kepercayaan 

Mereka mulai merasa nyaman dengan anda.   

Anda sudah membuat kemajuan 

Hanya berbicara mengenai fakta –  

bisa juga hanya basa basi   

Hanya obrolan kecil –  

Masih jauh dari mencapai rapport! 

Meningkatnya 

risiko dan 

peluang 

pertumbuhan 
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 Berkonsentrasi pada kesamaan 

 Bersikap terbuka 

 Merasa bebas 

 Memiliki kepercayaan 

 Bersikap saling menghormati 

Ketika berada di dalam Rapport, kita… 
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Orang yang 

berada dalam 

situasi Rapport, 

saling 

melangkah 

bersama tanpa 

disadari 
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• Segala bentuk pencerminan 

• Bertemu orang lain di 
“dunia’’mereka 

• Identifikasi diri dengan orang lain 

• Selaras dengan orang lain 
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Hal apa yang dapat kita pace? 

BAHASA TUBUH 

KEMAMPUAN BERBICARA 

SUASANA HATI 
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Ketika tidak terdapat 
rapport, pacing dapat 

digunakan secara sadar 
untuk menciptakan 

rapport 
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Orang lain dapat dilihat dari 
dua sudut pandang, 
Yang terfokus pada : 

PERBEDAAN 

KESAMAAN 
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Riset Albert Mehrabian 

Kata-kata 

Bahasa Tubuh 

Intonasi 
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Tujuan yang utama dari  
setiap komunikasi 

Adalah untuk  
mencapai rapport ! 

SARANA YANG TERBAIK ADALAH P     CING 
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Setiap orang memiliki “pace 

alamiahnya” sendiri 

• Kecepatan berbicara 
• Panjang kalimat 
• Nada bicara 
• Gaya berekspresi 
• Gerakan tubuh 
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GROW process - Questioning  

GOAL 

• Apa yang ingin anda raih? 

• Apakah cukup menantang? 

• Seperti apa sukses itu? 

• Bagaimana caranya untuk tahu itu 

sudah  tercapai? 

• Bagaimana cara mengukur tujuan 

anda? 

 

REALITY 

• Apa yang sedang terjadi saat ini? 

• Apa dampak dari keadaan ini? 

• Apakah ada faktor lain yang relevan? 

• Siapa lagi yang terlibat? 

• Bagaimana persepsi mereka 

terhadap situasi ini? 

• Apa yang sudah anda lakukan sejauh 

ini? 

WHAT NEXT 

• Apa yang akan anda lakukan? 

• Apa langkah anda selanjutnya? 

• Kapan anda akan memulainya? 

• Apakah tindakan ini sejalan dengan 

tujuan anda? 

• Dukungan apa yang anda butuhkan? 

• Seberapa besar komitmen anda 

untuk menjalankan hal ini? 

OPTIONS 

• Apa yang dapat anda lakukan? 

• Adakah alternatif lain? 

• Pendekatan apa yang akan anda 

gunakan? 

• Siapa yang bisa menolong anda? 

• Apa kekuatan dan kelemahan dari 

tiap alternatif? 
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Pertanyaan dalam Coaching 

• You can resize the 

images to the size 

that suits you 

• You can modify the 

animation of the 

boxes 

 

Terbuka Tertutup vs. 

Menimbulkan Pemikiran Mencari Informasi Vs. 

Singkat Panjang 
Vs. 

Tunggal Majemuk Vs. 

Nada dengan intonasi ingin 

tahu 
Nada dengan intonasi 

menghakimi 

Vs. 

Apa, Bagaimana,.. Apakah anda? Dapatkah anda? 

Bagaimana menurut anda jika... Apakah anda telah.... 

Apa aspek yang paling penting dari... 
“Aspek mana yang anda rasa paling beketerkaitan 

dengan tujuan yang telah kita tentukan 

sebelumnya?” 

Bagaimana perasaan anda tentang pencapaian 

kita sejauh ini? 

Bagaimana perasaan anda tentang pencapaian 

kita sejauh ini? Adakah yang anda rasa masih 

perlu ditingkatkan? 


