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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh langsung dan tidak langsung koordinasi, keseimbangan dan percaya diri terhadap kemampuan menembak pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 17 Makassar yang berjumlah 40 orang. Sampel penelitian berjumlah 40 orang siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 17 Makassar. Teknik penentuan sampel adalah dengan teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis)
Bertolak dari hasil analisis data, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1). Ada pengaruh yang signifikan koordinasi mata kaki percaya diri pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar dengan nilai  standardized coefficient beta sebesar -0,334; (2). Ada pengaruh yang signifikan keseimbangan terhadap percaya diri pada permainan sepakbola SMA Negeri 17 Makassar dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,693; (3). Ada pengaruh yang signifikan koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak pada permaian sepakbola SMA Negeri 17 Makassar dengan nilai standardized coefficient beta sebesar -0,715; (4). Ada pengaruh yang signifikan keseimbangan terhadap kemampuan menembak pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,522; (5) Ada pengaruh yang signifikan percaya diri terhadap kemampuan menembak pada siswa SMA Negeri 17 Makassar dengan nilai standardized coefficient beta sebesar -0,490; (6). Ada pengaruh koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar melalui percaya diri dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,164; (7). Ada pengaruh signifikan keseimbangan terhadap kemampuan menembak pada permainan sepakbola SMA Negeri 17 Makassar melalui percaya diri dengan nilai standardized coefficient beta sebesar -0,339.



Abstract
	The influence of Coordination, Balance and Self Confidence toward Shooting Ability in Football of students at SMAN 17 in Makassar. (supervised by Anto Sukamto and Wahyu Jayadi).
	The research aims to discover the extent of direct and indirect influences of coordination, balance and self confidence toward shooting ability in football of students at SMAN 17 in Makassar. The research in descriptive. The populations of the research were the students who took football as extracurricular at SMAN 17 in Makassar with the total of 40 students. The samples of the research were 40 students who took football extracurricular at SMAN 17 in Makassar. The samples were determined by using saturated sampling technique where all the populations were the samples  as well. The data of the research was analyzed by using Path Analysis.
	The conclusion based on the results of data analysis are: (1) there is sigificant influence of eyes-feet coordination toward self confidence in football of students at SMAN 17 in Makassar with the score of standardized coefficient beta -0.344; (2) there is sigificant influence of balance toward self confidence in football of students at SMAN 17 in Makassar with the score of standardized coefficient beta 0.693; (3) there is sigificant influence of eyes-feet coordination toward shooting ability in football of students at SMAN 17 in Makassar with the score of standardized coefficient beta -0.715; (4) there is sigificant influence of balance toward self shooting ability in football of students at SMAN 17 in Makassar with the score of standardized coefficient beta 0.522; (5) there is sigificant influence of self confidence toward shooting ability in football of students at SMAN 17 in Makassar with the score of standardized coefficient beta -0.490; (6) there is sigificant influence of eyes-feet coordination toward shooting ability in football of students at SMAN 17 in Makassar through self confidence with the score of standardized coefficient beta 0.164; (7) there is sigificant influence of balance toward shooting ability in football of students at SMAN 17 in Makassar through self confidence with the score of standardized coefficient beta -0.339.

Pendahuluan
	Sepakbola merupakan sesuatu yang umum diantara orang-orang dengan latar belakang dan keturunan yang berbeda-beda, sebuah jabatan yang menghubungkan jenjang ekonomi, politik, kebudayaan, dan agama. Dikenal dengan sebagai “bola kaki” hampir di seluruh dunia, sepakbola merupakan olahraga nasional hampir di seluruh  Negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan. Olahraga ini merupakan satu-satunya jenis permainan bola kaki yang dimainkan di Olimpiade. Berjuta-juta orang lebih memilih untuk menyaksikan World Cup, pertandingan sepakbola internasional,  dari pada menyaksikan Super Bowl dan World Series. 
	Sepakbola benar-benar menjadi olahraga yang mendunia. Meskipun telah ada usaha-usaha dan tindakan bodoh untuk membuat sepakbola sebagai sumber masalah seperti muncul kerusuhan atau keonaran di sekitar lapangan. Namun begitu olahraga ini telah menjadi media utama untuk terwujudnya hubungan antarnegara dan menjadi media untuk mengkampanyekan program-program kemanusian. Selain itu melalui pelatihan dan kompetisi yang diadakan, telah membuat tim-tim amatir bisa mengadakan wisata ke negara-negara lain dan banyak dari para pemain muda melakukan kontak budaya pertama mereka yang berbeda melalui permainan sepakbola.
