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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kegiatan perekonomian saat ini selalu berkaitan dengan pembayaran 

uang, di mana industri perbankan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam sistem perekonomian. Menurut Hasibuan 2005:2 Bank adalah badan 

usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial 

assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan 

saja.  

 Kegiatan pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau modal 

usaha. Banyak bank di Indonesia bersaing mengeluarkan produk tabungan 

untuk siswa-siswa sekolah mulai dari siswa Sekolah Dasar (SD) hingga 

mahasiswa. Banyak strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk 

menarik minat nasabah mulai dari promosi iklan yang menarik, mendesain 

kartu ATM secara unik, asuransi jiwa, pemberian hadiah, dan lain-lain. 

 Masyarakat menyalurkan dananya dalam bentuk tabungan ke bank-

bank yang dipercaya, maka pihak perbankan memberikan balas jasa berupa 

bunga. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan/atau alat lainnya yang disamakan dengannya. Hal itu terjadi karena 

diberikan kebebasan perbankan untuk menyelenggarakan progam tabungan
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sendiri. Tabungan adalah sejenis simpanan yang sudah dikenali oleh 

masyarakat luas, karena sejak mereka kecil bahkan sekolah dasar siswa sudah 

diperkenalkan dengan tabungan meskipun hanya sebatas menabung di sekolah. 

Secara tidak langsung pihak sekolah sudah mengajarkan cara hidup tidak boros 

dan berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan 

tabungan seperti yang diterapkan dibank, akan tetapi setidaknya istilah 

tabungan sudah diperkenalkan sejak kecil (Ismail, 2011: 67). Menabung adalah 

kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagai langkah antisipasi kondisi di masa 

depan (Fitria, 2012: 13). Menabung merupakan aktivitas menyimpan sebagian 

pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting 

dan mendadak untuk masa yang akan datang 

 Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menabung misalnya 

menyisihkan uang saku untuk ditabung, membatasi jajan supaya uang jajan 

dapat ditabung, membeli kebutuhan yang diperlukan, dan lain-lain. Meskipun 

demikian perilaku menabung susah diterapkan apabila tidak diajarkan sejak 

dini agar kelak ketika dewasa mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena 

dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk 

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi 

hal-hal yang tidak diinginkan (Muhammad Syafi’i Antonio, 2002: 153). Jadi 

perilaku menabung harus diajarkan ke anak sejak dini agar anak terbiasa 

mengelola keuangan pribadi, dapat memenuhi kebutuhan di masa yang akan 

datang,  hidup hemat dan tidak boros, menghargai uang, memiliki perencanaan 

keuangan, dan membuat bangga orang tua. Oleh karena itu, perilaku menabung 
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memiliki peranan yang penting bagi siswa karena dapat mengatur keuangan 

siswa, menumbuhkan semangat siswa untuk menabung, dan siswa merasa 

senang. Perilaku adalah aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi 

dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung 

(Notoatmodjo, 2007: 59). 

 Sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah untuk 

menabung karena mereka selama ini hanya menabung apabila terdapat 

kelebihan pendapatan setelah kebutuhan dan konsumsinya terpenuhi. Namun 

ada juga masyarakat yang gemar menabung termasuk siswa. Menabung 

dilakukan siswa di sekolah dengan harapan siswa dapat menyimpan atau 

menyisihkan sebagian uang saku pemberian orang tua yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan saat di sekolah. Namun hal tersebut tergantung 

dari jumlah besar kecilnya pendapatan siswa yang diperoleh dari uang saku 

pemberian orang tua, apakah cukup untuk memenuhi konsumsi siswa untuk 

sekolah atau keinginan untuk menabung. Sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Sukiwiaty (2006: 168) bahwa konsumsi rumah tangga memiliki hubungan 

erat dengan pendapatan yang dibelanjakan. 

 Apabila siswa memiliki keinginan yang besar untuk berhemat, maka 

siswa rela mengurangi uang saku untuk konsumsi asalkan dapat menabung. 

Namun ada juga siswa yang enggan atau malas untuk menabung karena 

kurangnya dukungan dari orang tua untuk menabung disekolah, beberapa siswa 

masih belum mengetahui manfaat menabung, dan menghabiskan uang saku 

untuk membeli jajan atau mainan.  
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 Kebiasaan perilaku menabung yang ditanamkan dalam diri siswa 

diharapkan kelak di kehidupan yang akan datang siswa dapat hidup dengan 

hemat tidak boros, dapat membeli barang yang dibutuhkan, membantu orang 

tua, memperoleh kesenangan dan kepuasan diri. Peran orang tua sebaiknya 

kembali mengingatkan dan menekankan tentang pentingnya menabung bagi 

anak selagi mereka masih kecil. Karena penanaman karakter pada anak kecil 

lebih mudah dilakukan dan agar terbiasa hingga mereka besar demi terciptanya 

pola hidup yang baik untuk masa depan anak. Pemberian hadiah dapat 

dilakukan untuk membuat anak lebih semangat dan gigih dalam menabung.  

