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Materi #7: Non Verbal Rapport 

Hai apa kabar rekan-rekan sekalian? Masih semanagat mengikuti kursus kita 

kali ini? Masih dengan saya Darmawan Aji di Kursus Online Hypnoselling.  

Pada materi ini kita masih akan membahas tentang membangun hubungan 

dan fokusnya kali ini adalah bagaimana membangun hubungan secara non 

verbal. Ini bermanfaat bagi mereka yang melakukan penjualan secara offline, 

misalnya menjual jasa konsultasi, multi level marketing ataupun asuransi.  

Pertanyaan yang akan kita jawab adalah: apa kuncinya agar kita diterima, 

disuka, dan dipercaya saat kita melakukan presentasi penjualan secara offline. 

Ini yang akan kita fokuskan menjawab pertanyaan ini, bagaimana agar kita 

diterima, disuka, dan dipercaya saat kita melakukan presentasi penjualan 

secara offline. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak di terima maka 

prospek kita akan menolak apapun apa yang kita sampaikan. Apabila tidak 

disuka maka mereka akan resisten dengan apa yang kita sampaikan. Dan bila 

mereka tidak percaya dengan apa yang kita katakan tentu saja mereka tidak 

akan mau bergerak ke tahap berikutnya, yaitu tahap closing tahap 

mendapatkan komitmen.  

Ok, mari kita mulai. Kunci agar kita diterima, disuka dan dipercaya pada saat 

kita melakukan presentasi penjualan adalah meluangkan cukup waktu untuk 

membangun hubungan baik dengan prospek kita. Di dalam ilmu NLP (Neuro-

Linguistic Programming) hubungan baik seperti ini di kenal dengan istilah 

rapport. Rapport adalah sense of connectedness – perasaan terhubung dengan 

orang lain. Resistensi/penolakan dalam hubungan, dalam penjualan, dalam 

komunikasi adalah tanda kurangnya rapport. Penolakan adalah tanda 

kurangnya rapport. Sehingga bila kita ingin apa yang kita sampaikan tidak 

ditolak (minimal diterima dulu ya tidak harus langsung diikuti) maka kita perlu 

membangun rapport lebih dahulu. Rapport membuat kita diterima, disuka dan 

di percaya. Coba Anda lihat, banyak orang yang kurang pintar, mohon maaf, 

tetapi mereka sukses dalam kehidupannya dalam karirnya, apa rahasianya? 

Karena mereka pandai membangun rapport dengan orang lain. Sementara kita 

bisa lihat orang lainnya yang pintar , cerdas, tapi kurang pAndai membangun 

rapport biasanya justru tidak berhasil membangun kesuksesannya di dunia 

nyata, tidak bisa membangun karirnya dengan baik. Rapport adalah sebuah 

keterampilan kunci yang perlu kita kuasai entah melakukan penjualan secara 

offline ataupun online. Karena keterampilan kita membangun rapport 

membantu kita mudah untuk di terima, disuka dan dipercaya.  
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Lalu, bagaimana caranya membangun rapport? Perhatikan gambar berikut.  

 

 

Putri Diana adalah salah satu orang yang pandai membangun 

hubungan/rapport. Perhatikan, ingat-ingat gambar ini terlebih dahulu sebelum 

kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Perhatikan gambarnya baik-baik, rapport 

di mulai dari membangun kesamaan. Coba ingat-ingat ketika kita bertemu 

dengan orang asing, entah di perjalanan, entah di kendaraan, di luar negeri, di 

kota  yang baru kita kunjungi. Secara naluriah kita akan mencari kesamaan 

dengan mereka. Kita bertanya tinggal dimana, aslinya darimana, pekerjaannya 

apa dan sebagainya. Sampai ketika kita menemukan kesamaan, tiba-tiba tring! 

Kita mersa terhubung dengan mereka dan mereka pun merasa terhubung 

dengan kita. Jadi rapport dimulai dari membangun kesamaan. Menariknya, 

kesamaan yang kita bangun bisa merupakan kesamaan verbal, bisa juga 

kesamaan non-verbal. Bisa kesamaan topik, hobi, asal daerah, bisa juga 

kesamaan-kesamaan yang di luar itu.  