	Pengembangan Sepakbola modern telah melibatkan berbagai disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang pelatih. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam pengembangan prestasi sepakbola di Indonesia adalah metode latihan yang digunakan para pelatih masih bersifat tradisional yang hanya berdasarkan pada pengalaman ketika menjadi pemain di masa lalu. Padahal untuk menjadi seorang pelatih dalam olahraga prestasi sekarang ini dibutuhkan latar belakang ilmu yang lebih untuk menciptakan seorang atlit modern berprestasi. Jika dahulu seorang atlet yang bisa berprestasi hanya karena semata bakat alam yang ditemukan oleh pelatihnya, maka di era olahraga modern atlet hebat dan berbakat tidak bisa hanya sekedar memiliki bakat alam, namun bakat alam itu harus dikelola dengan ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik dan benar, dan hal ini tentu hanya bisa dilakukan oleh seorang pelatih dengan latar belakang ilmu dan pengalaman yang sesuai.
	Pelatih memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai penampilan terbaik seorang pemain sepakbola. Ilmu kepelatihan modern tidak hanya terbatas pada metode dan model latihan saja, akan tetapi telah menyentuh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu anatomi manusia, fisiologi, ilmu gizi, psikologi olahraga, dan sisi biomekanika olahraga. Namun pada kenyataannya, hampir kebanyakan pelatih melakukan pembinaan secara tradisional tanpa ilmu pengetahuan olahraga modern sebagai pendukungnya. Pelatih cenderung hanya memberikan materi latihan cukup yang dikehendaki dan disenangi saja tanpa memperhatikan komponen – komponen latihan yang memang seharusnya menjadi kebutuhan seorang pemain sepakbola. Hal ini tentu membuat arah dan tujuan latihan yang ingin dicapai menjadi semakin tidak jelas yang akhirnya berujung pada prestasi sepakbola Indonesia yang sangat minim prestasi. Sepakbola merupakan olahraga yang melibatkan unsur teknik yang sangat kompleks yang harus dimiliki oleh seorang pemain sepakbola. Dalam sepakbola, teknik mengoper, menggiring, dan tendangan ke gawang merupakan teknik dasar yang mutlak harus dimiliki seorang pemain sepakbola. 
	Peningkatan prestasi olahraga merupakan sesuatu hal yang selalu dipermasalakan dan dibicarakan sepanjang masa, bahkan sepanjang olahraga itu dikenal sebagai kebutuhan hidup manusia. Peningkatan prestasi olahraga bersifat dinamis progresif, setiap fase waktu selalu berubah dan cenderung meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mewujudkan tekad bangsa untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, maka langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan berbagai prestasi olahraga. Karena itu diperlukan perhatian dan dukungan dari berbagi pihak baik dari pemerintah, masyarakat dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia olahraga. Perhatian dan dukungan ditujukan kepada individu dan kelompok yang terlibat secara langsung baik sebagai atlet maupun sebagai pelatih. Peningkatan prestasi olahraga merupakan suatu hal yang selalu dipermasalakan dan dibicarakan sepanjang masa, bahkan sepanjang olahraga itu dikenal sebagai kebutuhan hidup manusia. Peningkatan prestasi olahraga bersifat dinamis progresif, setiap fase waktu selalu berubah dan cenderung meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sama dengan cabang olahraga sepakbola.
	Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada siswa SMA Negeri 17 Makassar dalam proses pencapaian prestasi olahraga sepakbola, dengan mengamati aktivitas dan kemampuan menembak bola siswa diperoleh masih dalam kategori sangat kurang. Adapun masalah mendasar yang menyebabkan rendahnya prestasi olahraga sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu koordinasi, keseimbangan dan percaya diri dalam melalukan shooting. Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih tempat untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 17 Makassar khususnya ekstrakurikuler sepakbola. Peneliti memilih lokasi ini karena tim sepakbola SMA Negeri 17 Makassar masih memiliki kekurangan dalam permainan sepakbola salah satunya dalam melakukan shooting ke gawang. Setiap mengikuti turnamen tim sepakbola SMA Negeri 17 Makassar selalu gagal melangkah ke fase berikutnya padahal saat bertanding tim ini bermain dengan cukup baik. Hal Ini menunjukkan bahwa tim sepakbola SMA Negeri 17 Makassar memiliki masalah dalam mencetak gol sehingga sulit bagi mereka untuk memenangkan suatu pertandingan sepakbola. Dengan demikian perlunya peningkatan kualitas permainan dari para pemain dapat mereka tingkatkan. Sehingga peneliti menganggap cukup pantas untuk melakukan penelitian pada tim sepakbola SMA Negeri 17 Makassar.