Menabung sebagai sifat hemat yang dapat dijadikan sifat positif apabila  

dengan konsisten akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Perilaku 

menabung sendiri mensyaratkan seseorang untuk disiplin dalam hal mengatur 

keuangan. Perilaku menabung adalah gambaran dari seseorang apakah memilih 

untuk melakukan kegiatan menabung atau tidak melakukan kegiatan menabung 

(Nurlatifah, 2018: 11). Oleh sebab itu, perilaku menabung pada siswa perlu 

ditumbuh kembangkan di dalam diri siswa agar siswa terdorong dan bergerak 

untuk menabung.  

 Setiap sekolah memiliki cara menabung yang berbeda-beda tergantung 

dari kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid. 

Di SDN Ngulanan 1 Dander memiliki 2 (dua) macam tabungan yang berbeda 

yaitu tabungan siswa dan tabungan pribadi. Tabungan siswa bersifat wajib bagi 

siswa dan dapat pula disebut sebagai infaq karena digunakan untuk qurban saat 

idul adha dan dapat pula digunakan untuk rekreasi serta perpisahan. Sedangkan 

tabungan pribadi bersifat sukarela karena setiap orang memiliki pengelolaan 
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keuangan yang berbeda-beda tergantung dari pendapatan orang tua wali murid 

untuk menabung, maka pihak sekolah tidak mewajibkan tabungan pribadi. Ada 

siswa yang menabung setiap hari, seminggu sekali, bahkan ada juga yang 

belum menabung. Tabungan pribadi biasanya digunakan untuk membayar 

buku paket, buku pendamping semester baru, dan untuk keperluan siswa 

lainnya yang dapat meringankan beban orang tua.  

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: “ ANALISIS PERILAKU MENABUNG DI 

KALANGAN SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI NGULANAN 1 

DANDER KELAS III “ 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat ditentukan rumusan masalah: Bagaimana perilaku menabung siswa di 

SDN Ngulanan 1 Dander kelas III? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui perilaku menabung siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi guna penelitian lebih 

lanjut yang berkaitan dengan perilaku menabung siswa dan menambah  

wawasan untuk menabung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada sekolah sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang 

kegiatan menabung disekolah. 

b. Bagi Siswa 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

siswa agar senantiasa untuk menabung disekolah dan memiliki semangat 

yang tinggi untuk hidup hemat. 

c. Bagi peneliti 

 Penelitian ini bermanfaat untuk mendapat gambaran dan 

pengalaman praktis dalam penelitian survey tentang perilaku menabung 

siswa. 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah penentuan konstruk variabel 

dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau membenarkan suatu 

operasional sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Indrianto dan 

Supomo, 1999). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi 

variabel-variabel serta indikator sebagai berikut : 
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1. Perilaku adalah aktivitas yang berasal dari diri individu dan akibat dari 

adanya rangsangan yang mengenai individu tersebut. 

2. Menabung adalah kegiatan menyimpan sebagian pendapatan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak 

untuk masa yang akan datang. 

3. Perilaku menabung adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia untuk menyisihkan sebagian uang saku yang dimiliki untuk 

digunakan di masa yang akan datang. 

4. SDN Ngulanan 1 adalah sekolah yang berada di jalan Cepu Lama, Desa 

Ngulanan, Dander, Bojonegoro yang dapat ditempuh waktu sekitar 15 menit 

dari kota. Jumlah seluruh siswa disekolah ini 96 siswa dan 9 guru.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Perilaku  

a) Pengertian Perilaku 

 Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Sehingga yang dimaksud 

perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang 

dapat diamati langsung atau yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. 

Perilaku adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri (Notoatmodjo, 

2010: 21). Perilaku merupakan segala perbuatan atau tindakan yang 

dilakukan makhluk hidup. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku 

merupakan aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi atau 

respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung 

(Notoatmodjo, 2010: 21).  

 Dahro (2012: 10), Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu 

atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat 

dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu tersebut. 

Perilaku merupakan sekumpulan aktivitas yang dimiliki oleh manusia 

dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika kekuasaan, persuasi, 

atau genetika. Perilaku adalah tindakan atau akivitas dari manusia itu 

sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain: 



9 

 

 

 

berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, 

membaca, dan sebagainya.  