Nah pada materi ini kita akan fokus bagaimana membangun kesamaan secara 

non verbal. Perhatikan gambar tadi yang kita tampilkan, gambar Putri Diana.  
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Perhatikan Putri Diana melakukan rapport secara non verbal dengan anak kecil 

tersebut. Putri Diana membangun kesamaan non verbal dengan anak tersebut, 

dia membungkukkan badan, menyentuh tangan anak kecil tersebut kemudian 

menyamakan ketinggian mata. Ini yang disebut dengan rapport secara non 

verbal. Membangun kesamaan secara non verbal. Saat muncul kesamaan, 

muncul juga rasa aman dan rasa nyaman. Sehingga apa? Sehingga Orang 

menjadi suka dan percaya pada kita, sehingga akhirnya terbuka dengan kita. 

Saat mereka terbuka dengan kita, mereka menjadi mau menceritakan masalah 

yang di alaminya, ini adalah modal penting saat kita mau masuk ke tahap 

berikutnya dari tahap penjualan berikutnya yaitu tahap menggali kebutuhan. 

Apa yang dilakukan Putri Diana tadi adalah membangun kesamaan secara non 

verbal dan itu memunculkan rasa aman dan rasa nyaman dari si anak kecil 

yang ada di hadapannya.  

Jadi, bagaimana caranya membangun kesamaan secara non verbal? Caranya 

adalah lakukan mirroring secara tersamar. Apa itu mirroring? Mirroring adalah 

kita bertindak seperti cermin bagi prospek kita. Kita samakan postur kita, 

gesture kita, ekspresi muka kita, bahkan nada suara dan kecepatan bicara kita 

terlebih dahulu. 93% kesuksesan sebuah komunikasi dimulai dari 

memperhatikan hal-hal yang bersifat non verbal.  

Perhatikan mirroring yang dilakukan oleh Barrack Obama berikut ini.  
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Lihat bagaimana dia menyamakan cara duduk tamunya, kakinya, tangannya, 

ekspresi mukanya. Kemudian saat tamunya melakukan gerakan berbeda, 

diapun akan mengikuti gerakan tamunya. Ini menunjukan bahwa Obama 

adalah orang yang ahli dalam membangun hubungan secara non verbal. Bisa 

dipahami ya? Artinya apa? kalau kita ingin sukses dalam berkomunikasi dalam 

membangun hubungan kita perlu menguasai keterampilan ini, keterampilan 

membangun kesamaan secara non verbal, keterampilan membangun rapport 

secara non verbal.  

Agar proses membangun rapport kita lebih halus kita gunakan rumus H.A.T.I  

1. Hargai. Hargai cara berpikir orang lain , keputusan-keputusan mereka. 

Jangan pernah menyalahkan keputusan-keputusan mereka, respect 

terhadap cara berpikirnya  

2. Amati. Perhatikan postur, gerakan tubuh mereka, ekspresi mereka. 

Kemudian setelah itu langsung kita ikuti langsung kita samakan? Tidak 

.  

3. Tunggu. kita melakukan proses menunggu  terlebih dahulu.. tunggu 

saat mereka mulai bergerak , mengubah posisi, jangan langsung kita 

ikuti. Selama mereka masih berbicara tunggu saja.  

4. Ikuti. Baru setelah itu ikuti , setelah kita mendapatkan kesempatan 

untuk merespon. Entar bertanya, berbicara barulah ikuti samakan 

postur gerakan tubuh kita dengan postur dan gerakan tubuh mereka, 

jaadi ada jedanya. dan ingat proses mirroring ini harus dilAndasi dengan 
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sikap kita menghargai cara berpikir orang lain, itu yang nomor satu. Ok, 

lakukan mirroring dengan hati.  

Di materi berikutnya kita akan fokus mempelajari rapport secara verbal . ini 

bermanfaat entah Anda sebagai penjual offline maupun online. Sampai 

jumpa di materi berikutnya 
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