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 INDONESIA  
 

This study uses correlation method that describes a symptom which can be deduced from 

the results of the test and measurement. Statements made relating to: Relationship Agility on 

Dribbling Soccer in Junior High School (SMP) 15 Pekanbaru. 

In this study, sampling was using the technique purposive sampling by taking some 

population. With respect to this research, given the number of population is 129 people, so that 

the sample in this study only 25 people from the part of the population. Thus, the number of 

samples is 25 junior high school students 15 Pekanbaru. The required data is obtained using tests 

and measurements. Furthermore, the data obtained was analyzed using statistical formations 

tabulated frequencies and percentages. From the 25 samples (by boys) obtained significant data 

that the hypothesis is accepted at the 0.05 significance level, in other words there is a significant 

relationship between Agility (x) with Dribbling (y), with the determination of 10.24%. Based on 

calculations from the data obtained, the coefficient of correlation between Agility with Dribbling 

of (rxy = 0.32) in the category of low-level relationships. From the test results obtained t value of 

1.63 from the distribution list obtained at 0.05 t 0.05 (23) = 1.714, then Ho is rejected, it means 

with 99% confidence level was concluded that the correlation coefficient between the two 

variables Agility (x) with Dribbling (y) has a close relationship. 

 

Keywords : Agility and Dribbling 

 

 

 

 

 



2 
 

ABSTRAK 

Yudhi Adi Putra, 2012 : Hubungan Kelincahan dengan Dribbling Sepak bola di SMP 15 

Pekanbaru. 

 

Yudhi Adi Putra 

Di bawah bimbingan 

 Drs. Yuherdi, S. Pd 

Drs. Masrur, S.Pd 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Olahraga (PENJASKES) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Riau Jl. Paus no. 5 Rumbai Pekanbaru 0761-53437 

 INDONESIA  
 

Penelitian ini menggunakan metode korelasi yang menggambarkan suatu gejala yg dapat 

disimpulkan dari hasil tes dan pengukuran. Pernyataan yng disampaikan berkaitan dengan : 

Hubungan  Kelincahan (agility) dengan Dribbling Sepak bola di SMP 15 Pekanba. Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengna menggunakan teknik Purposive Sampling 

dengan mengmbil sebagian populasi yang ada. Sehubungan dengan penelitian ini, mengingat 

jumlah populasi 129 orang maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang dari 

sebagian populasi. Jadi sampel penelitin ini berjumlah 25 orang siswa laki-laki SMP 15 

Pekanbaru. Data yang diprlukan diperoleh menggunakn tes dan pengukuran. Selanjutnya data 

yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan formasi statistic tabulasi frekuensi dan 

persentase. Dari 25 sampel (siswa putra) diperoleh data yang signifikan. Hipotesis diterima pada 

taraf signifikan a= 0,05 dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan anatara Kelincahan 

(x) dengan Dribbling (y) dengan determinasi sebesar 10,24%. 

Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh koefisien hubungan antara Kelincahan 

dengan Dribbling sebesar (Rxy=0,32) berada pada kategori tingkat hubgungan yang rendah , dari 

hasil pengujian diperoleh t hitung sebesar 1,63 dari daftar distribusi pada a=0,05 diperoleh t 0,05 

(23)=1,714, maka Ho ditolak artinya dengan tingkat kepercayaan 99% disimpulkan bahwa 

koefisien korelasi antara kedua variabel Kelincahan (x) dengan Dribbling (y) mempunyai 

hubungan yang erat. 

 

Kata kunci : Kelincahan dengan Dribbling. 
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I. PENDAHULUAN 

 
Di Indonesia olahraga sepak bolasudah lama berkembang dan popular, akan tetapi dalam 

segi prestasi, sepak bola indonesia masihkurang prestasi. Masih banyak yang perlu ditingkatkan, 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa teknis maupun non teknis, dan untuk mencapai prestasi yang 

tinggi dalam olahraga tentu banyak faktor yang dapat menunjang sekaligus memegang peranan 

penting seperti faktor teknik, fisik dan mental yang matang, selain itu harus ada kemauan dari 

atlit itu sendiri, tekun berlatih, disiplin, tidak gampang putus asa, serta adanya sarana dan 

prasarana dan mengikuti petunjuk pelatih.  