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk 

berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagiannya yang merupakan 

refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Perilaku 

juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis dalam bentuk pasif (tanpa 

tindakan nyata atau konkrit) dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan 

nyata atau konkrit) seseorang terhadap lingkungannya. Perilaku adalah 

hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan 

lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengalaman, sikap, dan 

tindakan. Perilaku merupakan sesuatu yang diperlukan untuk 

menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian 

maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu 

pula. 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

adalah aktivitas yang berasal dari diri individu dan akibat dari adanya 

rangsangan yang mengenai individu tersebut. 

b) Macam-macam Perilaku 

 Menurut Notoatmodjo (2010: 21) dilihat dari bentuk terhadap 

stimulus Skinner, perilaku dapat dibedakan menjadi dua: 

1) Perilaku Tertutup (Covert Behavior) 

 Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut 

masih belum bisa diamati oleh orang lain. Respons seseorang masih 
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terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap 

terhadap stimulus yang bersangkutan. 

2) Perilaku Terbuka (Overt Behavior) 

 Apabila respons tersebut dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Ini sudah jelas dilakukan atau praktik, yang sangat mudah 

dilihat atau diamati orang lain. 

 Menurut Dahro (2012: 10), jenis perilaku dibagi menjadi dua 

yaitu perilaku yang refleksif dan perilaku non refleksif: 

1) Perilaku yang refleksif 

 Perilaku yang refleksif merupakan perilaku secara spontan 

yang terjadi atas reaksi terhadap stimulus yang didapatkan organisme 

tersebut. 

2) Perilaku non refleksif 

 Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh kesadaran otak. 

Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat 

dikendalikan. Oleh karena itu, perilaku ini dapat berubah dari waktu 

ke waktu sebagai hasil proses belajar. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

tertutup adalah perilaku yang belum bisa dilihat atau dicermati oleh 

orang lain, sedangkan perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat dilihat 

atau dicermati oleh orang lain. Perilaku yang refleksif adalah perilaku 

yang terjadi secara spontan dan tidak dapat dikendalikan, sedangkan 

perilaku non refleksif adalah perilaku yang terjadi karena kesadaran otak 

dan dapat dikendalikan. 
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c) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

 Teman sebaya (peer group) mempunyai peranan yang cukup 

penting bagi perkembangan perilakunya. Faktor utama yang menentukan 

daya tarik hubungan interpersonal diantara para remaja pada umumnya 

adalah kesamaan dalam: minat, nilai-nilai, pendapat, dan sifat-sifat. 

Karakteristik persahabatan remaja dipengaruhi oleh kesamaan usia, jenis 

kelamin, dan ras. Sedangkan disekolah dipengaruhi oleh kesamaan 

faktor-faktor aspirasi pendidikan, nilai (prestasi belajar), absensi, 

pengerjaan tugas-tugas atau pekerjaan rumah. 

 Menurut Atmaja Perwira (2013: 68), Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan dan perilaku adalah faktor sosial atau 

masyarakat yakni manusia disekitar individu yang bersangkutan salah 

satunya teman sepermainan yang membawa pengaruh besar yang 

diterima anak dalam pergaulan dan kehidupannya sehari-hari dari kecil 

sampai besar, terhadap perkembangan dan pembentukan perilakunya. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dikelompokan 

menjadi 2 (dua) faktor yaitu (1) faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam orang itu sendiri, dan (2) faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal merupakan pengaruh 

yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungann kecilnya 

yakni keluarga, teman, dan tetangga Sjarkawi (2014: 19).  
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1) Faktor pendukung 

a. Keluarga  

 Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi 

anak-anak, karena dari orang tua anak berawal menerima 

pendidikan. Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu 

kesatuan hidup (sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi 

belajar. Ikatan kekeluargaan membantu anak dalam 

mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar 

pribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta 

pengakuan akan kewibawaan. 

 Orang tua memegang peranan yang penting dan 

berpengaruh atas  pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak 

lahir, ibulah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu anak 

akan meniru ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada 

ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. Sistem 

pendidikan di dalam keluarga sangat tergantung kepada 

kecenderungan yang kuat dari orang tua terhadap dunia pendidikan. 

Dalam hal ini, tingkat dan kualitas pendidikan orang tua menjadi 

penting dan menentukan. Kecenderungan kuat dan kualitas 

pendidikan orang tua tidak harus tergantung pada tinggi rendahnya 

pendidikan formal (sekolah) yang diraih, tetapi pada kualitas 

motivasinya. 

