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 Pendidikan vokasi yang menghasilkan sumber daya siap pakai menjadi salah 
satu strategi yang cukup menjanjikan untuk menghadapi persaingan global dan 
berorientasi pada pembekalan kecakapan hidup. Pendidikan Sistem Ganda merupakan 
salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 
kejuruan dan merupakan suatu sistem pengalaman belajar siswa yang dilakukan di 
sekolah dan sebagian di dunia usaha atau sering disebut dengan praktik industri. Hal 
inilah yang menjadikan masalah ini menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, judul 
skripsi ini adalah Pengaruh Pendidikan Sistem Ganda terhadap Minat Berwirausaha 
pada Siswa Kelas III SMK Negeri 1 Purbalingga Tahun 2008/2009. Permasalahan 
yang dikaji dalam masalah ini adalah (1) adakah pengaruh Pendidikan Sistem Ganda 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas III SMK N 1 Purbalingga tahun 2008/2009? 
(2) Seberapa besar pengaruh Pendidikan Sistem Ganda terhadap minat berwirausaha 
siswa kelas III SMK N 1 Purbalingga 2008/2009? Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendidikan Sistem Ganda terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas III SMK N 1 Purbalingga 2008/2009. (2) Untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh Pendidikan Sistem Ganda terhadap minat berwirausaha 
siswa kelas III SMK N 1 Purbalingga 2008/2009. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas III SMK N 1 
Purbalingga tahun 2008/2009 sebanyak 318 siswa. Sampel menggunakan teknik 
proporsional cluster random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
177 siswa dari berbagai program keahlian. Ada dua variabel yang dikaji dalam 
penelitian ini yaitu Pendidikan Sistem Ganda (X) dan minat berwirausaha (Y). 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode 
kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana. 
 Dari hasil uji t atau secara parsial diperoleh t  sebesar 4,729 dengan 
probabilitas 0,000 < 0,05 maka dengan demikian Ha diterima yang berarti ada 
pengaruh pendidikan sistem ganda terhadap minat berwirausaha. Terdapat pengaruh 
yang positif Pendidikan Sistem Ganda terhadap minat berwirausaha dengan 
sumbangan efektif 11,30%. Nilai ini memberikan arti bahwa Pendidikan Sistem 
Ganda berpengaruh terhadap minat berwirausaha sebesar 11,30%, sedangkan sisanya 
89,70% dipengaruhi faktor lain. Diperoleh persamaan regresi yaitu = 35,622 + 
0,197X. 
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 Saran yang disampaikan adalah (1) Penyelenggaraan PSG di sekolah masih bisa 
ditingkatkan secara optimal dengan cara menempatkan siswa pada dunia industri 
yang sesuai dengan keahliannya untuk meningkatkan minat berwirausaha pada siswa. 
(2) Pendidikan sistem ganda atau praktik kerja industri sangat bermanfaat bagi siswa 
dalam menumbuhkan minat berwirausaha, untuk meningkatkan keahlian profesional, 
maka siswa perlu ditempatkan pada tempat praktik yang sesuai dengan program 
keahliannya, sehingga siswa benar-benar akan belajar dari pengalaman ketika 
mengikuti pendidikan sistem ganda ini. (3) Perlu penelitian lanjutan untuk 
menemukan model pengembangan minat berwirausaha dengan cara memasukkan 
variabel lain dalam analisis. 
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