
Apa yang dimaksud dengan coaching? 
 
Apa yang membedakan coaching dengan training, mentoring, 
consulting, counseling dan theraphy? 
 
Banyak yang tahu bahwa coaching lebih di ranah olahraga, karena para 
pelatih dari team olahraga dipanggil coach. Apa yang membuat mereka 
dipanggil coach? Saya tidak tahu sejak kapan panggilan coach untuk 
pelatih team olahraga dimulai. (akan menjadi PR saya selanjutnya). 
 
Di e-book ini saya akan lebih menjelaskan proses coaching dan peran 
coach diluar ranah olahraga. Menurut pengamatan saya Coaching diluar 
ranah olahraga diperkenalkan oleh W. Timothy Gallwey, dimulai dari buku 
yang dia tulis berjudul inner game of tennis dan kemudian beliau banyak 
dipanggil untuk berbicara di perusahaan tentang inner game nya. (buku 
yang sangat saya anjurkan bila mau mengenal tentang coaching). 
 
Kata “Coach” di Amerika Serikat dan Inggris (Negara yang saya tahu) 
mempergunakan kata Coach untuk bus, jadi bus di sana disebut Coach, 
kalau dulu kereta yang ditarik oleh kuda-kuda juga disebut Coach. Yang 
dimana dapat dipahami bahwa Coach berfungsi sebagai pengantar 
penumpangnya dari satu tujuan ke tujuan yang dikehendaki oleh 
penumpangnya bukan oleh kemauan pengemudinya. 
 
Nah kalau Coach sebagai profesi baik dibidang olahraga maupun bukan, 
menurut pemahaman saya adalah seseorang yang membawa team atau 
individu yang diasuh/dibinanya ke tujuan/arah yang diinginkan oleh 
team/individu tersebut. 

 
Kalau begitu apa itu Coaching? Dan Apa yang Bukan? (dalam konteks 
peran/profesi sebagai seorang people-helper) 
 
Saya lebih suka memakai kata apa yang bukan dan bukan apa yang 
membedakannya. 
 
Coaching bukanlah tentang mengajar, training atau memberi tahu. 
 
Coaching bukanlah Training yang fokus pada pengembangan sebuah skill 
tertentu, yang dimana melibatkan mengajar, memberikan instruksi, 
presentasi, dan yang menjadi inti dari sebuah training adalah latihan, 



peserta terlibat, dan mampu menguasai sebuah skill tertentu. 
 
Coaching juga bukanlah Mentoring yang melibatkan sebuah skill yang ingin 
dikembangkan oleh seorang junior. Dalam mentoring melibatkan memberi 
nasehat, petunjuk, dan membagi pengalaman seseorang (sang Mentor). 
Dan dalam proses mentoring terjadi hubungan yang tidak sama rata yang 
dimana terjadi posisi senior dan junior. 
 
Coaching juga bukanlah Counseling/Theraphy yang dimana berfokus pada 
masalah, bagaimana seseorang tersebut “broken” dan tidak berfungsi 
secara baik, dan di diagnose mengandung disorder tertentu, dan fokus 
pada proses menyembuhkan luka/sakit. Yang seakan-akan ada yang salah 
dengan orang tersebut. 
 
Coaching juga bukanlah Consulting yang melibatkan keahlian dari 
seseorang dalam suatu bidang tertentu untuk memberitahu apa yang 
perlu dilakukan oleh klien. Dalam consulting melibatkan prosedur 
tertentu dan juga membantu klien dalam melakukan sesuatu yang baru. 
 
Bila Coaching bukanlah Training, Mentoring, Counseling/Theraphy, 
dan Consulting, jadi apa itu coaching? Pada saat kapan baru disebut 
coaching? 
 
Coaching adalah tentang memfasilitasi melalui bertanya, memberikan 
feedback dan berperan sebagai seorang ahli dalam proses atau struktur 
tentang bagaimana seseorang mengelola cara kerja otaknya sehingga 
mampu menghasilkan performa yang “lebih” efektif, mampu menjadi 
pemimpin bagi dirinya sendiri, mampu menjadi manusia pembelajar, 
mampu menyesuaikan dengan kondisi sekarang untuk terus berkembang 
dan tumbuh, mampu mengaktualisasikan ide dan pemikirannya, yang 
dimana semua ini bukan karena ketergantungan pada orang lain, namun 
dengan melalui proses coaching menjadi mampu mengandalkan diri 
sendiri untuk menghasilkan keputusan dan tindakan yang “lebih” baik 
lagi. (inner game) 
 
Coaching seperti bidang people helper lainnya juga adalah tentang 
komunikasi, namun komunikasi di dalam coaching bukanlah percakapan 
yang baik-baik atau yang mengayomi saja. 
 
