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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.Belajar 

 

2.1.1Pengertian Belajar 

 

 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan  lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. perubahan-perubahan tersebut akan nyata 

dalam seluruh aspek tingkah laku. pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

“Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” 

 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar. Perubahan tingkah laku seseorang yang 

dalam keadaan mabuk, perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, 

pertumbuhan dan perkembangan tidak termasuk dalam perubahan dalam 

pengertian belajar. 

Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar : 

1) Perubahan terjadi secara sadar 

2) Perubahan dalam proses belajar bersifat kontinu dan fungsional 
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3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Kemampuan yang dimiliki siswa yang didapat melalui proses belajar harus bias 

mendapatkan hasil belajar, hasil belajar yang maksudkan disini adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah ia menerima 

perlakuan dari pengajar (guru), seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2004:22) 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Horwart Kingsley (dalam 

Sudjana, 2004:33) membagi tiga macam hasil belajar mengajar, yaitu: 1). 

Keterampilan dan kebiasaan, 2). Pengetahuan dan pengarahan, dan 3). Sikap dan 

cita-cita. 

2.1.2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 

 

Hasil belajar merupakan hasil interaksi berbagai factor, baik internal maupun 

eksternal. Faktor-faktor yang memperngaruhi proses dan hasil belajar menurut 

Mulyasa (2004:190) dapat digolongkan menjadi empat, yaitu: 1). Bahan atau 

materri yang akan dipelajari; 2). Lingkungan; 3). Factor instrumental; dan 4). 

Kondisi peserta didik. 

Sedangkan menurut Widayatun (1999:28) menjelaskan bahwa factor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu: 1) kondisi fisik dan mental; 2) ingatan dan 

fikiran; 3) teknik/cara/metode; 4) sarana dan prasarana; 5) efesiensi waktu; 6) 

bahasa dan budaya; 7) motivasi dan minat; serta 8) bobot dan kepribadian. 
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Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan 

pembauran dari berbagai factor yang melatarbelakanginya. Factor-faktor tersebut 

memberikan kontribusi tertentu terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

 

2.2.Diagnostik Kesulitan Belajar 

 

2.2.1.Pengertian Diagnosis 

 

Menurut Syah (1995:179), diagnosis adalah upaya identifikasi fenomena yang 

menunjukkan adanya kesulitan belajar siswa, sedangkan diagnostik berarti 

langkah-langkah procedural dalam rangka diagnostis (penentuan jenis kesulitan 

belajar). Sedangkan menurut Thorndike dan Hagen (Syamsudin 2007;307), 

diagnostik dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami 

seseorang dengan melalui pengujian dan seksama melalui gejala-gejala; 

2) Studi seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan 

karakteristik atau kesalahan dan sebagainya yang esensial; 

3) Keputusan yang dicapai setelah melakukan suatu studi yang seksama atau 

gejala-gejala atau fakta-fakta tantang suatu hal. 

Bila kegiatan diagnosis diarahkan pada masalah yang terjadi pada belajar 

maka disebut sebagai diagnosis kesulitan belajar. Melalui diagnosis kesulitan 

belajar gejala-gejala yang menunjukan adanya kesulitan dalam belajar 

diidentifikasi, dicari faktor-faktor yang menyebabkannya dan diupayakan 

jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. 
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2.2.2.Pengertian Kesulitan Belajar 

Burton (1952:622-624) mengidentifikasikan bahwa seorang siswa dapat 

dianggapa mengalami kesulitan belajar jika yang bersangkutan mengalami 

kegagalan (failure) tertentu dalam mencapai tujuan – tujuan belajarnya. 

Kegagalan belajar didefinisikan oleh Burton sebagai berikut: 

1. Siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang 

bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat 

penguasaan (level of mastery) minimal dalam pelajaran tertentu seperti yang 

telah ditetapkan oleh orang dewasa atau guru. 

2. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mencapai 

prestasi yang semestinya, sedangkan dalam prediksi hal tersebut dapat ia raih 

dengan hasil yang memuaskan. 

3. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai 

tingkat pengusaaan (level of mastery) yang diperlukan sebagai prasyarat bagi 

kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. 

 

2.2.3.Diagnostik Kesulitan Belajar 

 

Dengan mengaitkan kedua pengertian diatsa maka kita dapat mendefinisikan 

diagnosis kesulitan belajar sebagai suatu proses upaya untuk memahami jenis dan 

karakteristik serta latar belakang kesulitan – kesulitan belajar dengan 

menghimpun berbagai informasi selengkap mungkin sehingga mempermudah 

dalam pengambilan kesimpulan guna mencari alternatif kemungkinan 

pemecahannya. 
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2.3.Penjaskes 

 

2.3.1.Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah usaha pendidikan dengan menggunakan jasmani  

sebagai alat perantaranya. pendidikan jasmani tidak lepas dari usaha pendidikan 

pada umumnya. pendidikan jasmani merupakan usaha untuk mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak kearah kehidupan yang sehat jasmani, 

usaha tersebut berupa kegiatan jasmani dan fisik yang deprogram secara ilmiah, 

terarah dan sistematis yang disusun oleh lembaga pendidikan yang berkompeten. 

sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani 

merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organic, 

neuromuskuler, intelektual social. 