Sepak bola adalah permainan yang menantang secara fisik dan mental. Seorang pemain 

harus mampu melakukan gerakan yang terampil dibawah kondisi permainan yang waktunya 

terbatas. Ketika mulai mempersiapkan diri untuk bermain bola keterampilan utama yang harus 

diperhatikan adalah penguasan bola dengan kaki saat bergerak. Selanjutnya Hocke dan Nasution 

(1956:31) menyatakan manusia dapat mencapai prestasi pada berbagai usia,. Latihan kondisi 

fisik secara teratur dan berkesinambungan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi 

peningkatan kemampuan pengembangan teknik dalam pertandingan. 

Kelincahan sangat erat hubungannya dalam kemampuan menggiring bola, dengan 

banyaknya sumbangan yang diberikan oleh kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola, 

maka diharapkan  seorang pemain dapat menghasilkan suatu permainan yang maksimal, 

kelincahan dibutuhkan oleh seseorang pemain sepak bola dalam menghadapi situasi tertentu dan 

kondisi pertandingan yang menuntut unsur kecepatan dan kelincahan dalam bergerak untuk 

menguasai bola maupun dalam bertahan untuk menghindari benturan yang mungkin terjadi. 

Dribbling adalah keterampilan dasar dalam sepak bola karena pemain harus mampu 

menguasai bola saat bergerak, berdiri, atau bersiap melakukan operan atau tembakan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi dribbling pada olahraga sepak bola diantaranya adalah kecepatan, 

kekuatan, keseimbangan, kelentukan, ketahanan, kelenturan, dan kelincahan. 

Berdasarkan latar belakang diatas ternyata banyak faktor yang mempengaruhi dribbling, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Kelincahan 

(Agility) Dengan Dribbling Sepak Bola Di SMPN 15 Pekanbaru“. 

  

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini data diambil atau dikumpulkan dengan cara menggunakan observasi, 

peneliti mendatangi sampel yang ingin diteliti.Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan 

kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi 

penetapan skor angka (Margono, 2004 : 170). 

- Tes Kelincahan  

- Dogging Run 

Tujuan  : Mengukur kemampuan merubah arah berlari 

    Secara bolak-balik dan zig-zag 

Sasaran : siswa yang berusia 10 tahun keatas 

Perlengkapan : 

1. Stopwatch, batu bata yang digoreskan untuk membuat garis start 

2.  Batu bata yang digoreskan untuk membuat tanda arah lari  

3. Batu untuk dijadikan rintangan 
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4. Lapangan 

5. Garis star sepanjang 1,83m 

6. Rintangan pertama didepan garis start sejauh 3,66m 

7. Rintangan kedua didepan rintangan pertama sejauh 1,83 m 

8. Rintangan ke 3 dan ke 4 masing – masing sejauh 1,83 m 

Teknik Analisis Data 

 Setelah data diperoleh melalui tes yang dilakukan oleh siswa putra dan mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara kelincahan (agility) dengan dribbling sepakbola siswa putra SMP 15 

Pekanbaru. Untuk menentukan besarnya hubungan antara Variabel X dengan Variabel Y 

dinyatakan dengan korelasi prodact moment (Sudjana 1992:382). 

rxy =   

Keterangan: 

rxy =  Koefisien Korelasi x dan y 

∑ xy = Jumlah Data xy 

∑ x = Jumlah data x  

∑ y = Jumlah data x 

∑  = Jumlah data  

∑ y  = Jumlah data y 

N = Jumlah sampel 

r = Korelasional 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) 15 Pekanbaru merupakan sekolah yang berada 

di rumbai jalan pramuka wilayah pekanbaru. Jumlah siswa SMPN Negeri 15 pekanbaru 

berdasarkan data statistik SMP Tahun 2010/2011 dari kelas VII-IX  berjumlah( 387 ). Sedangkan 

jumlah kelas VIII yang merupakan objek populasi penelitian adalah 129 dan yang menjadi 

sampel adalah 25 orang siswa putra. Setelah dilakukan penelitian tes kelincahan, terdapat hasil 

tes kelincahan sebesar X=194,1 dan Dribbling Y=930,4. 
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Tabel distribusi frekuensi kelincahan (X) 

No. Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

 (fa) 

Frekuensi Relatif 

(Fr) 

1 6,7-7,2 3 12 

2 7,3-7,7 13 48 

3 7,8-8,2 2 8 

4 8,3-8,7 2 8 

5 8,8-9,3 5 20 

 Jumlah 25 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas,terlihat pada variabel kelincahan dapat disimpulkan bahwa dari 

25 orang sampel yang melakukan tes, yaitu orang yang beradapada kelas interval 6,7-7,2 

sebanyak 3 orang memilikikelincahan sebesar (12%) yang berada pada kelas interval 7,3-7,7 

sebanyak 12 orang memiliki kelincahan sebesar (48%) yang berada pada kelas interval 7,8-8,2 

sebanyak 2orang memiliki kelincahan sebesar (8%) yang berada pada kelas interval 8,3-8,7 

sebanyak 2 orang memiliki kelincahan sebesar (8%) yang berada pada kelas interval 8,8-9,3 

sebanyak5 orang memiliki kelincahan (20%), yang berada pada kelas interval 8,8-9,3 sebanyak 5 

orang memiliki kelincahan sebesar (5%),yang berada pada kelas interval 9,4-9,9 sebanyak 1 

orang memiliki kelincahan sebesar (4%). Selanjutnya diagram lingkaran hasil tes kelincahan 

dapat dilihat dari gambar dibawah ini : 

 
Gambar : diagram lingkaran tes kelincahan SMPN 15 Pekanbaru 

Keterangan : 

1. Merah  :  48% 

2. Biru laut :  20% 

3. Biru : 12% 

4. Unggu : 8% 

5. Hijau  : 8% 

6. Oren  : 4% 

 

Distribusi frekuensi dribbling (Y) 

No. Kelas Interval Frekuensi 

Absolut  

(fa) 

Frekuensi Relatif (Fr) 

1 25,3-30,7 6 24 

2 31,1-35,9 4 16 

3 36,1-40,5 8 32 

4 41,1-45,5 7 28 

5 46,2-50,1 0 0 

6,7-7,2 
12% 

7,3-7,7 
48% 

7,8-8,2 
8% 

8,3-8,7 
8% 

8,8-9,3 
20% 

9,4-9,9 
4% 
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 Jumlah 25 100 % 

  

Berdasarkan tabel di atas terlihatpada tabel dribbling dapat disimpulkanbahwadari 25 

orang sampel yang melakukan tes, yaitu orang yangberada pada kelas interval 25,3-30,7 

sebanyak 6 orang memiliki dribbling sebesar (24%), yangberada pada kelas interval 31,1-35,9 

sebanyak 4 orang memiliki dribbling sebesar (16%), yang berada pada kelas interval 36,1-40,5 

sebanyak 8 orang memiliki dribbling sebesar 32%), yang berada pada kelas interval 41,5-45,5 

sebanyak 7  orang memiliki dribbling sebesar (28%),yang berada pada kelas interval 46,2 -

50,1sebanyak 0 orang memiliki dribbling sebesar (0%). Selanjutnya diagram batang hasil tes 

kelincahan dapat dilihat dari gambar dibawah ini : 

 

DIAGRAM BATANG HASIL TES DRIBBLING 

 
Gambar : diagram batanghasil tes dribbling 

 

Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh nilai koefisien korelasi dari rhitung sebesar 

0,32 berada pada katagori tingkat hubungan yang rendah. Berdasarkan hasil perhitungan data 

yang diperoleh koefisien hubungan antara kelincahan dengandribbling sebesar rxy= 0,32 . 

