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PEMBERIAN PANDUAN K E B E R B A S W  (KNOWLEDGE 
OF RESULTSIKR) DALAM WAYA MENINGKATKAN 

HASIL PEMBELAJARAN MOTORIK 

Oleh : Chalid Marzuki 

. . . Abstract 

m e n  learning a motor skill, information must be proces- 
sed by the learner. It is clear that feedback is an important 
aspect in general learning as well as in the learning a motor 
skrll. The term of fiowledge of Results (XR) is ofren used 
synonymously and interchangeably with the term of feedback 
In fact, KR has, been viewed as the single most variable 
governing the. acquisition of skill. 

The paper tries to explore the important jmctions of 
Knowledge of Results (KR) in learning motor skills. Those 
functions are informalion, motivation, and reinforcement. 
Some questions about giving KR are also considered and 
discussed. 

A. Pendahulan 
Belajar suatu keterampilan motorik merupakan proses yang 

kompleks. Buekers dan Magill, (1995); Rink, (1985); Schmidt, 
(1 975a); Singer, ( 1980), menjelaskan bahwa seseorang dapat me- 
ningkatkan tampilannya dengan melalui beberapa tahapan. Mereka 
sependapat bahwa tahapan tersebut diuraikan pertarna kalinya oleh 
Fitts dan Posner, (1967). Tahapan tersebut dikarakterisasikan oleh 
beberapa faktor yang muncul pada saat pertama kali, pertengahan, 
dan akhir dari tingkatan perkembangan keterampilan. Ketiga tahap- 
an ini secara bemrutan dikenal dengan n m a  phase cognitive, phase 
antara (intermediate)lassociative, dan phase akhirlautonomous. 

Untuk sampai kepada suatu tampilan yang sangat mahir atau 
terampil dalam belajar motorik dibutuhkan waktu berlatih yang 
sangat lama atau tahunan. Salah satu tugas guru olahraga atau 
pelatih dalam ha1 ini adalah untuk memudahkan atau membantu 

1 proses belajar tersebut dari pemula sehingga menjadi atlet yang 
terampil dengan waktu yang singkat. Kepustakaan mengenai belajar 
motorik menunjdckan banyaknya metode dan strategi yang bisa 
dipakai untuk meningkatkan hasil belajar dan tampilan motorik. 



Salah satu daii metode tersebut dikenal dengan narna Knowledge of 
Results (KR) atau "Pailduatl' Keberhasilan" (PK). 

B. Knowledge of Results (KR)1 Panduan Keberhasilan (PK) 
Salah satu tugas utama guru olahraga dan pelatih adalah secara 

langsung melibatkan diri dalam memberikan pertolongan kepada 
murid-murid mereka yang sedang belajar keterampilan motorik. 
Termasuk dalam tugas ini adalah juga menentukan apakah telah ter- 
jadi faktor belajar dalarn diri murid. Rink (1985) menjelaskan bah- 
wa faktor belajar merupakan suatu fenomena yang tidak dapat 
diarnati. Belajar hanya dapat diperkirakan te jadi dengan memper- 
hatikan prilaku atau tampilan yang ditarnpakkan oleh murid. Hal ini 
dapat dilakukan dengan memperkirakan ukuran-ukuran tampilan 
yang mempunyai katakteristik tersendiri seperti, tarnpilan seharus- 
nya rnenjadi mantap {kurang benrariasi) dari- hari ke hari. Nilai 
(score) sehamsnya terus berubah atau menunjukkan peningkatan 
dari waktu ke waktu sebagai hasil dari berlatih. 