 

 



13 

 

 

 

b. Guru  

 Tugas guru (pendidik) dalam proses pembelajaran adalah 

menguasai materi pelajaran, menggunakan metode pembelajaran 

agar peserta didik mudah menerima dan memahami pelajaran, 

melakukan evaluasi pendidikan yang dilakukan, dan menindak 

lanjuti hasil evaluasinya. Tugas seperti ini secara keilmuan 

mengharuskan guru menguasai ilmu-ilmu bantu yang dibutuhkan, 

seperti ilmu pendidikan, psikologi pendidikan/pembelajaran, media 

pembelajaran, evaluasi pendidikan dan lain sebagainya.  

 Seorang guru harus melaksanakan tugasnya dengan daya 

upaya, kejujuran, dan kesungguhan yang tidak boleh ditawar. Dari 

sini dapat diketahui bahwa dengan hanya berbekal ilmu 

pengetahuan seberapapun hebatnya, belum cukup untuk dapat 

disebut sebagai guru. Tidak hanya kompeten dalam ilmu 

kependidikan saja. Guru juga dituntut harus berakhlak baik, karena 

hal itu sangatlah penting dalam pendidikan watak murid. Guru 

harus menjadi suri teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. 

Salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak yang baik 

pada anak dan ini hanya mungkin terjadi jika guru berakhlak baik 

pula. 

c. Masyarakat  

 Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok 

manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara 

berpikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga 
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masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan 

(kelompok). 

 Jika dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah 

sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri 

mulai dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang 

berpendidikan tinggi. Sementara itu jika dilihat dari segi 

lingkungan, pendidikan masyarakat disebut sebagai lembaga 

pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara 

sengaja dan berencana kepada seluruh anggota masyarakat. 

 Masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam memberi 

arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin, para 

pemimpin masyarakat, atau penguasa yang ada di dalamnya. 

Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap 

anak didik menjadi anggota yang taat dan patuh dalam 

menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, teman 

sepermainan, dan kelompok dalam sekolah. 

2) Faktor penghambat 

 Dalam perilaku yang mempengaruhi terdapat faktor yang 

menghambat yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga dikenal sebagai 

tempat pendidikan yang pertama, namun tampaknya saat ini sudah 

berubah seiring dengan era globalisasi dalam setiap kehidupan. Fungsi 

keluarga yang semula menjadi tempat pendidikan pertama bagi 

anggota keluarga (ayah, ibu, anak) saat ini mulai bergeser ke luar, 

yakni bisa berpindah ke lingkungan sekolah dan masyarakat. 
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 Ibu yang selalu dirumah mendidik anak saat masih kecih 

hingga dewasa saat ini sudah banyak yang bekerja atau berprofesi di 

luar rumah sehingga pada anggota keluarga saat masih anak-anak 

sering menjadi korban, kurang diperhatikan terutama dalam kebutuhan 

psikologisnya, tingkat kedekatan, dan kasih sayang. Akhirnya, anak 

banyak yang sering melampiaskan kegiatannya di luar rumah. 

Menurut Sunaryo (2004: 33) faktor yang mempengaruhi perilaku 

manusia yaitu: 

a) Faktor genetik atau faktor endogen 

 Faktor genetik atau keturunan merupakan konsepsi dasar atau 

modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup. 

Faktor genetik berasal dari dalam diri individu (endogen), antara lain: 

jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat 

pembawaan, dan intelegensi. 

b) Faktor eksogen atau faktor dari luar individu 

 Faktor lingkungan, menyangkut segala sesuatu yang ada disekitar 

individu, baik fisik, biologis, maupun sosial. 

 Pendidikan, mencakup seluruh proses kehidupan individu sejak 

dalam ayunan hingga liang lahat, berupa interaksi individu dengan 

lingkungannya, baik secara formal maupun informal. Proses dan 

kegiatan pendidikan melibatkan masalah perilaku individu maupun 

kelompok. 
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  Agama, sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk ke dalam 

konstruksi kepribadian seseorang sangatlah berpengaruh dalam 

cara berfikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku individu. 

 Kebudayaan, merupakan ekspresi jiwa terwujud dalam cara-cara 

hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, 

rekreasi, dan hiburan.  

Berdasarkan uraian di atas menurut Sunaryo (2004: 33) dapat 

disimpulkan bahwa faktor genetik adalah faktor yang berasal dari dalam 

diri individu seperti ras, jenis kelamin, tingkah laku dan bakat 

pembawaan, sedangkan faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari 

luar individu seperti faktor lingkungan, pendidikan, agama, dan 

kebudayaan. 