 

Pendidikan jasmani dilaksanakan disekolah oleh karena itu guru pendiidan pada 

umumnya, melalui kegiatan jasmani yang berupa permainan, senam, atletik, 

renang, atau beladiri. Dalam Internasional Charter of Physical Education and 

Sport dari UNESCO disebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pendidikan seseorang baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota 

masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik, melalui berbagai kegiatan 

dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, 

pertumbuhan, kecerdasan, dan membentuk watak. hal tersebut menunjukkan 

betapa eratnya hubungan antara jasmani dalam kegiatan pendidikan jasmani. 
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2.3.2.Tujuan Pendidikan Jasmani 

 

Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogic dalam dunia gerak dan 

penghayatan jasmani. juga dikatakan bahwa guru pendidikan jasmani mencoba 

mencapai tujuan dengan mengajarkan dan memajukan aktivitas-aktivitas jasmani. 

Pendidikan jasmani menampakkan dirinya keluar dari pengajaran dalam latihan 

jasmani atau sebagai pengajaran gerak. isi dari aspek pendidikan ini ditentukan 

oleh intense-intensi pedagogic atau tujuan-tujuan pendidikan yang dipakai sebagai 

pegangan oleh guru pendidikan jasmani. sesuai dengan berbagai modalitas dari 

hubungan manusia dengan dunianya : dengan benda-benda, dengan orang lain dan 

dengan dirinya sendiri maka tujuan-tujuan yang dapat diraih adalah sebagai 

berikut : 

1) Pembentukan gerak 

a) memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak, 

b) penghayatan ruang waktu dan bentuk serta pengembangan perasaan irama, 

c) mengenal kemungkinan gerak-gerik sendiri, 

d) memiliki keyakinan gerak dan mengembangkan perasaan sikap, 

e) memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan 

pengalaman gerak. 

 

2) Pembentukan prestasi 

a) mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan 

ketangkasan-ketangkasan, 

b) belajar mengarahkan diri kepada pencapaian prestasi, 

c) penguasaan emosi, 
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d) belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri, 

e) meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dari tingkat dan bidang 

prestasi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan dalam olahraga. 

 

3) Pembentukan social 

a) pengakuan dan penerimaan peraturan-peraturan dan norma-norma bersama, 

b) mengikutsertakan kedalam struktur kelompok fungsional, belaar kerjasama, 

menerima pemimpin dan memberikan pimpinan, 

c) pengembangkan perasaan kemasyarakatan, 

d) belajar bertanggung jawab terhadap orang lain, 

e) belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepas lelah secara aktif 

untuk pengisi waktu senggang. 

 

4) Pertumbuhan badan 

a) peningkatan syarat-syarat untuk dapat tubuh, sikap dan bergerak dengan baik 

dan ontuk berprestasi secara optimal. 

b) meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan 

diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat. 

 

2.4.Renang Gaya Bebas 

 

2.4.1.Pengertian Gaya Bebas 

 

Gaya ini menyerupai gaya berenang seekor binatang, oleh sebab itu disebut juga 

gaya crawl yang berarti merangkak. Dalam istilah olahraga renang disebut juga 

gaya bebas (Muhammad Murni, 2000:8). Pengertian gaya bebas (Free Style) 

dalam olahraga renang adalah bebas gaya, dengan pengertian sebagai berikut : 
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bila dalam perlombaan renang gaya bebas, artinya si perenang boleh melakukan 

gaya apapun. Sedangkan bila dalam gaya renang gaya ganti, baik gaya ganti 

perorangan maupun gaya ganti estafet, maka si perenang gaya bebas adalah gaya-

gaya selain gaya punggung dan gaya kupu-kupu. 

 

 Yang terutama harus diingat pada waktu belajar renang gaya bebas adalah tubuh 

kita harus berada pada posisi datar diatas air dengan bahu kita agak kebelakang 

sedangkan kaki  hanya beberapa inci dibawah permukaan. Yang penting adalah 

mempertahankan wajah kita diatas air, dengan mata terus tertancap kedepan dan 

kebawah, kecuali pada waktu sedang bernafas. Kita bernafas kesisi sementara 

kepala pada posisi sedemikian sehingga kepala kita segaris lurus dengan 

permukaan (David Haller, 1982:32). 

 

2.4.2.Cara Berenang Gaya Bebas 

 

Menurut David G. Thomas, MS (2002:114-116) cara berenang gaya bebas 

dimulai dari posisi mengapung terlungkup sambil mengayunkan kaki dan 

menghitung setiap ayunan kebawah masing-masing kaki. Hitungan dalam enam 

set hitungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat keterangan gambar berikut : 

1. Kayuh dengan tangan, hembuskan udara; 

 

2. Pemulihan tangan ke posisi semula, siku terangkat; 
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3. Jangkau kedepan melewati sebelah atas tabung imajinasi, siku terangkat; 

 

4. Mulai mengayun dengan tangan; 

 

5. Ambil nafas pada bagian pertengahan terakhir dari gerakan tangan sisi 

pernafasan, siku terangkat; 

 

6. Raih kedepan melampui atas tabung imajinasi, siku terangkat. 
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2.5  Hipotesis 

 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu “jika pendekatan diagnostik kesulitan belajar 

diterapkan dipembelajaran renang pada siswa kelas X di SMK KARTIKA TAMA 

maka kemampuan siswa akan mengalami peningkatan”. 