Pada saat belajar keterampilan motorik, seseorang hams mem- 
proses informasi yang datang dari*berbagai sumber seperti pandang- 
an (visual), suara (verbal), dan otot (kinesthetic), membuat keputus- 
an tentang informasi tersebut, dan akhirnya memilih suatu respon 
yang paling tepat untuk situasi yang dihadapinya. Sebagaimana 
murid berlanjut melampaui tahapan belajar maka kemarnpuan 
mereka untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan Yang mereka perbuat 
dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang tepat untuk memper- 
baikinya juga meningkat (Buekers dan Magill, 1995; Marteniuk, 
1986). Maksudnya, seorang yang ahli mampu mempergunakan 
segala informasi yang diberikan oleh sistem sensorinya untuk tampil 
secara terarnpil atau sukses. Sedangkan, pemula kadang-kadang 
tidak sadar atau tidak mampu untuk memanfaatkan informasi yang 
disediakan oleh sistem sensorinya. Alhasil, mereka memperghakan 
informasi ekstemal yang memperkuat sistim sensori untuk meng- 
arahkan tindakan-tindakannya. 

Marteniuk (1976) menjelaskan suatu model dasar mekanisme 
proses infonnasi (gambar. 1) yang didasarkan dari model yang di- 
kembangkan terlebih dahulu oleh Welford (1968). 

1 I .  , , 



Gambar. 1 Model Proses Informasi 
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Sumber: Marteniuk (1976 : 5) 

Pada model di atas dapat,dilihat tiga macam mekanisme yang 
mengantarai informasi dengan kondisi di sekitamya Mekanisme 
tersebut adalah perceptual, decision, dan eflector. Selanjutnya 
Marteniuk (1976) menerangkan bahwa h g s i  dari rnekanisme 
perceptual, yang menerima kondisi sekitarnya dari organ sensori, 
adalah untuk menyediakan pusat mekanisme dengan suatu deskripsi 
kondisi sekitarnya dengan mengindentifikasi dm mengklasifikasi- 
kan informasi yang masuk. Kesimpulan rnengenai deskripsi kondisi 
sekitar tersebut dalam bentuk kode yang telah diatur sebelumnya 
dikirim ke mekanisme decision dengan suatu rangkaian dari respon- 
respon perceptual. Mekanisme ini seterusnya hams menentukannya 
dalam suatu rencana-aksi yang berhubungan dengan tujuan-tujuan 
saat itu. Jika suatu rencanareaksi telal~~dipilih maka suatu rangkaian 
komando dikirimkan ke mekanisme effector yang kemudian meng- 
organisasikan respon dan mengirimkan komando yang tepat ke 
sistem otot. Feedback memainkan peranan penting dalam pelaksa- 
naan gerakan. Selanjutnya informasi tentang gerakan tersebut akan 
diumpanbalikkan ke mekanisme efector dan memungkinkannya 
untuk membuat perbaikan pada gerakan yang berikut, jika waktu 
tersedia. a fi . . . , r  

Jelaslah bahwa feedback me~pakan  suatu aspek yang penting di 
dalam belajar motorik. Belajar suatu keterampilan motorik merupa- 
kan suatu tugas sensoryrnotor tentang sesuatu respon yang bergan- 



tung secara kuat pada feedback (Mulder dan Hulstyr?, 1985; Rink, 
1985). Feedback merupakan suatu istilah umum mengenai infor- 
masi yang diberikan kepada siswa tentang tampilan dari suatu kete- 
rampilan yang sedang berlangsung atau setelah selesai (Marteniuk, 
1976). Newell, (1981); Newell, Carlton, dan Antoniou, (1990); 
Silverman, (1994) menambahkan lebih lanjut bahwa informasi ini 
dapat dikategorisasikan ke dalam kerangka yang berhubungan 
dengan aksi yang diberikan sebelum, sedang, dan selesai/akhir. 
Istilah feedback ini sering dipakai dengan arti yang sama dengan 
Knowledge of Results (KR) atau Panduan Keberhasilan (PK) 
(Magill, 1985). Marteniuk (1976) menjelaskan bahwa mempelajari 
gerakan dengan maksud tertentu yaitu yang rnengacu kepada tujuan 
gerakan atau pencapaian prestasi maka dimensi lain dari feedback 
harus dibicarakan, yaitu KR (PK). Para peneliti juga berpendapat 
bahwa PK merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam 
mempemahir keterarnpilan (Adams, 1971; Buekers, Magill, dan 
Sneyers, 1994; Rink, 1985; Salmoni et.al., 1984, Schmidt, 1975b, 
Sparrow dan Summers, 1992; Wulf dan Schmidt, 1989). 