 

2. Menabung 

a) Pengertian Menabung  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 578), Menabung 

adalah menyimpan uang (di celengan, pos, bank). Namun secara luas 

Menabung dapat di artikan sebagai suatu kegiatan menyisihkan sebagian 

dari pendapatanya untuk dikumpulkan sebagai cadangan di hari depan. 

Menabung adalah menyisihkan sebagian uang yang anda miliki untuk 

disimpan. Menabung ialah salah satu cara dalam mengelola keuangan 

untuk mencapai keinginan anda. 

 Menabung merupakan suatu aktivitas guna memenuhi suatu 

kebutuhan yaitu kebutuhan jasmani akan materi. Menabung merupakan 

kegiatan atau aktivitas yang memerlukan adanya keinginan dalam diri 
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seseorang untuk menyisihkan dan menyimpan uangnya di bank. 

Menabung memerlukan minat agar perilakunya terarah pada aktivitas 

menabung.  

 Menurut Antonio Syafi’i (2002: 153), Menabung adalah tindakan 

yang dianjurkan oleh umat islam, karena dengan menabung berarti 

seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan 

masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Menabung dapat dilakukan disekolah maupun dibank. Bagi 

pelajar lebih bagus menabung disekolah karena masih dalam tahap 

belajar. 

 Fitria (2012: 13), Menabung adalah kegiatan ekonomi yang kita 

lakukan sebagai langkah antisipasi kondisi kita di masa depan. 

Menabung merupakan aktivitas menyimpan sebagian pendapatan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak 

untuk masa yang akan datang. Dengan menabung, maka kita dapat 

mengumpulkan beberapa rupiah uang kita dan dipersiapkan untuk masa 

depan yang lebih baik. 

 Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. Tabungan adalah menyimpan sebagian pendapatan seseorang yang 

tidak dibelanjakan sebagai cadangan yang dapat digunakan sewaktu-

waktu bila diperlukan Hasibuan (2008: 34). 
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 Menurut Kasmir (2011: 93), Tabungan merupakan simpanan yang 

paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak 

kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. 

Menabung merupakan suatu kegiatan positif yang bertujuan membangun 

dan harus dibiasakan sejak dini, karena dengan menabung mengajarkan 

kita bagaimana cara berhemat, mengatur, dan menyimpan uang agar 

tidak menjadi manusia yang boros. 

 Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenali oleh 

masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah 

dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung 

disekolah. Secara tidak langsung sekolah sudah mengajarkan cara hidup 

tidak boros dan berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut 

sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan dibank, akan tetapi 

setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan sejak kecil (Ismail, 

2011: 67). 

 Adapun tujuan menabung adalah untuk investasi masa depan. 

Ada beberapa manfaat menabung antara lain: untuk biaya kesehatan, 

biaya pendidikan, untuk keperluan mendesak, dan untuk biaya liburan. 

Selain itu untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa pentingnya 

menabung sejak dini, yaitu dengan menyisihkan sebagian uang saku 

untuk ditabung baik menabung dicelengan, menabung disekolah, maupun 

disimpan orang tua agar dapat berinvestasi untuk masa depan yang lebih 

baik. Karena biasanya anak-anak menghabiskan uang saku untuk 
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membeli sesuatu karena disebabkan mereka belum bisa membedakan 

antara kebutuhan yang penting dengan kebutuhan yang kurang penting.  

 Peran orang tua sebaiknya kembali mengingatkan dan 

menekankan tentang pentingnya menabung bagi anak-anak selagi mereka 

masih kecil. Karena penanaman karakter pada anak kecil lebih mudah 

dilakukan dan agar terbiasa hingga mereka besar demi terciptanya pola 

hidup yang baik untuk masa depan anak. Pemberian hadiah dapat 

dilakukan untuk membuat anak lebih semangat dan gigih dalam 

menabung. 

 Menabung sebagai sifat hemat yang dapat dijadikan sifat positip 

apabila dengan konsisten akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih 

baik. Perilaku menabung sendiri mensyaratkan seseorang untuk displin 

dalam hal mengatur keuangan. Sadono Sukirno dalam (Be Kahar, 2018: 

48) mengatakan bahwa menabung dilakukan untuk berbagai tujuan, 

seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi setelah mencapai usia 

pensiun, untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tidak terduga 

yang harus dikeluarkan dikemudian hari. 

 Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa menabung adalah menyisihkan atau menyimpan sebagaian 

pendapatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan di masa yang akan 

datang. 

b) Macam-macam Menabung 

 Macam-macam cara dalam menabung untuk keperluan kedepam, 

antara lain: 
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1) Menabung di Rumah, dapat dilakukan dengan mudah karena dapat 

menyisihkan uang sesuka hati dan sewaktu-waktu, namun jika 

menabung dirumah tidak ada jaminan yang didapat. Misalnya kadang 

seseorang tergoda untuk mengambil uang yang ada di tabungan 

meskipun sedikit dan hanya untuk kebutuhan sesaat namun pada 

akhirnya akan gagal dalam menabung, untuk itu melatih kesabaran 

dan usaha diperlukan dalam menabung.  

2) Menabung di Sekolah, setiap siswa dapat menyisihkan uang sakunya 

untuk ditabung disekolahh, biasanya dikoordinasikan oleh wali kelas. 

Menabung disekolah sangat banyak manfaatnya salah satunya dapat 

membantu siswa dalam hal membayar keperluan sekolah selain itu, 

siswa juga bisa mengambil uang tabungannya sewaktu-waktu apabila 

diperlukan atau pada akhir tahun untuk aktivias di sekolah. 

3) Menabung di Bank, menabung paling aman yang dapat dilakukan. 

Cara dalam menyetor (menabung) dan mengambil uang dalam 

tabungan di bank sangat cepat dan mudah. Hanya perlu dan datang ke 

bank sambil membawa buku tabungan yang dimiliki, setelah itu 

mengisi formulir setoran (menabung) atau penarikan (mengambil). 

c) Manfaat Menabung 

Berikut ini beberapa manfaat menabung, antara lain: 

1. Berlatih mengatur keuangan sendiri 

 Manfaat menabung yaitu melatih anak untuk mengatur 

keuangan sendiri. Dengan kebiasaan menabung secara rutin, anak-
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anak mampu memperhitungkan berapa uang jajan dan berapa untuk 

disimpan. 

 Bagi orang tua yang memberikan uang saku harian, tetapkan 

nominal harian yang harus disisihkan dari uang saku anak. Begitu pula 

jika uang saku diberikan setiap minggu, maka latihlah agar anak 

mampu menyisihkan tabungan sebelum dihabiskan selama sepekan.  

2. Belajar merencanakan keuangan 

 Apabila anak mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu, 

tidak ada salahnya menyuruh anak membeli dari hasil menyisihkan 

uang saku. Dengan demikian, anak akan belajar menyesuaikan kapan 

dapat membelinya dan besar uang yang harus disisihkan setiap hari 

hingga terkumpul uang yang cukup. 

 Orang tua mudah saja membelikan barang yang diinginkan. 

Akan tetapi, menabung dapat mendidik anak melakukan perancangan 

keuangan. Apabila anak tidak memiliki target khusus untuk  membeli 

barang yang diinginkan, orang tua dapat mengarahkan anak untuk 

memiliki target. Misalnya, dengan menjanjikan liburan ke suatu 

tempat dengan syarat uang jajan di tempat liburan berasal dari 

tabungan anak. Cara ini dapat membuat anak menjadi bersemangat 

untuk menabung. 

3. Belajar disiplin 

 Orang tua menetapkan nominal tertentu untuk ditabung setiap 

hari. Di samping itu, orang tua juga perlu menetapkan sanksi ringan 

jika anak tidak menabung. Misalnya, mengurangi jatah menonton tv 
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dan bermain game. Namun sebaliknya, orang tua harus memberi 

hadiah jika anak rajin menabung hingga jangka waktu tertentu. Misal, 

menambah uang saku agar anak dapat menabung lebih banyak. 

Pemantauan terhadap perilaku menabung dapat menjadikan anak 

disiplin dan merasa bertanggung jawab.  

4. Mengajarkan hidup hemat 

 Anak perlu diberikan kesadaran tentang perlunya melakukan 

persiapan untuk hal-hal yang tak terduga di masa depan. Selain itu 

manfaat menabung untuk anak juga dapat menghindarkan anak dari 

kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Hingga dewasa 

nanti anak akan terbiasa hanya membeli sesuatu yang sesuai untuk 

kebutuhan baik jumlah maupun jenisnya, 

5. Belajar menghargai uang 

 Memberi pemahaman tentang susahnya mendapatkan uang, 

dapat orang tua dengan mengajari anak berwirausaha. Dengan cara 

tersebut anak dapat menghasilkan uang sendiri meskipun jumlahnya 

tidak banyak. Uang yang dihasilkan dapat ditabung sedikit demi 

sedikit. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk anak agar 

dapat menghargai uang. Setelah memahami sulitnya memperoleh uang 

anak akan menghargai uang meskipun hanya recehan. Anak juga tidak 

dengan mudah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. 

