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Masalah dalam penelitian adalah rendahnya prestasi Atlet Bolabasket klub Tamara 

Padang yang diduga disebabkan beberapa faktor diantaranya rendahnya tingkat kecepatan, 

kelincahan, dan keseimbangan terhadap kemampuan dribbling. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui kontribusi kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan terhadap kemampuan 

dribbling atlet bolabasket klub Tamara Padang. Jenis penelitian ini masuk dalam jenis 

penelitian korelasional. 

 

Adapun Populasi penelitian ini adalah seluruh atlet bolabasket klub Tamara Padang 

berjumlah 36 orang yang terdiri dari 24 orang atlet putra dan 12 orang atlet putri. Teknik 

pengambilan sampel dengan “purposive sampling”, 24  atlet putra saja, sedangkan atlet putri 

tidak dijadikan sampel. Pengambilan data penelitian adalah kecepatan dengan tes lari sprint 

30 meter, data kelincahan dengan tes zig-zag run, data keseimbangan dengan tes stork stand 

dan data Kemampuan dribbling dengan tes dribbling zig-zag. Teknik analisis data 

menggunakan metode korelasional dan kemudian diinterprestasikan menggunakan product 

moment sederhana untuk hipotesis satu, dua, dan tiga. Untuk menguji hipotesis keempat 

dengan menggunakan rumus korelasi ganda dollitle. Untuk mengetahui berapa persen 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan rumus β1k  x  r1k  x 100%. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Terdapat kontribusi kecepatan yang 

signifikan terhadap kemampuan dribbling atlet Bolabasket klub Tamara, dengan nilai r = 

0,3912 didapat r
2
 = 0,27 adapun besar  kontribusinya  27%, (2) Terdapat Kontribusi 

kelincahan yang signifikan terhadap kemampuan dribbling atlet Bolabasket klub Tamara, 

dengan nilai r = 0,0867 didapat r
2
 = 0,0259 adapun besar  kontribusinya 2,59%, (3) Terdapat 

Kontribusi keseimbangan yang signifikan terhadap kemampuan dribbling atlet Bolabasket 

klub Tamara, dengan nilai r = 0,3948 didapat r
2
 = 0,1624 adapun besar  kontribusinya 

16,24%, (4) Terdapat Kontribusi yang signifikan antara kecepatan, kelincahan dan 

keseimbangan secara bersama-sama terhadap kemampuan dribbling atlet Bolabasket klub 

Tamara, dengan nilai R = 0,6769 didapat R
2
= 0,4583, adapun besar kontribusinya 45,83 %. 

 
 