Secara definisi, Panduan Keberhasilan (KR) adalah, " X R  is 
information about response that is provided to the learner from an 
external source after the completion of the response and is usefir1 
for developing an appropriate response on the next trial" (Magill, 
,1986: 52). Informasi ini dianggap sebagai basis bagi koreksi 
kesalahan pada percobaan berikut yang seterusnya dapat mengarah 
kepada memotivasi siswa untuk tetap pada tujuan dan lebih meng- 
efektifkan tarnpilan selama latihan berlangsung (Adams, 1987; 
Hardy, 1983; Marteniuk, 1986; Travlos dan Pratt, 1995; Winstein 
dan Schmidt, 1990). Faktor luar dapat datang dari guru, pelatih, 
peneliti, dan sistem video, dan lain-lain. 

Hasil penelitian juga mendukung akan pentingnya peranan PK 
-sebagai variabel belajar (Lee dan Magdl, 1983; Newel1 dan .Mc 
Ginnis, 1985; Schmidt, Young, Swinnen; dan Shapiro, 1989; 
Schmidt dan Young, 1991) dan variabel tampilan (Schmidt, et. al, 
1989; Schmidt dan Young, 1991). Artinya, jika PK disediakan atau 
diberikan maka kebanyakm siswa akan menguasai tugas yang di- 
laksanakan. Dengan kata lain, panduan keberhasilan (PK) sangat 
penting untuk timbulnpa belajar, (lemning) (Benedetti dan Mc 
Cullagh, 1987; Kernodle dan Carlton, 1992; Magill, 1994b), 

Di dalam kegiatan belajar motorik, Moston, (1981) menyarankan 
tiga bentuk pernyataan yang dapat dipakai untuk lebih rnengefek- 
tifkan hasil pembelajaran tersebut. Ketiga bentuk pernyataan terse- 



but adalah pernyataan-pernyataan koreksi. nilai, dan netral. Contoh 
bagaimana isi clan penggunaan dari pernyataan ini dapat dilihat 
lebih lanjut pada Moston, (1981). 

Panduan Keberhasilan (PK) memberikan paling tidak tiga fungsi 
penting dalam belajar keterampilan rnotorik. Ketiga fungsi ini ada- 
lah informasi, rnotivasi, dan reinforcement (Magill, 1985, 1986; 
Newell, 1976; Sage, 1984). Keterangan berikut akan menjelaskan 
ketiga fingsi tersebut. 
1. Fungsi Informasi 

Pendekatan proses informasi kognitiv menginterpretasikan 
pengaruh-pengaruh dari PK dengan menyarankan bahwa si pelaku 
kegiatan mengingat hubungan antara respon clan yang dihasilkannya 
dan secara acriv memutuskan respon yang bagaimana seharusnya 
diusahakan pada kegiatan yang berikutnya. Dengan demikian bela- 
jar suatu keterarnpilan motorik dapat dianggap sebagai suatu situasi 
pemecahan masalah (Adams, 197 1; Glencrose, 1992; Marteniuk, 
1986). Dalam situasi seperti ini ada suatu kebutuhan untuk mene- 
tapkan ha1 yang penting atau perlu bagi pemecahan masalah ini agar 
berhasil dan juga merupakan ha1 yang penting dalam situasi-situasi 
ini bahwa informasi tentang suatu respon merupakan sesuatu yang 
alarni yang akan membantu pelaku membuat penyesuain-penye- 
suaian yang perlu sebelum melakukan kegiatan keterarnpilan selan- 
jutnya. Dengan cara ini, informasi tentang suatu respon merupakan 
ha1 yang penting bagi siswa. Misalnya, seseorang yang baru pertarna 
kali mempelajari suatu keterampilan atau berada pada tingkatan 
pemula. Misalkan, dia belum pernah memegang raket tenis dan 
ingin belajar bermain tenis. Pada saat pertama kali dia belajar suatu 
pukulan, dia akan mendapatkan dirinya tidak mengerti sama sekali 
tentang bagaimana pukulan tersebut seharusnya dilakukan dan 
bagaimana rasanya. Ia mungkin mempunyai beberapa ide dengan 