	Kemampuan menembak bola ke gawang dicapai bila pemain mampu mengkoordinasi antara penglihatan (mata) dengan kaki. Koordinasi gerak mata dan kaki adalah gerakan yang terjadi dari informasi yang diintegritas kedalam gerak anggota badan. Semua gerakan kaki harus dapat dikontrol dengan penglihatan dan harus tepat sesuai dengan urutan yang direncanakan dalam melakukan gerakan teknik menembak bola ke gawang.
	Disamping itu, banyaknya pemain yang kurang akurat melaksanakan tembakan yang tepat dikarenakan kurangnya keseimbangan yang dimiliki. Sehingga untuk melakukan tendangan tepat pada sasaran, terkadang posisi yang kurang menguntungkan membuat pemain tidak memiliki keseimbangan terhadap tendangan yang dilakukan secara kurang akurat tersebut. Oleh sebab itu, keseimbangan (balance) harus dimiliki oleh setiap pemain sepakbola. Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu gerakan dikarenakan dengan keseimbangan yang baik, maka seseorang mampu mengkoordinasi garakan-gerakan dalam beberapa ketangkasan. Selain itu, keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mempertahankan sistem tubuh yang baik dalam posisi statis maupun dalam kondisi dinamis. Oleh karena itu, saat seseorang melakukan shooting sangat dibutuhkan keseimbangan.
	Atlet yang tidak memiliki kepercayaan diri akan meragukan kemampuan yang dimilikinya. Atlet menjadi tegang dan putus asa dalam menghadapi tugas-tugasnya. Keadaan ini akan merugikan atlet untuk menampilkan penampilan terbaiknya. Begitupun atlet yang memiliki kepercayaan diri yang berlebihan juga akan merugikan dirinya karena atlet selalu memiliki harapan dan optimis yang terlalu tinggi untuk sukses. Keadaan ini akan berdampak negatif terhadap atlet.
      Beranjak dari pengertian tersebut dan melihat dari keadaan sekarang, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “Pengaruh koordinasi, keseimbangan dan percaya diri terhadap kemampuan menembak pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar.

Desain Penelitian
	Desain penelitian sebagai rancangan atau gambaran yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian.Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini hubungan koordinasi mata kaki, keseimbangan, dan percaya diri dengan kemampuan bermain sepakbolasiswa SMA Negeri 17 Makassar. 
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Dengan demikian model desain penelitian yang digunakan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:








Gambar 3.1 Model desain penelitian
 Sumber : Sugiyono (2014 : 69)
Keterangan:
X1 = Koordinasi Mata Kaki
X2 = Keseimbangan
X3 = Percaya Diri
Y   = Menembak Ke Gawang



Hasil Penelitian
Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis. Hasil analisis regresi seperti yang terlihat pada tabel
Rangkuman Hasil Analisis Koefisien Korelasi
Hasil analisis multivariat regresi struktur 1 variabel koordinasi mata kaki dan keseimbangan terhadap percaya diri
Variabel
Beta
P
α
Koordinasi Mata Kaki
-0,334
0,013
0,05
Keseimbangan
0,693
0,000
0,05
Persamaan diatas dikatakan layak untuk digunakan karena nilai P pada uji tersebut <0,05. Dari tabel koefisien Model Sub Struktur 1 diatas diperoleh nilai koefisien persamaan struktural untuk variabel koordinasi mata kaki  sebesar -0,334. Sedangkan nilai signifikan yang diperoleh untuk variabel  koordinasi mata kaki  adalah 0,013. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,013<0,05) maka dapat diambil keputusan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara koordinasi mata kaki terhadap percaya diri.
Koefisien persamaan struktural yang diperoleh untuk variabel koordinasi mata kaki adalah 0,468. Sedangkan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,001. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,001<0,05) maka dapat diambil kesimpulan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh langsung yang signifikan koordinasi mata kaki terhadap motivasi.

