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Materi #12: Pertanyaan untuk 

Menggali Kebutuhan 

Pada materi sebelumnya kita sudah membahas cara menggali kebutuhan 

dengan mengajukan pertanyaan terbuka.  

Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan dulu sebuah konsep penting: 

setiap orang atau organisasi memiliki keinginan yang belum terpenuhi.   

Bila produk kita dapat memenuhi keinginan mereka, mereka pasti akan 

membelinya  

Bila produk kita dapat membantu menyelesaikan masalah mereka, maka 

mereka pun akan membelinya.  

Maka pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang 

mengungkap apa saja keinginan mereka yang belum terpenuhi atau masalah 

apa yang belum mereka pecahkan. 

Berikut ini ada 5 pertanyaan yang dapat menggali kebutuhan mereka. 

1. Pertanyaan terkait masa depan 
Terkait X, apa yang Anda inginkan saat ini? 

X disini berarti konten terkait apa yang Anda inginkan.  

Misal : tentang asuransi, X nya ini hal yang terkait dengan asuransi misal 

keuangan keluarga. 

Atau produk kita sales coaching, X ini yang terkait dengan sales coaching, 

misalnya penjualan, omzet dan lain sebagainya.  

Pertanyaan ini akan mengungkap keinginan, harapan atau tujuan.  

 

2. Pertanyaan terkait tantangan 
Apa tantangan Anda untuk mewujudkan keinginan Anda? 

Setelah kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan masa depan (Y), maka kita 

ajukan pertanyaan berikutnya tentang tantangannya.  

 

http://www.hypnoselling.co/


Kursus Online Hypnoselling | Darmawan Aji 

www.hypnoselling.co  

Misal: 

A: Apa tantangan Anda untuk mewujudkan keinginan (Y) tersebut? 

Namun sebelum mengajukan pertanyaan ini,kita bisa ajukan pertanyaan 

konfirmasi, misal:  

A: Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan harapan atau 

keinginan tersebut?  

Setelah mendapatkan jawaban pertanyaan ini baru kita ajukan pertanyaan 

tantangan. Dengan pertanyaan tantangan ini akan memunculkan masalah 

sebenarnya yang mereka hadapi. 

 

3. Pertanyaan untuk menjembatani 
Seandainya saya punya solusi untuk tantangan tersebut, kira-kira bagaimana? 

Apa pendapat Anda? 

Setelah terungkap keinginan atau harapan dan masalah yang dihadapi, kita 

lanjutkan mengajukan pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan yang dapat 

menjembatani antara keinginan, masalah dan solusinya. 

Biasanya setelah kita bertanya hal ini, mereka akan bertanya balik. 

B: Memang Anda punya solusi apa? 

Jika mereka menanyakan hal ini, jangan terburu-buru terpancing untuk 

menjelaskan atau mempresentasikan produk kita. Tanya balik mereka dengan 

pertanyaan kriteria. 

4. Pertanyaan untuk Mengungkap Kriteria 
Saya penasaran, solusi seperti apa yang Anda cari? 

Kriteria disini berarti poin-poin yang mempengaruhi keputusan seseorang.  

Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui solusi apa yang mereka inginkan . 

Biasanya mereka akan menjawab saya inginnya seperti ini dan itu. Nah dengan 

jawaban itu kita sudah menemukan kebutuhan mereka. 

Sebagai langkah terakhir untuk menggali kebutuhan, kita bisa mengajukan 

pertanyaan pamungkas berikut ini. 
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5. Pertanyaan untuk mengungkap Motivasi  
Mengapa Anda menginginkan solusi seperti itu? 

Disini kita akan mendapatkan alasan kuat atau motivasi apa yang 

melatarbelakangi mereka.  

Nah agar lebih jelasnya, saya akan memberikan ilustrasi sederhana.  

Contoh 
Misal produk kita " Sales Coaching" 

Kita ketemu seorang sales manager dan membahas tentang penjualan selama 

ini.  

A: Terkait dengan penjualan akang, apa sih harapan akang saat ini? 

B:  Saya ingin menjual lebih banyak. 

Karena jawabannya masih terlalu luas, maka kita bisa mengarahkannya ke 

jawaban yang lebih detil, kongkrit dan terukur. 

A: Maksud akang menjual lebih banyak itu berapa banyak?  

B: Ya meningkat lah jadi 200 juta per bulan  

A: sekarang memangnya baru berapa? 

B: sekarang mah masih di angka 100 juta.  

Nah sudah kita dapatkan keinginannya. Lalu kita buat pertanyaan konfirmasi 

agar lebih mantap. 

A: Jadi akang ingin agar tim akang bisa menghasilkan omzet 200 juta per 

bulannya? Betul seperti itu? 

Kita kunci jawabannya dengan pertanyaan tertutup. 

Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 

A: lalu apa saja yang sudah akang lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? 

Si akang tadi akan menjawab saya sudah begini dan begini.  

Lanjutkan ke pertanyaan tantangan. 

A: Apa tantangan terbesar akan untuk meningkatkan omzet masing-masing 

tim? 

B: Saya kesulitan menjaga komitmen dan konsistensi tim saya.  
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Kita sudah mendapatkan masalahnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. 

A: Seandainya saya bisa bantu untuk mengimplementasikan sistem 

pendampingan untuk menjaga konsistensi dan komitmen tim penjualan akang, 

kira-kira bagaimana? 

Sampai di titik ini biasanya mereka mulai tertarik dan ingin tahu lebih lanjut. 

A: Ok. sebelum saya jelaskan sistem pendampingan nya, kalau boleh saya 

tahu, sistem pendampingan apa yang akang inginkan? 

B: Saya ingin pendampingan sales coaching seminggu dua kali secara berkala. 

Kita sudah mendapatkan kriteria yang mereka inginkan. Lalu kita lanjutkan ke 

pertanyaan terakhir yaitu untuk mengungkap motivasi kuat mereka. 

A: Mengapa akang menginginkan sistem pendampingan seperti itu? 

Barulah muncul beberapa motivasi kuat dari mereka. Motivasi ini nantinya bisa 

kita jadikan pemicu semangat mereka . 

Nah itu tadi 5 pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menggali informasi 

tentang kebutuhan seseorang.  

5 pertanyaan itu adalah:  

1. Pertanyaan masa depan 

2. Pertanyaan tantangan 

3. Pertanyaan untuk menjembatani  

4. Pertanyaan kriteria 

5. Pertanyaan motivasi 

Lebih detailnya, mari kita diskusikan. 
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