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Kontribusi Antara Kelincahan dan Koordinasi Mata Kaki Terhadap Kemampuan 
Mendribbling Bola Cepat Pemain Sepak Bola Di Fc.Hercules Tambang Padang 

Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. 
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Masalah dalam penelitian ini berawal dari observasi yang penulis temui di lapangan 
terlihat bahwa kemampuan menggiring bola dalam bermain ataupun latihan masih belum begitu 
baik,hal ini diperkuat lagi pada saat pertandingan, dimana pemain sulit melewati dan lepas dari 
penjagaan lawan,pada dasarnya banyak factor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini 
yang dilihat masalah kelincahan dan koordinasi mata kaki. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi kelincahan dan koordinasi mata kaki terhadap kemampuan 
menggiring bola pemain sepak bola di Fc.Hercules Tambang Padang Kec.Koto Balingka Kab. 
Pasaman Barat. 

 
Jenis penelitian adalah korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain sepak 

bola di Fc.Hercules Tambang Padang Kec.Koto Balingka Kab. Pasaman Barat yang berjumlah 
20 orang, penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik total sampling 
maka sampel berjumlah sebanyak 20 orang. untuk mendapatkan data penelitian digunakan lari 
bola balik, tendanga bola ke didnding sesuai dengan sasaran dan Kemampuan dribbling. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan korelasi product moment sederhana dan ganda, untuk 
menentukan kontribusi dianalisis dengan koefisien determinan. 

 
 Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kelincahan terhadap Kemampuan dribbling, dimana rtab  pada taraf signifikan α (0,05) = 0,444 
berarti rhitung (0,498) > rtab (0,444), dengan kontribusi sebesar 24,80%. Kemudian pada koordinasi 
mata kaki dengan Kemampuan dribbling juga terdapat hubungan yang signifikan, dimana rtab 
pada taraf signifikan α (0,05) = -0,444 berarti rhitung (-0,475) > rtab (-0,444), dengan kontribusi 
sebesar 22,56% Dan selanjutnya juga terdapat hubungan yang signifikan kelincahan dan 
koordinasi mata-kaki secara bersama-sama dengan kemampuan menggiring bola  para pemain 
sepak bola Fc.Hercules Tambang Padang Kec.Koto Balingka Kab.Pasaman Barat, dimana rtab  
pada taraf signifikan α (0,05) = 0,444 berarti Rhitung (0,592) >  rtab (0,444), dengan kontribusi 
sebesar 35,05%. 
 