Y rnelihat pelatih atau gurunya tetapi dia kurang yakin akan bentuk 
dan rasa dari pukulan yang dihasilkannya dibandingkan dengan pu- 
kulan yang seharusnya. Pada situasi seperti ini, PK sebagai 
informasi memainkan suatu ha1 yang vital. Pelatih atau guru akan 
menerangkan setiap akhir atau setelah beberapa kali pukulan ten- 
tang kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam praktek. Berdasarkan 
informasi ini, siswa akan merubah pukulannya sehingga pada pu- - 

5 . kulan selanjutnya akan mendekati kepada pukulan yang seharusnya. 
2. Fungsi Motivasi 

Panduan Keberhasilan (PK) akan merangsang pelaku untuk 
berusaha keras atau bertahan lama pada suatu tugas. Hal ini di- 



interpretasikan sebagai sifat motivasi dari PK untuk berperan 
(Newell, 1976). Motivasi Gijelaskan sebagai sesuatu yang mendesak 
seseorang untuk memulai atau terus bergerak ke arah tujuan 
(Magill, 1985). Dalam konteks ini, tujuan adalah tampilan yang 
berhasil atau kesuksesan dari keterampilan yang sedang dipelajari. 
Ada beberapa pendukung yang menyokong dasar pikiran bahwa PK 
dalarn beberapa segi sangat penting untuk meningkatkan motivasi. 
Tanpa inforrnasi dari PK, pelaku akan segera kehilangan perhatian 
atau interes dalarn melanjutkan suatu tugas. Schmidt (1988) misal- 
nya, menyimpulkan bahwa pemberian PK pada siswa akan mem- 
berikan suatu motivasi yang kuat baginya. PK membuat tugas 
menjadi lebih menarik, mempertahankan siswa tetap pada tugas, 
secara umum rnembuat tugas yang membosankan menjadi agak 
menyenangkan, dan sebagai hasilnya dalarn diri siswa timbul tuju- 
an-tujuan tampilan yang lebih tinggi. Penelitian dari Little dan Mc 
Cullagh, (1989) juga menunjukkan bahwa PK berhubungan dengan 
memotivasi pelaku untuk terus berusaha kearah suatu tujuan. 
3. Fungsi Reinforcement 

Hal ini dipengaruhi oleh kontribusi yang diberikan oleh 
Thorndike, Law and Effect (Adams, 1987: Lee dan Carnahan, 1990; 
Newell, 1976). Hukum dari Thorndike ini menyatakan bahwa suatu 
stimulus-respon diperkuat jika respon segera diikuti oleh suatu 
penghargaan (reward) atau pemuas (satis$er) dan melemah jika res- 
pon diikuti oleh hukuman (punkhmeni) atau beberapa pernyataan 
yang menjengkelkan. Sage, (1984) menerangkan bahwa fungi 
reinforcement ini merangsang sistem arousal dan akhirnya mengacu 
kepada suatu tingkatan yang lebih tinggi bagi pemicu pada sel-sel 
yang tepat. Lebih sering syaraf-syaraf yang tepat ini dipicu semakin 
kuat memory trace. Jika ha1 ini diwujudkan ke dalam belajar 
motorik maka pemberian penghargaan yang mengikuti suatu respon 
yang tepat mernpunyai tujuan memperkuat atau meningkatkan ke- 
mungkinan bahwa respon yang sama akan muncul kembali. 
Misalnya, pada suatu latihan keterampilan, siswa melakukan suatu 
gerakan yang tepat. Pelatih atau guru mengatakan bahwa gerakan 
yang telah dilakukan siswa sudah betul. Harapannya adalah bahwa 
si siswa akan menampilkan gerakan yang sama pada latihan yang 
berikutnya. Magill, (1985) menerangkan bahwa bentuk dari PK ini 
menyediakan tidak hanya ihformasi agar siswa inengetahui bahwaia 
melakukan gerakan dengan baik tetapi juga sebagai reinforcement. 
Dengan demikian pelatih atau guru dapat memakai PK pada bagian 
tertentu dari keterampilan yang dilakukan siswa dengan tepat. 