 Sebelum menabung orang tua perlu memberikan penjelasan 

kepada anak tentang pentingnya menabung. Orang tua selalu 

memotivasi dan mengingatkan anak untuk menyisihkan uang, 
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mengingatkan tentang sesuatu yang anak inginkan, atau target 

tabungan yang ingin dicapai. 

 Sikap aktif dan kepedulian mampu menjadikan anak serius 

dalam menabung. Dan yang terpenting contoh, dukungan, dan 

motivasi dari orang tua dan guru merupakan cara paling efektif untuk 

membuat anak memiliki perilaku menabung sejak dini. 

d) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Menabung 

 Setiadi Nugroho (2005: 56), berikut ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk menabung antara lain: 

1) Faktor Pribadi 

 Seseorang berminat menabung tergantung pada faktor 

pribadinya masing-masing. Keadaan ekonomi juga sangat 

mempengaruhi dalam menabung. Jika seseorang tidak memiliki 

pekerjaan bagaimana akan menabungkan uangnya. 

2) Faktor Gaya Hidup 

 Pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, 

dan pendapatan seseorang. Gaya hidup mencerminkan sesuatu di balik 

kelas sosial seseorang. Gaya hidup juga menggambarkan seseorang 

secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. 

3) Faktor-faktor Sosial 

 Faktor-faktor sosial sangat berpengaruh untuk seseorang 

menabung. Yang termasuk faktor-faktor sosial adalah keluarga, 

kelompok refrensi, peran, dan status. 

4) Faktor Psikologis 
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 Faktor psikologis dapat berupa motivasi, persepsi, proses 

belajar, kepercayaan, dan sikap. 

5) Faktor Kebudayaan 

 Kebudayaan merupakan faktor penentu paling besar dari 

keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya 

bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya 

dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan 

seperangkat nilai, persepsi prefensi, dan perilaku melalui proses 

sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial 

penting lainnya. 

Faktor terpenting yang menentukan tingkat konsumsi dan 

tabungan adalah pendapatan rumah tangga, namun masih ada faktor lain 

yang juga berpengaruh terhadap tingkat seseorang untuk menabung 

(Ritonga dan Firdaus, 2007: 176). 

1) Sikap berhemat 

 Perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya 

tentu berbeda-beda. Ada orang yang mengalokasikan pendapatannya 

untuk konsumsi lebih banyak namun ada juga orang yang lebih sedikit 

mengalokasikan pendapatannya untuk belanja. 

2) Kekayaan yang telah terkumpul 

 Ketika seseorang mempunyai harta warisan atau tabungan 

yang banyak dari hasil usaha di masa lalu, maka dalam keadaan 

tersebut ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak 

karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi di 
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masa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak mempunyai 

warisan atau kekayaan akan lebih bertekad untuk menabung agar lebih 

untuk masa depan. 

3) Distribusi pendapatan 

 Masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata maka 

lebih banyak tabungan yang diperoleh. Sebagian besar pendapatan 

nasional dinikmati oleh segolongan kecil penduduk yang sangat kaya 

dan golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan menabung 

yang tinggi. Sebagian penduduk mempunyai pendapatan yang hanya 

cukup membiayai konsumsinya sehingga tingkat tabungan kecil. 

4) Tingkat bunga 

 Tingkat bunga bisa dikatakan sebagai pendapatan yang 

diperoleh dari tabungan. Seseorang akan menabung dalam jumlah 

banyak apabila tingkat bunga tinggi dan akan menurunkan tingkat 

tabungannya pada saat tingkat bunga rendah karena mereka akan 

merasa lebih baik melakukan pembelanjaan konsumsi dari pada 

menabung.  

5) Keadaan perekonomian 

 Perekonomian yang tumbuh pesat dan tidak banyak 

pengangguran masyarakat cenderung lebih aktif melakukan 

pembelanjaan. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih 

banyak di masa kini dan mengurangi tingkat tabungan. 
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6) Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi 

 Pendapatan dari pensiun besar jumlahnya, maka para pekerja 

tidak terdorong untuk menabung lebih banyak pada masa bekerja dan 

menaikkan tingkat konsumsinya. Sebaliknya, apabila pensiun sebagai 

jaminan hari tua jumlahnya sedikit atau tidak mencukupi maka 

masyarakat akan cenderung untuk menabung lebih banyak untuk 

persiapan di masa datang. 

Jadi, dapat disimpulkan Perilaku Menabung adalah perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia untuk menyisihkan uang saku yang dimiliki 

untuk di gunakan dimasa yang akan datang. Manurung (2018:11), 

Perilaku Menabung adalah gambaran dari seseorang apakah siswa 

memilih untuk melakukan kegiatan menabung atau tidak melakukan 

kegiatan menabung. Perilaku menabung berhubungan dengan tanggung 

jawab seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan dimana 

menyisihkan sebagian uang untuk ditabung demi tujuan dimasa yang 

akan datang.  