Apakah Coaching dapat berdiri sendiri, tanpa perlu adanya profesi 



people helper yang lainnya? 
 
Kalau meminjam pemahaman dari peran seorang Coach di dunia olahraga, 
maka seorang Coach tidak bekerja sendirian, artinya di dalam team 
tersebut seorang Coach juga membutuhkan seorang Trainer untuk melatih 
dan meningkatkan skill dari anak asuhnya, dan ada saatnya seorang 
Coach juga memerlukan seorang Mentor untuk melakukan Mentoring 
kepada anak asuhnya dan juga seorang Consultant untuk membantu 
teamnya tumbuh menjadi team yang lebih baik atau juga memerlukan 
seorang Counselor/Therapist dalam membantu anak didiknya melalui 
masa-masa sulit. 
 
Dengan pemahaman diatas, saya menyimpulkan bahwa fungsi dari 
seorang coach adalah memfasilitasi klien/orang yang dibinanya, menjadi 
sadar dengan apa yang sedang dialaminya saat ini dan kemudian 
mengajak orang yang sedang dibinanya untuk menyadari apa yang 
dibutuhkan dan mencari tahu sumber-daya sumber-daya apa yang sudah 
dimiliki dan yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang dia mau. 
 
Tentunya untuk mampu melakukan hal diatas, coaching memerlukan 
sebuah model yang dapat menjadi landasan ilmu yang dapat 
mewujudkan proses coaching dengan baik dan benar. 
 
NLP sebagai sebuah Model Komunikasi. 
Meta-Coaching mempergunakan Model-Model dari Neuro-Semantics dan 
Neuro-Linguistic Programming (NLP) sebagai alat bantu untuk melakukan 
proses coaching yang baik dan benar. 
 
Kali ini saya akan membahas tentang NLP sebagai sebuah Model yang 
menjadi fondasi utama dalam proses Meta-Coaching, yang dimana 
dipelajari di Module 1 (Coaching Essential) dari tiga Module Meta-Coach 
Training System. 
 
Kenapa mempergunakan NLP? 
NLP sebagai sebuah Model Komunikasi yang terwujud dari hasil modeling 
terhadap tiga orang yang sangat ahli dalam berkomunikasi (Fritz Pearl, 
Virginia Satir, Milton H. Erickson), yang dilakukan oleh seorang ahli 
linguistic, John Grinder dan seseorang yang jago menangkap pattern, 
Richard Bandler. NLP Model dikembangkan oleh John Grinder dan Richard 
Bandler mempergunakan tools dari Transformational Grammar dan 



Computer Science untuk memodel bagaimana kita berkomunikasi dengan 
diri kita sendiri yang menciptakan bagaimana kita memahami kenyataan 
dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain untuk membentuk 
sebuah hubungan, pengertian dan pengalaman-pengalaman lainnya. 
 
Lalu apa yang special dari NLP sehingga saya rekomendasikan sebagai 
fondasi ilmu dalam proses Coaching? 
 
Karena NLP: 
- NLP Sebuah model yang dapat memahami “How brain works”. 
- NLP memperkenalkan Mirroring sebagai the basic coaching skill. 
- NLP adalah model komunikasi yang transformative. 
- NLP melatih kemampuan listening anda. 
- NLP melatih bagaimana anda diajak untuk mengalami. 
- NLP memiliki Questioning Model for Coaching Power. 
- NLP dapat mengakselerasi performa dengan ketrampilan 
memberikan feedback 
- NLP memiliki Tools yang dapat dipergunakan untuk membebaskan 
diri dari hambatan. 
 
Selain mempergunakan NLP sebagai basis ilmu dalam melakukan proses 
coaching, tentunya diperlukan sebuah model dari NLP yang dapat 
membantu proses coaching menjadi lebih terstruktur, untuk itu saya ingin 
memperkenalkan SCORE Model sebagai sebuah model dalam melakukan 
proses coaching. 
 
SCORE MODEL sebagai MODEL dalam melakukan proses coaching. 
SCORE Model ditemukan oleh Robert Dilts, yang menjadi salah satu 
pentolan NLP yang bergabung di dalam group study pada awal-awal 
terbentuknya NLP. 
 
SCORE Model merupakan sebuah model yang sebenarnya tidak hanya 
dipergunakan untuk Coaching, namun juga dapat dipergunakan untuk 
problem solving, proses kreatif ataupun untuk theraphy. 
 