Ternyata hubungan (rxy) antara kelincahandengan dribbling bernilai positif. 

Dalam menentukan kriteria suatu tes yang telah diperoleh dari hasil analisis data, maka 

kriteria-kriteria yang dipergunakan berpedoman pada pendapat ahli, yaitu : Sugiono ; 2007 

0,00-0,1,99 = Sangat rendah 

0,20-0,399 = Rendah 

0,40-0,599 = Sedang 

0,60-0,799 = Kuat 

0,80-1,000 = Sangat kuat 

 

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat dilihat apakah data ini signifikanatau tidak dari 

hubungan itu perlu dilakukan pengujian signifikan koefisien korelasi (t). Dari hasil pengujian 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,63 Dari daftar distribusi pada α= 0,05 diperoleh t0,05 (23)= 1,714, 

maka Ho ditolak, artinya koefisien korelasi sangat signifikan. Artinya dengan tingkat keprcayaan 

99% disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara kedua variabel kelincahan (X) dengan 

dribbling (Y) mempunyai hubungan yang erat. 

Untuk koefisien determinan diperoleh nilai 10,24%. Ini menunjukan besar pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y ditentukan sebesar 10,24 %. Mengandung makna bahwa 

kelincahan berpengaruh besar dengandribblingditentukan sebesar 10,24 %, Faktor lain yang 

mempengruhi variabel Y ( Hasil belajar) adalah 100%-10,24% =89,76 %. Dengan demikian ada 

0

5

10
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hubungan yang signifikan antara “ Hubungan Kelincahan (agility) dengan Dribbling Sepak 

Bola Di SMPN 15 Pekanbaru ”. 

Berikut dapat dilihat tabel analisis korelasi antara kelincahan dengan dribbling sepak bola 

di SMPN 15 Pekanbaru . 

 Rhitung hitung rtable T hitung T tabel Kesimpulan 

23 0,32 0,1024 0,413 1,63 1,714 Signifikan 

 

PEMBAHASAN 

Setelah dilaksanakan penelitian yang diawali dari penentuan sampel, pengambilan data 

hingga pada pengolahan data yang akhirnya dijadikan patokan sebagai pembahasaan hasil 

penelitian yaitu : Hubungan kelincahan (agility)  dengan dribbling sepak bola di SMPN 15 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas status 

kelincahan katagori baik sekali yaitu 11,8 %.berada pada katagori baik 32,4 %, dan pada katagori 

sedang 55,8 % dari keseluruhan sampel penelitian 

Berdasarkan dari analisis data penelitian dengan menggunakan teknik korelasi antara 

variabel (X) dan variabel (Y), diperoleh nilai thitung sebesar 1,63. Dari hasil pengujian hipotesis 

menunjukan terdapat hubungan antara kelincahan dengan dribbling meskipun hubungan tersebut 

dikatagorikan rendah, hal ini mengambarkan bahwa ternyata dribbling sepak bola dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki kelincahan 

yang baik dapat menunjang hasil dribblingyang baik pula. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada diskripsi data analisis dan pembahasan diatas maka, dapat diuraikan 

beberapa kesimpulan dan saransebagai berikut : 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang diperoleh dapat ditarik 

kesmpulan bahwa kelincahan terhadap dribbling mempunyai hubungan yang berarti, elemen 

kelincahan menjelaskan variabelitas sebesar 10,24% terhadap dribbling, selebihnya diterangkan 

oleh elemen lainya. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara 

kelincahan dengan dribbling sepak bola Di SMPN 15 Pekanbaru 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dikemukakan saran sebagai berikut : 

A. Kepada guru penjaskes agar dapat meningkatkan latihan keterampilan dribbling agar 

tercapainya hasil yang optimal mengenai latihan kondisi fisik terutama yang 

menyangkut kelincahan yang lebih terarah  

B. Bagi mahasiswa FKIP Penjaskesrek Universitas Riau untuk dapat meneliti unsur lain 

yang dapat meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan keterampilan dribbling 

yang baik. 
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