	Hasil analisis multivariat regresi struktur 2, variabel kelincahan, koordinasi mata kaki dan motivasi terhadap kemampuan menggiring bola.

Variabel 
Beta 
P 
α 
Koordinasi Mata Kaki
-0,175
0,000
0,05
Keseimbangan
0,522
0,006
0,05
Percaya Diri
-0,490
0,008
0,05
		Dari tabel koefisien sub struktur 2 diatas diperoleh nilai koefisien persamaan struktural untuk variabel koordinasi mata kaki sebesar -0,175 dengan signifikan yang diperoleh adalah 0,000. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,000<0,05), maka dapat diambil keputusan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh langsung yang signifikan koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang.
	Nilai koefisien keseimbangan sebesar 0,522 dengan signifikan yang diperoleh 0,006. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,006<0,05), maka dapat diambil keputusan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh langsung yang signifikan keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang. Sedangkan perolehan nilai koefisien percaya diri sebesar -0,490 dengan signifikan yang diperoleh 0,008. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,008<0,05), maka dapat diambil keputusan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh langsung yang signifikan percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang. 
Mengingat dalam desain analisis jalur terdapat pengaruh secara tidak langsung, maka hipotesis tersebut juga perlu di uji apakah memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan. Koefisien yang dapat menjelaskan pengaruh antar variabel ini adalah standarized coefficient beta. Dalam hal ini akan dilihat hasil hipotesis ke enam yaitu pengaruh tidak langsung koordinasi mata kaki melalui percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang. Dan hipotesis ke tujuh yaitu pengaruh tidak langsung keseimbangan melalui percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang. 
Pada hipotesis ke enam yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang melalui percaya diri. Diketahui nilai koefisien beta pengaruh langsung koordinasi mata kaki terhadap percaya diri adalah -0,334 dan nilai koefisien beta pengaruh langsung percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang adalah -0,490. Maka nilai koefisien beta pengaruh tidak langsung koordinasi mata kaki melalui percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang adalah -0,334 * -0,490 = 0,164. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung koordinasi mata kaki melalui percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang.
Pada hipotesis ke tujuh yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang melalui percaya diri. Diketahui nilai koefisien beta pengaruh langsung keseimbangan terhadap percaya diri adalah 0,693 dan nilai koefisien beta pengaruh langsung percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang adalah -0,490. Maka nilai koefisien beta pengaruh tidak langsung koordinasi mata kaki melalui motivasi terhadap kemampuan menggiring bola adalah 0,693 * -0,490 = -0,339. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh keseimbangan cenderung langsung mempengaruhi kemampuan menembak ke gawang.

Pembahasan
Hasil analisis menunjukkan bahwa ketujuh hipotesis telah diuji kebenarannya dan seluruhnya diterima. Selanjutnya dapat dibahas sebagai berikut:
Ada pengaruh langsung koordinasi mata kaki terhadap percaya diri pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar
Hipotesis pertama yaitu ada pengaruh langsung koordinasi mata kaki terhadap percaya diri. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,013 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,013<0,05) maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, koordinasi mata kaki yang dimiliki pemain sepakbola siswa SMA 17 Makassar memiliki pengaruh terhadap percaya diri. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Broer dan Zernicke dalam Harsono (1988 : 221) yaitu, koordinasi adalah kemampuan untuk menkombinasikan beberapa gerakan tanpa ketegangan, dengan urutan yang benar, dan melakukan gerakan yang kompleks secara mulus tanpa pengeluaran enrgi yang berlebihan. Dengan demikian hasilnya adalah gerakan yang efisien, halus, mulus (smooth), dan terkoordinasi dengan baik. Atlet yang koordinasinya tidak baik biasanya melakukan gerakan-gerakannya secara kaku, dengan ketegangan, dan dengan energi yang berlebihan, sehingga gerakannya jadi tidak efisien. Jadi apabila seseorang memiliki koordinasi mata kaki yang baik maka dapat memberikan dorongan percaya diri bagi seseorang dalam melakukan setiapa aktifitas motorik. Hal ini terkait dengan teori yang di ungkapakan oleh Komaruddin (2015:67) yaitu, atlet yang memiliki kepercayaan diri berarti merasa yakin dan kompeten untuk melakukan apa yang harus dilakukan.
Ada pengaruh langsung keseimbangan terhadap percaya diri pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar.
