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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelincahan dan 

koordinasi mata kaki terhadap kemampuan dribbling sepak bola. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Siswa Sekolah Sepakbola Tasbih Setia Budi Medan 

Tahun 2017 yang berjumlah 25 orang. Jumlah sampel 15 orang diperoleh dengan 

teknik radom sampling.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif statistik 

dengan statistik korelasional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen illionis agility test untuk kelincahan, menendang bola ke dinding 

untuk koordinasi mata kaki dan instrumen tes dribbling sepak bola.  

Hasil analisis statistik pertama menunjukkan koefisien korelasi 0,4470. 

Koefisien determinasi menjelaskan bahwa kelincahan memberikan pengaruh 

sebesar 19,98% terhadap kemampuan dribbling sepak bola sedangkan 80,02% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil uji signifikansi yaitu uji - t satu 

arah diketahui bahwa tHitung > tTabel dimana (1,80 > 1,77) sehingga disimpulkan 

terdapat hubungan yang signifikan dan bersifat positif dari pada kelincahan 

terhadap kemampuan dribbling sepak bola pada Siswa Sekolah Sepakbola Tasbih 

Setia Budi Medan Tahun 2017. Hasil analisis statistik kedua menunjukkan 

koefisien korelasi -0,4603. Koefisien determinasi menjelaskan bahwa koordinasi 

mata kaki memberikan pengaruh sebesar 21,18% terhadap kemampuan dribbling 

sepak bola sedangkan 78,82% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil 

uji signifikansi yaitu uji- t satu arah diketahui bahwa tHitung > tTabel (-1,87 > 1,77) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan 

bersifat negatif dari pada koordinasi mata kaki terhadap kemampuan dribbling 

sepak bola pada Siswa Sekolah Sepakbola Tasbih Setia Budi Medan Tahun 2017. 

Hasil analisis statistik ketiga menunjukkan koefisien korelasi sebesar 

0,6504. Koefisien determinasi menjelaskan bahwa secara simultan kelincahan dan 

koordinasi mata kaki mempunyai hubungan yang signifikan sebesar 42,31% 

terhadap kemampuan dribbling sepak bola sedangkan 57,69% dipengaruhi oleh 

variabel lain. Berdasarkan hasil signifikansi yaitu uji F diketahui bahwa  Fhitung = 

4,40 > Ftabel 3,88 pada taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara kelincahan 

dan koordinasi mata kaki terhadap kemampuan dribbling sepak bola pada Siswa 

Sekolah Sepakbola Tasbih Setia Budi Medan Tahun 2017. 