Pelatih atau guru juga dapat memberikan infonnasi tentang kesa- 
lahan pada bagian gerakan dengan maksud untuk menolong siswa 
rnemperbaikinya dalam latihan berikutnya. 

C. P.ertimbangan-Pertimbangan dalam Pemberian PK 
Beberapa pertimbangan berikut ini hams dipertanyakan oleh 

para gUru atau pelatih pada saat melakukan kegiatan atau dalam 
memberikan PK kepada anak didiknya Pertimbangan-pertimbangan 
tersebut adalah : 
1. Dapatkab Siswa Belajar tanpa PK? 

Dengan latihan yang lama ternyata siswa yang tidak mendapat- 
kan PK juga mampu meningkatkan tampilan mereka (Adams, 197 1 ; 
Stelmach, 1970). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa ke te  
rampilan yang mempelajarinya dibutuhkan adanya PK dan ada yang 
tidak memerlukannya. Sebaliknya, (Magill, 1986; Marteniuk, 1976; 
Newell dan Mc Ginnis, 1985) menerangkan bahwa belajar tidak 
akan muncul jika tanpa adanya informasi tentang kesalahan atau ke- 
tidaksesuaian antara respon yang nyata dan seharusnya atau benar. 
Latihan yang lama dengan adanya PK menghasilkan tampilan yang 
sukses dan juga memperkuat representasi kegiatan dalam memory 
(Lee,White, d m  Carnahan, 1990). Dengan demikian dapat dike- 
mukakan bahwa memberikan PK selama belajar motorik lebih baik 
hasilnya daripada tidak ada (Lee, et.al., 1990) dan secara umum PK 
penting demi munculnya belajar (Adarns, 1987; Bennedeti dan Mc 
Cullagh, 1987; Kemodle dan Carlton, 1992; Magill, 1994). 
2. Apa yang Harus Diberikan? 

Marteniuk (1976) d m  Schmidt (1988) menyimpulkan bahwa 
individu hanya marnpu menyimpan sebanyak kurang lebih tujuh 
potong atau kelompok item dalam ingatannya pada satu saat. Oleh 
karena itu sangatlah penting untuk tidak terlalu banyak memberikan 
infonnasi pada satu saat karena siswa akan menjadi kewalahan dan 
PK menjadi kurang berhasil. Lebih lanjut, Magill (1985) menjelas- 
kan bahwa individu tidak saja mendapatkan kesulitan jika mereka 
hams mengingat lebih dart lima sampai sembilan potong informasi 
pada suatu saat tetapi juga mereka mempunyai kemampuan yang 
terbatas dalarn mengingat informasi pada suatu saat. Jika guru atau 
pelatih mengatakan untuk memperbaiki terlalu banyak ha1 pada 
kegiatan berikutnya maka. siswa akan memperhatikan kepada 
beberapa keterangan saja atau rnereka menjadi ragu. Para pernula 
tidaklah membutuhkan detildetil yang sangat khusus. Sebaiknya, 
informasi perbaikan kesalahan secara umum sudah memadai pada 



tingkatan ini dan terlalu sedikit informasi juga tidaklah tepat. Hal 
yang penting diperhatikan adalah bahwa PK harus berarti bagi sis- 
wa. Keberartian PK maksudnya adalah bahwa PK hams menye- 
diakan informasi yang akan mengarahkan perhatian siswa kepada 
bagian dari keterampilan yang hams diperbaiki dan ha1 tersebut 
hams mempersiapkan informasi yang memungkinkan siswa mem- 
buat suatu perbaikan pada gerakan yang selanjutnya (Magill, 1994). 
Tindakan yang harus diperhatikan guru atau pelatih dalarn 
mempersiapkan PK yang penuh arti kepada siswa adalah dengan 
melatih mata dan perasaan yang mendalam tentang pola dari suatu 

