
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yg telah dilakukan, maka diperoleh simpulan

sebagai berikut:

1. Ada pengaruh persepsi siswa tentang mata pelajaran kewirausahaan

terhadap minat berwiraswasta siswa.

2. Ada Pengaruh pendidikan sistem ganda (PSG)  terhadap minat

berwiraswasta siswa

3. Ada Pengaruh persepsi siwa tentang mata pelajaran kewirausahaan dan

pendidikan sistem ganda (PSG) terhadap minat berwiraswasta siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Kepada Siswa

a. Hendaknya siswa tidaklah terfokus pada pelajaran kewirausahaan di

sejolah sebagai pengaethuan yang mereka miliki. Ada baiknya para

siswa terus mengasah dan mengembangkan penetahuan mereka

tentang kewirausahaan untuk menemukan minat berwiswasta siswa

nantinya. Dan apabila dalam proses pembelajaran ada yang tidak

siswa pahami sebaiknya siswa tidak ragu-ragu untuk bertanya

terhadap guru yang bersangkutan. Karena belum tentu daya tangkap
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masing-masing siswa sama. Selian itu itu juga disarankan untuk

mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh guru di

rumah.

b. Unuk meningkatkan Pendidikan Sistem Ganda siswa harus aktif dan

rajin mengikutinya. Karena dengan Pendidikan Sistem Ganda siswa

dapat memperoleh pengalaman yang dapat dijadikan bekal oleh siswa

untuk berwiraswasta nanti.

2. Kepada Guru

a. Peran guru dalam mengoptimalkan persepsi siswa tentang mata

pelajaran kewirausahaan sangatlah penting maka dari itu disarankan

agar guru dapat memberikan pengetahuan yang jelas dan luas tentang

kewirausahaan terrhadap siswa. Selain itu pula guru diharapkan untuk

menggunakan metode dan model pembelajaran yang mampu diterima

dan mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat dengan mudah

menyerap apa yang diajarkan.

b. Guru dan perusahaan dapat bekerjasama dalam hal mengevaluasi dan

mengontrol siswa dalam melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda

(PSG).

3. Minat berwiraswasta siswa tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi belajar

kewirausahaan, dan faktor pendidikan system ganda saja. Tetapi masih

banyak faktor lain yang mempengaruhi minat berwiraswasta siswa,

sehingga seluruh komponen pendidikan baik siswa, guru, maupun tenaga
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pendidik lainnya diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya guna

membangkitkan minat berwiraswasta siswa.