Hipotesis kedua yaitu ada pengaruh langsung keseimbangan terhadap percaya diri. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, keseimbangan yang dimiliki pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar memiliki pengaruh terhadap percaya diri. Jadi apabila seseorang memiliki keseimbangan yang baik maka dapat memberikan dorongan percaya diri bagi seseorang dalam melakukan setiapa aktifitas motorik. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang atlet untuk memliki keseimbangan yang baik, khususnya kaitannya dengan percaya diri yang memiliki peranan yang penting dalam permainan sepakbola.
Ada pengaruh langsung koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar
Hipotesis ketiga yaitu ada pengaruh langsung koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) maka hipotesis yang diajukan diterima. Dengan kata lain, koordinasi mata kaki berpengaruh langsung terhadap kemampuan menembak ke gawang. Hal ini memberikan sumbangan kepada individu untuk dapat tampil di berbagai keterampilan motorik. Artinya bahwa untuk dapat melakukan aktivitas dengan baik harus ditunjang dengan koordinasi mata kaki yang baik pula. Koordinasi mata kaki hubungannya dengan kemampuan menembak ke gawang sangat berpengaruh dalam olahraga khususnya dalam sepakbola, karena setiap orang yang mempunyai koordinasi mata kaki yang baik tentunya dapat menunjang pada cabang olahraganya, dalam hal ini permainan sepakbola. Dilihat dari segi kondisi fisik, seseorang yang memiliki koordinasi mata kaki yang baik tentunya dapat menunjang dalam aktifitas olahraganya terkhusus pada saat menembak ke gawang dalam permainan sepakbola. Karena seseorang yang memiliki koordinasi mata kaki yang baik, dapat dikatakan memiliki kemampuan mengarahkan bola dengan akurat saat menembak ke gawang. Hal ini sejalan dengan teori Bompa dalam Harsono (1988 :219) yaitu, koordinasi adalah suatu keterampilan biomotor yang sangat kompleks, berkaitan dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan dan kelentukan.
Ada pengaruh langsung keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang pada permainan sepakbola pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar
Hipotesis keempat yaitu ada pengaruh langsung keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,006 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,006<0,05) maka hipotesis yang diajukan diterima. Dengan kata lain, keseimbangan berpengaruh langsung terhadap kemampuan menembak ke gawang. Dimana hal tersebut sangatlah berperan penting pada saat menembak ke gawang.  Sehingga apabila ada seorang pemain yang memiliki keseimbangan yang baik, tentunya  akan memiliki kemampuan menembak ke gawang yang baik pula. Pemain yang keseimbangannya tidak baik biasanya melakukan gerakan secara kaku sehingga tembakan yang dilakukan jadi tidak efisien.  Hal ini sejalan dengan teori Sajoto (1988:58) yaitu, keseimbangan atau balance adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ syaraf ototnya selama melakukan gerakan-gerakan yang cepat dengan perubahan letak titik berat badan yang cepat pula baik dalam kedaan statis maupun lebih-lebih dalam keadaan gerak dinamis. Oleh karena itu, agar seorang pemain dapat menembak ke gawang  dengan baik khususnya dalam pemainan sepakbola, tentunya keseimbangan sangatlah diperlukan.
Ada pengaruh langsung percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar
Hipotesis kelima yaitu ada pengaruh langsung percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,008 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,008<0,05) maka hipotesis yang diajukan diterima. Dengan kata lain, percaya diri berpengaruh langsung terhadap kemampuan menembak ke gawang. Hal ini terkait dengan teori yang di ungkapakan oleh Husdarta (2010:92) yaitu, salah satu modal utama dan syarat mutlak untuk mencapai prestasi olahraga yang gemilang adalah memiliki percaya diri (self confidence). Jadi percaya diri merupakan salah satu aspek psikologis yang erat pengaruhnya terhadap aktifitas motorik. Salah satunya dalam kemampuan menembak ke gawang.