Namun di e-book ini saya ingin membahasa SCORE Model untuk 
dipergunakan dalam proses Coaching. 
 
Ok, apa kepanjangan dari SCORE Model? 
S – Symptom 



C – Cause 
O – Outcome 
R – Resources 
E – Effects 
 
Bila digambarkan 
 

 
Dari Manual Coaching Essential – Meta-Coach Training System Module 1 

 
 
Karena ada kata “State” saya akan menjelaskan dengan singkat tentang 
apa definisi dari state. 
 
State – adalah suatu kondisi mental yang timbul (berupa seperti rasa 
namun bukan rasa) berdasarkan apa yang sedang kita pikirkan, rasakan 
dan kondisi fisiologi kita. 
 
Di Neuro-Semantics kami mengatakan bahwa kualitas dari hidup anda 
ditentukan dari kualitas state anda. 
(Untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang state, dapat dipelajari di workshop-
workshop karena saya belum cukup mahir untuk mendeskripsikannya dalam bentuk 
kata-kata) 



 
Berikut penjelasan dari SCORE: 
 
Symptom 
Kalau dalam bahasa Indonesia Sympthom berarti gelaja, jadi dapat 
diartikan dengan kondisi sekarang, kondisi dari diri sendiri, kondisi 
hubungan dengan orang lain, kondisi dari karier atau bisnis, kondisi dari 
keadaan financial anda, dll saat ini. 
 
Apakah sekarang anda dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau kondisi 
anda dalam kondisi tidak terbedayakan. 
 
Cause 
Penyebab dari Sympthom, apa yang menyebabkan sehingga munculnya 
kondisi sekarang ini? 
Loh bukannya coaching berfokus ke depan, kenapa ada mencari 
penyebab? Ya jawaban simpelnya adalah ada saatnya anda perlu 
menemukan penyebabnya sehingga baru benar-benar menemukan 
masalah yang sebenarnya. Karena seringkali symptom yang diutarakan di 
awal muncul karena sesuatu hal yang sebelumnya tidak disadari. 
 
Oleh karena itu pertanyaan apa yang menyebabkan kondisi saya sekarang 
ini? Dapat dipergunakan untuk mencari akar permasalahannya atau 
menemukan apa yang sesungguhnya anda mau. 
 
Outcome 
Setelah mengetahui apa yang menyebabkan kondisi sekarang ini 
tentunya anda tidak ingin lama-lama menyesali atau terkukung dalam 
kondisi yang tidak memberdayakan tersebut, sehingga fokus yang paling 
penting adalah “apa yang diinginkan atau kondisi apa yang ingin 
diwujudkan?” sehingga dapat menarik kita keluar dari state yang tidak 
berdaya tersebut dan fokus ke state yang dapat memberdayakan kita 
dengan memfokuskan diri pada keinginan dan usaha-usaha yang perlu 
dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. 
 
Resources 
Tentunya setelah saya mengetahui apa yang ingin dicapai/diperoleh dan 
proses tidak berhenti disana, karena kita perlu usaha untuk mencapainya, 
dan sebelum melakukan usaha tentunya kita perlu melakukan persiapan 
persiapan sehingga usaha menjadi maksimal. 



Dan proses mempersiapkan diri ini diperlukan mencari tahu sumber daya 
atau apa-apa saja yang perlu saya persiapkan, apakah saya perlu 
menambah skills, kenalan, uang, pengetahuan, dll sehingga benar-benar 
siap dalam proses mencapai keinginan. 
 
Effect 
Dalam proses mewujudkan atau mempersiapkan ‘Resources’ yang 
diperlukan untuk mencapai apa yang dikehendaki, maka ada dampak atau 
konsekuensi-konsekuensi yang juga akan muncul, yang bilamana terutama 
konsekuensi ini tidak ecology sehingga menyebabkan persoalan baru yang 
lebih berat, maka kita perlu mempertanyakan apa yang perlu saya 
persiapkan untuk menghadapi situasi tersebut. Atau apakah saya perlu 
memikirkan resources lain, atau waktunya perlu saya pertimbangkan, dll. 
 
Di NLP/NS kita selalu melakukan ecology atau future pacing untuk 
mencari tahu apakah keinginan yang ingin kita capai itu benar-benar 
sesuatu yang diinginkan dan juga untuk memprediksi kira-kira pada saat 
mencapai perubahan atau keinginan yang diinginkan tersebut tidak 
menggangu lingkungan, keadaan, diri sendiri, sehingga hasil atau 
perubahan yang dicapai dapat benar-benar bermanfaat untuk diri sendiri 
dan orang lain. 
 
