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Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

kelincahan dengan kemampuan dribbling dalam permainan sepakbola  pada siswa usia 15 

tahun SSB Karisma Tahun 2016. (2) Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

kecepatan dengan kemampuan dribbling dalam permainan sepakbola pada siswa usia 15 

tahun SSB Karisma Tahun 2016. (3) Untuk mengetahui apakah ada hubungan bersama antara 

Kelincahan dan kecepatan dengan Dengan kemampuan dribbling dalam permainan sepakbola 

pada siswa usia 15 tahun SSB Karisma Tahun 2016. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, jumlah orang coba 

sebanyak 16 orang yang diperoleh dengan teknik total sampling. Kemudian orang coba 

melakukan tes kelincahan dengan bentuk instrumen lari shuttle run dan tes kecepatan lari 50 

meter yang selanjutnya hasil tes kelincahan dan kecepatan dihubungkan dengan kemampuan 

dribbling. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah dengan 

menggunakan teknik analisis hubungan linier ganda, dan untuk mengetahui hubungan 

kelincahan dan kecepatan dengan kemampuan dribbling digunakan uji-r.  

Dari hasil perhitungan data: (1) hubungan antara kelincahan dengan hasil kemampuan 

dribbling yaitu -2,95. (2) hubungan antara kecepatan l dengan hasil kemampuan dribbling 

yaitu 0,34; (3) Sedangkan hubungan dari ketiga variable yaitu 2,94. Dalam table uji r 

diperoleh rtabel = 0,425. Menunjukkan bahwa rhitung = 2,94 dan rtabel = 0,425 dalam taraf 

signifikan α = 0,05. Dimana dalam hal ini rhitung > rtabel. Maka Ho ditolak dan Ha diterima 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dan kecepatan dengan 

kemampuan dribbling dalam permainan sepakbola pada siswa usia 15 tahun SSB Karisma 

Medan Tahun 2016. 

Kesimpulan bahwa : (1) terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan 

kemampuan dribbling dalam permainan sepakbola pada siswa usia 15 tahun SSB Karisma 

Tahun 2016.( 2) terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan dengan kemampuan 

dribbling dalam permainan sepakbola pada siswa usia 15 tahun SSB Karisma Tahun 2016. 

(3) Terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dan kecepatan dengan kemampuan 

dribbling dalam permainan sepakbola pada siswa usia 15 tahun SSB Karisma Tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


