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Masalah dalam penelitian ini berawal dari observasi penulis temui disaat Praktek 

Lapangan (PL), ternyata kemampuan dribbling pemain sepakbola SMA Negeri 4 Kabupaten 

Sijunjung belum optimal, hal ini dapat dilihat saat melakukan latihan dan mengikuti beberapa 

pertandingan. Didalam dribling bola lebih mudah dirampas oleh lawan. Hal ini diduga 

penyebabnya adalah keseimbangan dan kelincahan yang belum begitu baik. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan keseimbangan dan kelincahan dengan hasil dribbling   

pemain sepakbola SMA Negeri 4 Kabupaten Sijunjung. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yaitu untuk melihat hubungan antara 

keseimbangan dan kelincahan dengan hasil dribbling pemain  sepakbola SMA Negeri 4 

Kabupaten Sijunjung. Populasi dalam penelitian ini pemain sepakbola SMA Negeri 4 

Kabupaten Sijunjung yang berjumlah 20 orang.  Dengan menggunakan teknik total sampling 

yang mana semua populasi dijadikan sampel, untuk mendapatkan data penelitian digunakan 

tes Stork Stand, Shuttle run dan dribbling bola dengan zig-zag. Data dalam penelitian ini di 

analisis dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment, sebelum dilakukan uji 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu uji normalitas dan juga 

menggunakan analisis regresi variabel yaitu untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan 

nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dirubah-rubah atau dinaik turunkan 

dikarenakan juga karena kedua variabel memiliki hubungan yang timbal balik. 

 

Hasil penelitian adalah Hipotesis pertama Terdapat hubungan signifikan (berarti) 

antara keseimbangan dengan hasil dribbling bernilai rhitung - 0.451 > r-tab 0.444, berarti 

hubungan keseimbangan kuat dan tidak searah (negatif). Hipotesis kedua Terdapat hubungan 

yang signifikan (berarti) antara kelincahan dengan hasil dribbling bernilai rhitung 0.477 > r-

tab 0.444, berarti hubungan kelincahan kuat dan searah (positif). Dan hipotesis ketiga 

Terdapat hubungan yang kuat dan searah tetapi tidak signifikan (berarti) antara keseimbangan 

dan kelincahan secara bersama sama dengan hasil dribbling bernilai rhitung 0.551 > r-tab 

0.444  Dibuktikan dengan nilai Fhit  3.068 > Ftab 3.59. Dengan demikian hipotesis kerja 

yang diajukan (Ha) tidak dapat diterima. Dengan demikian berarti hubungan keseimbangan 

dan kelincahan secara bersama-sama dengan hasil dribbling memang terdapat hubungan yang 

kuat dan searah tetapi tidak signifikan (berarti). 
 

 

 