-'gerakan. Mereka harm mendalami urutan yang tepat dari gerakan, 
waktu, kecepatan, dan aplikasi daya dari pola gerakan. Cara lain 
yang dapat dilakukan oleh guru atau pelatih dalam meyiapkan PK 
untuk membantu siswanya adalah dengan mempelajari Biomekanika 
dm teknik-teknik dari pola gerakan. Hal ini perlu dilakukan oleh 
para guru atau pelatih karena Lee, Keh, dan Magill (1992) menyata- 
kan bahwa guru yang mempunyai latar belakang terbatas tentang 
keterampilan yang sedang diajarkan mungkin akan gaga1 untuk 
mengenal dan memperbaiki kesalahan-kesalahan siswanya. 
3. Berapa Banyaknya Pemberian PK? 

Di dalam kepustakaan pertanyaan ini mengacu kepada frekwensi 
dari PK. Salrnoni et-al., (1984) menjelaskan bahwa frekwensi terse- 
but ialah frekwensi mutlak dan relatif. Frekwensi mutlak berarti 
bfiwa PK diberikan setelah setiap kali gerakan di dalam urutan 
belajar, sedangkan frekwensi relatif menunjukkan prosentase 
banyaknya PK diberikan di dalam latihan. Dari kedua bentuk pem- 
berian PK ini belum didapatkan hasil penelitian yang meyakinkan 
tentang yang mana yang lebih baik (Magill, 1986). Salmoni, et al., 
(1984); Winstein dan Schmidt, (1990) menyatakan bahwa PK akan 
mempunyai pengarnh yang mengganggu terhadap tampilan atau 
belajar jika siswa terlalu tergantung padanya. Oleh karena itu, 
Maqill, (1986); Winstein dan Schmidt, (1990) menyimpulkan 
bahwa pemberian PK pada setiap kali kegiatan tidak akan mungkin 
menghasilkan kondisi belajar yang optimal. Pemberian PK setelah 
setiap kali usaha hanya mengganggu belajar atau mernbuang-buang 
waktu saja. Alasan dari argumentasi ini adalah bahwa pemberian 
PK setelah setiap kegiatan mengarah kepada "informasi berlebihan" 
(in$ormation overload), dan ha1 ini memungkinkan hadirnya 
suasana yang meyebabkan siswa mulai bergantung kepada PK dan 
-tidak kepada indera penerirna infomasinya. Suasana seperti ini di- 
umparnakan oleh Schmidt, (1998) bahwa subjek memakai PK 



sebagai "crutch" (penyangga)., Jika penyangga ini diambil maka 
tampilan akan kurang berhasil karena tergantung kepada keterse- 
diaannya PK. Beberapa peneliti (Schmidt, et al., 1989; Winstein dan 
Schmidt, 1990; Young dan Schmidt, 1992; Yao, Fishman dan 
Wang, 1994) meyarankan bahwa mengurangi.jumlah pemberian PK 
memudahkan belajar. Hal yang sarna juga dikemukakan oleh 
Swinnen, (1990); Swinnen, Schmidt, Nicholson, dan Shapiro, 
(1990) bahwa pemberian segera PK setelah latihan diduga sebagai 
faktor pengganggu belajar dari kemampuan-kemampuan penemu 
kesalahan. Mereka juga menjelaskan bahwa situasi ini cendemng 
mengganggu evaluasi subyektif spontan dari response yang 
dihasilkan feedback. Akhirnya, Magill, (1985, 1986, 1994) menya- 
rankan bahwa frekwensi relatif lebih baik daripada frekwensi mut- 
lak. Maksudnya adalah bahwa PK sebagai infonnasi perbaikan 
kesalahan tidaklah dibutuhkan setelah setiap kali latihan. 