Pertanyaan yang muncul pada saat mempergunakan SCORE Model 
adalah apakah perlu dilakukan secara berurutan? Jawabannya adalah 
TIDAK, TAPI disaat awal-awal belajar sebaiknya dimulai dengan 
membiasakan diri secara beraturan terlebih dahulu. 
 
Berikut contoh-contoh pertanyaan SCORE Model dalam melakukan proses 
coaching. 
 
SYMPTOM 
“Apa yang menjadi masalahnya?” 
“Apa yang sedang anda rasakan/pikirkan?” 
“Apa yang sedang terjadi?” 
“OK, Apa yang menurut anda perlu diubah sekarang ini?” 
“Apa yang membuat anda datang kesini, apa yang sedang terjadi?” 
“Jadi anda memiliki masalah?” 
 
CAUSE 
“Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?” 



“Kapan hal tersebut mulai?” 
“Apa yang menyebabkan masalah tersebut?” 
“Kapan hal tersebut terjadi?” 
 
OUTCOME 
“Apa yang anda inginkan dari kondisi sekarang ini?” 
“Jadi perbedaan seperti apa yang anda inginkan?” 
“Bagaimana keadaan akan berbeda dari kondisi sekarang?” 
“Bagaimana hal tersebut akan berubah ketika masalah tersebut 
diselesaikan ?” 
 
RESOURCES 
“Apa sumber-daya yang sudah anda miliki untuk 
mencapai/memperoleh hal tersebut?” 
“Sumber-daya apa yang anda butuhkan untuk mencapai keinginan 
anda?” 
“Dimana anda dapat memperoleh sumber-daya tersebut?” 
“Apa yang perlu terjadi/dihadapi untuk memperoleh keinginan 
tersebut?” 
 “Kapan anda di waktu-waktu sebelumnya anda pernah 
menyelesaikan masalah yang lebih kurang mirip dengan masalah 
sekarang ini?” 
 
EFFECTS 
“Apa yang akan terjadi bila anda memperoleh/mencapai keinginan 
anda?” 
“Apakah OK bagi anda untuk membuat perubahan tersebut?” 
“dan ketika anda mencapai/memperolehnya, apa yang tidak akan 
terjadi / apa yang akan terjadi?” 
“Apa dampak yang dapat terjadi pada saat anda melakukan apa yang perlu 
dilakukan?” 
 
Catatan: perhatikan bagaimana perubahan secara linguistik dan fisik dari 
orang yang kita ajak bicara, serta tidak perlu takut untuk menciptakan 
mental-block bagi diri maupun orang yang mau kita fasilitasi karena 
dengan melakukan hal tersebut kita juga dapat mencari tahu seberapa 
besar kemauan/keinginan diri/orang untuk mencapai atau menyelesaikan 
masalahnya. 
 
SCORE Model created by Robert Dilts 
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Profile Penulis: 
- WAHYUDI AKBAR 
 
WAHYUDI AKBAR (WA), mempunyai passion tentang bagaimana dapat 
memanfaatkan kehidupan saat ini untuk menghasilkan kehidupan yang 
dapat membawa manfaat. Dan satu cara untuk dapat menghasilkan 
kehidupan yang dapat membawa manfaat adalah pada saat mampu 
menyadari dan mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki. 
 
Tools yang dipergunakan oleh WA untuk menyadari dan mengoptimalkan 
potensi yang dimiliki adalah dari bidang NeuroSemantics (NS) dan Neuro 
Linguistic Programming (NLP) yang sangat efektif untuk membantu 
perubahan. Dan juga mempunyai kualifikasi untuk mempergunakan Identity 
Compass (IC) sebuah Assesment Tool, yang memungkinkan individu dan 
team untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang mereka 
sendiri. Serta praktek hidup berkesadaran melalui Mindfulness Practitioner. 
 
Qualification: 

- Licensed Neuro-Semantics® NLP Trainer 

- Associated Certified Meta-Coach® 

- Identity Compass® Consultant 

- Certified Meta-NLP® Practitioner 

- Certified Meta-Master NLP® Practitioner 

 
WA sebagai Trainer Neuro-Semantics NLP yang bersertifikasi dan 
berlisensi dari International Society of Neuro-Semantics, USA. (ISNS)  
boleh mengadakan kelas bersertifikasi International, yaitu: 
- Meta-NLP Practitioner 

- Meta-Master NLP Practitioner 

- Meta-Coach Training System, Module 1 : Coaching Essential 

- Meta-Coach Training System, Module 2 : Coaching Genius 

 


