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Materi #8: Verbal Rapport 

Di materi kali ini kita masih akan membahas tentang tahap membangun 

hubungan. Kali ini kita akan membahas tentang membangun hubungan secara 

verbal (verbal rapport). Hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah: kata-kata 

yang kita gunakan mencerminkan pola pikir yang kita gunakan. Inilah 

pentingnya kita memperhatikan kata-kata prospek kita sehingga kita dapat 

menyamakan pola pikir dengan mereka. Menyamakan pola kata artinya kita 

menyamakan pola pikir. Saat kita menyamakan pola pikir, prospek akan 

merasa dimengerti dan dipahami dengan baik. 

Ada tiga pola kata yang perlu kita perhatikan. 

Pertama, lihat – dengar – rasa. Ini mewakili preferensi/kecenderungan berpikir 

prospek secara umum. Apakah mereka berpikir menggunakan gambar, suara 

atau rasa. 

Kedua, ingin dan tidak ingin. Ini mewakili arah motivasi dia. Apakah ia 

termotivasi oleh imbalan atau hukuman. 

Ketiga, harus dan tidak mungkin. Ini mewakili cara pengambilan keputusan 

prospek.  

Dalam materi kali ini kita akan fokus pada pola kata yang pertama. 

Menurut NLP kita berpikir dengan tiga cara. 

Pertama, dengan visual – kita memunculkan gambar/membayangkan sesuatu. 

Kedua, dengan auditorial – kita memunculkan suara/berbicara dengan diri 

sendiri. 

Ketiga, dengan kinestetikal – kita memunculkan rasa atau bau. 

Misal: coba ingat-ingat salah satu teman SMA Anda. Apa yang muncul pertama 

kali dalam pikiran Anda? Gambarnya? Suaranya, baunya? Rasanya? 

Apapun yang muncul pertama kali, itulah preferensi Anda dalam konteks 

mengingat teman.  

Sekarang coba Anda ingat-ingat kopi. Apa yang muncul pertama kali dalam 

benak kita? Gambar kopi? Baunya? Atau rasanya? 

Ini menunjukkan bahwa kita berpikir dengan indera kita. 
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Nah, darimana kita tahu cara berpikir mereka? Salah satunya adalah dnegan 

memperhatikan pola kata yang mereka gunakan. 

Misal, saat orang berpikir dengan mode VISUAL, mereka menggunakan kata-

kata berikut: 

 

Mode AUDITORIAL: 

 

Mode KINESTETIKAL: 
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Kalau kita cukup jeli, kita bisa membedakan mode berpikir yang sedang 

digunakan oleh seseorang. 

Rapport terbangun saat kita menggunakan channel yang sama dengan prospek 

kita. Saat mereka berpikir secara visual, kita pun berbicara secara visual dan 

mempresentasikan produk kita secara visual. Jika kita menggunakan channel 

yang berbeda, maka akan timbul miskomunikasi, mispersepsi – situasi tidak 

nyambung dengan prospek kita.  

Misalnya ada prospek kita berkata: “Saya tidak bisa melihat manfaat dari 

produk ini” lalu kita meresponnya dengan “Ibu rasakan dulu saja, nanti akan 

ibu rasakan manfaatnya” 

Ini adalah contoh komunikasi yang tidak nyambung. Mengapa? Sudah jelas di 

sini prospek menggunakan mode VISUAL dan kita meresponnya dengan mode 

KINESTETIKAL. 

Berbeda bila kita merespon dengan “Mari saya bantu ibu melihat dengan lebih 

jelas manfaat dari produk ini” – Baru kita akan nyambung dengan mereka. 

Bila kita meluangkan waktu untuk memperhatikan pola kata mereka, kita bisa 

menemukan cara berpikir mereka dan menyamakannya. 

Gunakan pola kata yang sama dan mereka akan merasa dipahami, dimengerti 

dan didengarkan. Saat ini terjadi, terbangunlah hubungan baik (rapport) yang 

kita harapkan. 
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