D. Penerapan PK dalam Pendidikan Olahraga 
Panduan Keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan 

dengan beberapa cara seperti dengan gerakan tubuh, sentuhan, serta 
gabungan dari keduanya. Cara yang paling baik dalam memberikan 
I'K kepada siswa tentunya adalah dengan berbicara (verbal). 
Moston ( 1  981) membedakan pemberian PK dalam bentuk verbal ini 
atas: I )  Pernyataan koreksi (corrective statements); 2) Pernyataan 
nilai (value statements); dan 3) Pernyataan netral (neutral 
statements). Keterangan berikut akan menjelaskan ketiga pernyata- 
an tersebut. 
1. Pernyataan Positif (corrective statements) 

Pernyataan ini diberikan pada saat kesalahan yang dilakukan 
siswa dalam melakukan tampilan pada satu tugas gerakan sangat 
jelas sekali. Pernyataan yang diberikan dalam ha1 ini &an berisikan 

I hal-ha1 yang menjelaskan kesalahan dan bagaimana memperbaiki- 
nya. Misalnya: 
a. "Jalannya bola terlalu tajam"; "Lepaskan bola di atas kepala 

dan parabolakan jalannya". 
b. "Sikumu terlalu ditekuk saat ayunan"; "Pertahankan siku yang 

terkunci pada saat swing". 
c. "Jalannya bola terlalu datar"; "Tendang bola pada titik 

e terendah". 
d. "Tendangan kakimu terlalu ke bawah"; "Angkat pinggul dan 

gerakkan kaki dari pangkal paha". 



2. Pernyataan Nilai (value statements) 
Dalam bentuk ini, PK diberikan berupa kalimat seperti bagus, 

oke, baik, sangat baiklbagus, dan kurang bagus. Pernyataan-pernya- 
taan ini mempunyai arti positif dan negatif. Pernyataan tersebut, 
secara umum, merupakan ungkapan perasaan tentang tarnpilan dan 
tidak setepat pernyataan koreksi. Di dalam memberikan pernyataan 
nilai ini seharusnya diikuti dengan pernyataan koreksi sehingga 
pencapaian hasil akan cepat dalam meningkatkan tarnpilan. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan koreksi berhubungan 
dengan tugas yang ditampilakan sedangkan pernyataan nilai berko- 
notasi sentuhan terhadap siswa. Berikut ini beberapa contoh dari 
pernyataan nilai. Misalnya: 
a. "Fast break yang kamu lakukan sangat kompak sekali" 
b. "Saya sangat senang dengan cara kamu melakukannya" 
c. "Saltonya sangat bagus sekali" 

b 

3. Pernyataan Netral (neutral statements) I 

Pernyataan dalam kategori ini mempunyai ciri menjelaskan 
(descriptive) dan apa adanya sesu?i dengan kenyataannya. Contoh: 
a. "Enarn dari sepuluh tembakanmu masuk ring" 
b. "Kecepatan berlari 100 m kamu 14 detik" 
c. "Tembakan ke duamu masuk di nilai 8" 

Pemberian PK lebih rinci diberikan oleh Silverman, Tyson, dan 
Krampitz (1992) dalam usaha mereka melihat hubungan antara 
pemberian PK dengan pencapaian tarnpilan dalam p e n d i d h  
olahraga. Silverman et al., (1992) mengkategorikan PK ke dalam 
enam kategori dan sub-sub kategori. Pengkategorian tersebut ada- 
lah: 1) Type; 2) Fom; 3) Time; 4) Referent; 5) Number of students; 
dan 6) Quality. Penjelasan berikut akan menjelaskan keenarn 
kategori ini. 
1. Type 
a. Positive: PK diberikan sebagai penghargaan atau penguatan 

pada suatu .gerakan. 
b. Negative: PK yang menyatakan tentang gerakan yang kurang 

tepat 
c. Descriptive: PK yang menjelaskan suatu kesalahan tanpa 

adanya evaluasi 
d. ~rescrbt ive:  PK yang menjelaskan bagaimana agar gidan 

menjadi lebih baik 
e. Corrective: kombinasi descriptive dan prescriptive (kesalahan 

dijelaskan dan perbaikan diberikan) 



f. Affective: PK yang ditujukan sebagai motivasi atau memper- 
baiki sikap (attitude) 

g. Comparative: PK diberikan sebagai perbandingan dengan 
keterampilan lainnya. 