Ada pengaruh koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar melalui percaya diri
Hipotesis keenam yaitu ada pengaruh koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang melalui percaya diri. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai koefisien beta yang diperoleh adalah 0,164, karena nilai koefisien beta yang diperoleh lebih besar jika dibandingkan koefisien beta pengaruh langsung koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menenembak ke gawang yaitu -0,715 (0,161>-0,715), maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung koordinasi mata kaki melalui percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang dalam permainan sepakbola. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa, koordinasi mata kaki yang dimiliki pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan menembak ke gawang. Biasanya, dalam pertandingan sepakbola ketegangan bagi pemain bisa saja datang diberbagi situasi. Sehingga ketika seorang pemain tegang tentu akan banyak melakukan kesalahan termasuk dalam menembak ke gawang. Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, koordinasi yang baik yang ditunjang dengan percaya diri yang baik, akan berpengaruh dalam kemampuan individu dalam melakukan gerak motorik khususnya dalam menembak ke gawang pada permainan sepak bola. Ini sejalan dengan teori Harsono (1988:22) yaitu, koordinasi adalah kemampuan untuk mengkombinasikan beberapa gerakan tanpa ketegangan, dengan urutan yang benar dan melakukan gerakan yang kompleks secara mulus tanpa pengeluaran yang berlebihan. Serta teori Hornby dalam Husdarta (2010:92) yaitu, secara sederhana percaya diri berarti rasa percaya diri terhadap kemampuan atau kesanggupan diri untuk mencapai prestasi tertentu. Namun, selain itu faktor lain juga perlu diperhatikan. Karena dalam olahraga apapun, komponen fisik, teknik, taktik dan mental merupakan dasar yang paling diperlukan untuk menjadi seorang olahragawan yang dapat berprestasi di kancah regional, nasional maupun internasional. 
Ada pengaruh keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang pada permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar melalui percaya diri
Hipotesis ketujuh yaitu ada pengaruh keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang melalui percaya diri. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai koefisien beta yang diperoleh adalah -0,339. karena nilai koefisien beta yang diperoleh lebih kecil jika dibandingkan koefisien beta pengaruh langsung keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang yaitu 0,522 (-0,339<0,522) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh keseimbangan cenderung berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan menembak ke gawang dalam permainan sepakbola. Jika dihubungkan berdasarkan hipotesis keempat dimana terdapat pengaruh langsung keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang, terdapat perubahan yang signifikan. Dimana jika turut dipengaruhi oleh percaya diri, maka pengaruhnya cenderung lebih baik apabila keseimbangan langsung mempengaruhi kemampuan menembak ke gawang.

Simpulan
Bedasarkan analisis data dengan perhitungan statistik dan hasil pengujian hipotesis serta dari pembahasan, maka hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Ada pengaruh langsung yang signifikan antara koordinasi mata kaki terhadap percaya diri dalam permainan sepakbola pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar. 2) Ada pengaruh langsung yang signifikan antara keseimbangan terhadap percaya diri dalam permainan sepakbola pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar. 3) Ada pengaruh langsung yang signifikan antara koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang dalam permainan sepakbola pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar. 4) Ada pengaruh langsung yang signifikan antara keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang dalam permainan sepakbola pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar. 5) Ada pengaruh langsung yang signifikan antara percaya diri terhadap kemampuan menembak ke gawang dalam permainan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar. 6) Ada pengaruh koordinasi mata kaki terhadap kemampuan menembak ke gawang dalam permaianan sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar melalui percaya diri. 7) Ada pengaruh keseimbangan terhadap kemampuan menembak ke gawang dalam permainan sepakbola pemain sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar melalui percaya diri.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1) Diharapkan kepada guru penjas/pelatih klub ekstrakurikuler sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar agar dapat menentukan program latihan yang berkelanjutan guna untuk pencapaian prestasi yang maksimal di kancah regional, nasional maupun internasional bagi para atlet-atletnya. 2) Dijadikan masukan dalam mengevaluasi atlet-atlet sepakbola yang berada di klub ekstrakurikuler sepakbola siswa SMA Negeri 17 Makassar sehingga bagi atlet-atlet yang memiliki kemampuan yang dibawah standar dapat diberikan latihan tambahan demi mencapai kemampuan fisik dan mental yang masikmal. 3) Untuk klub-klub sepakbola khususnya dalam talent scouting, dapat dijadikan gambaran dalam pencarian bibit-bibit atlet yang dapat mengikuti pertandingan sepakbola. 4) Untuk bidang ilmu olahraga, dijadikan sebagai sumber pikiran sebagai penambahan cakrawala khususnya ilmu keolahragaan agar lebih luas dalam pengembangannya. Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Pedididkan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, masyarakat serta pembaca. 5) Diharapkan penelitian ini mendapatkan kajian lebih lanjut agar dapat lebih memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia ilmu keolahragaan dan pengembangan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola secara maksimal.
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