2. Form 
a. Auditory: PK diberikan secara lisan 
b. Visual: PK diberikan secara demonstrasi 
c. Tactile: PK diberikan secara bantuan dengan tangan 
d. Auditory-Visual: PK diberikan secara lisan dan demonstrasi 
e. Auditoiy-Tactile: PK diberikan secara lisan dan bantuan 

dengan tangan 
f. Auditory-Visual-Tactile: PK diberikan secara lisan, demons- 

trasi, clan bantuan dengan tangan. 
3. Time 

- a. Concurrent: PK diberikan sewaktu .tampiIan berlangsung 
b. Terminal: PK diberikan setelah tampilan, yang sebelumnya 

beberapa tampilan telah dilakukan 
c. Delayed PK diberikan beberapa saat setelah tampilan dan 

setelah suatu gerakan lainnya dilakukan 
4. Referent 

a. Whole Skill: PK diberikan pada beberapa komponen dari 

Pi tarnpilan 
b. Part of Skill : PK diberikan pada ha1 tertentu dari tampilan r c. Outcome : PK diberikan terhadap hasil akhir dari tampilan 

I d. Number of Students 
e. One : PK diarahkan kepada satu orang 
f. Two : PK diarahkan kepada dua orang 
g. Three : PK diarahkan kepada tiga orang 

I 
6. Quality 

I 
a. Good PK diberikan secara tepat terhadap situasi tanpa 

mengindentifikasi kesalahan 
b. Moderate: PK diberikan secara umum tetapi guru kehilangan 

I ha1 kecil atau membuat sedikit kesalahan dalam penjelasan atau 
demonstrasi 

c. Poor: PK diberikan dengan banyak kesalahan 

i Dengan kedua contoh di atas (Moston, 1981; silver mar^ et al., 
1992) dapatlah dilihat tentang bagaimana penerapan PK yang 
dilakukan oleh para guru olahraga dalam usaha mereka untuk 
memotivasi, memberi inforrnasi, dan penguatan terhadap keberha- 



silan suatu tugas gerakan. Banyak cara, jenis, dan bentuk PK yang 
dilakukan untuk membantu meningkatkan tampilan. 

E. Kesimpuian 
Panduan Keberhasilan (PK) merupakan ha1 penting yang hams 

diberikan kepada siswa untuk lebih mengoptimalkan hasil belajar 
&lam suatu keterampilan motorik. Keberhasilan yang dicapai da- 
lam belajar maupun tampilan dari suatu keterampilan motorik 
tidaklah lepas dari fungsi PK sebagai penyedia informasi tentang 
perbaikan kesalahan, pemacu siswa untuk berusaha keras mencapai 
tujuan keterampilannya, dan pemberi penghargaan yang bertujuan 
agar gerakan yang telah dilakukan dengan tepat dapat dilakukan 
dengan hasil yang sarna pada gerakan berikutnya. Di dalam 
pelaksanaannya, PK seharusnya tidak diberikan setelah setiap kali 
kegiatan dan juga tidak diberikan terlalu banyak (terlalu detil) dan 
terlalu sedikit juga tidaklah tepat. 

Penerapan PK di dalarn pendidikan olahraga secara umum dapat 
dikategorikan kedalam,,pernyataan koreksi, pernyataan nilai, dan 
pernyataan netral. Secara lebih khusus atau rinci, dalam upaya 
mengembangkan ragam dari PK, pemberian PK dapat dilakukan 
dengan berbagai macam usaha yang tujuannya tetap untuk mening- 
katkan tampilan. 1 

Pengetahuan yang mendalam tentang gerakan dari tampilan yang 
diajarkan sangatlah penting mtuk dikuasai demi berhasilnya PK 
dan peningkatan tampilan. Kepada mahasiswa ilmu keolahragaan 
yang ingin menjadi guru olahraga atau pelatih sangatlah dianjurkan 
untuk mempelajari pengetahuan tentang PK ini dengan sebaik- 
baiknya demi keberhasilan dalam tugas selanjutnya. 
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