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh As Pino Be Kahar (2018) yang berjudul 

“Implementasi Pembiasaan Menabung Di Sekolah Dalam Membentuk 

Kepribadian Anak (Studi Kasus Kelas IV A MI Ma’arif Ngrumpit Jenangan 

Ponorogo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan menabung 

dilakukan rutin setiap minggu. Dan setiap harinya siswa menyisihkan uang 

jajan. Hari kamis siswa menabungkan uangnya di kotak tabungan, 

selanjutnya pengelola tabungan beserta petugas dari bank mendata tabungan 
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siswa, dan pada hari senin berikutnya buku tabungan di bagikan kembali ke 

siswa. MI Ma’arif Ngrumpit Jenangan bekerja sama dengan bank mandiri 

dalam mengatur pengelolaan tabungan siswa. Tujuan dari progam 

pembiasaan menabung ialah agar terbentuknya kepribadian siswa, siswa 

menjadi pribadi hemat serta bisa mengelola keuangannya sendiri. Faktor 

pendukung dalam pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrumpit Jenangan 

yaitu motivasi orang tua, guru, dan sekolah. Sedangkan faktor penghambat 

yaitu orang tua dan bank. Persamaan antara As Pino Be Kahar dengan 

penelitian ini terletak pada obyek penelitian yaitu sama-sama membahas 

tentang menabung dan yang menjadi subyek penelitian adalah siswa. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada kajian tentang kepribadian, penelitian 

As Pino Be Kahar menggunakan tipe kepribadian sanguin, flegmatik, dan 

melankolik sedangkan penelitian ini tidak menggunakan tipe kepribadian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Amelia (2012) yang berjudul, 

“Motivasi Menabung Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi motivasi 

intrinsik menabung siswa SMP Negeri 1 Kampar adalah minat menabung, 

sikap menabung dan harapan dalam menabung, dengan rata-rata yang 

menyatakan sangat sering sebesar 38.36%, yang menyatakan sering sebesar 

44.59%, yang menyatakan kadang-kadang sebesar 12.72%, dan menyatakan 

tidak pernah sebesar 4.34%. Yang menjadi motivasi ekstrinsik menabung 

bagi siswa SMP Negeri 1 Kampar adalah sarana dan prasarana masyarakat, 

dan keluarga, dengan rata-rata yang menyatakan sangat sering sebesar 

31.96%, yang menyatakan sering sebesar 45.02%, yang menyatakan 
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kadang-kadang sebesar 17.18%, dan yang menyatakan tidak pernah sebesar 

5.84%. Motivasi yang dominan menabung bagi siswa SMP Negeri 1 

Kampar yaitu berasal dari motivasi intrinsik. Artinya yang memotivasi 

menabung bagi siswa SMP Negeri 1 Kampar motivasi intrinsik (minat 

menabung, sikap menabung dan harapan dalam menabung), dengan 

perbandingan jawaban responden yang menyatakan sangat sering dan sering 

(SS+SR) sebesar 82.94% responden sementara motivasi ekstrinsik dengan 

perbandingan jawaban responden yang menyatakan sangat sering dan sering 

(SS+SR) sebesar 76.98% responden.  Persamaan antara penelitian Fitria 

Amelia dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitiannya adalah 

siswa. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian, Fitria 

Amelia membahas tentang motivasi menabung sedangkan penelitian ini 

menggunakan perilaku menabung. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017) yang berjudul, “Analisis Minat 

Menabung Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad Wadi’ah 

Pada PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Mataram”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nasabah BNI Syariah cabang Mataram dalam 

menentukan minatnya terhadap produk tabungan dengan akad Wadi’ah ini 

berbeda-beda anatara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Pada dasarnya 

mereka memiliki perbedaan motif/alasan tertentu antara satu sama lainnya 

sehingga mempengaruhi minat menabung mereka terhadap produk tabungan 

dengan adad Wadi’ah. Adapun hasil analisis dari penelitian ini adalah 

nasabah lebih tertarik menggunakan tabungan Wadi;ah karena tabungan ini 

bebas biaya administrasi bulanan atau tanpa ada potongan pada uang yang 
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mereka tabung/titipkan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nasabah 

berminat menggunakan tabungan Wadi’ah di BNI Syariah cabang Mataram 

yaitu karena faktor tujuan, keyakinan syariah dan brandnya. Persamaan 

antara penelitian Ismail dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian 

yaitu sama-sama membahas tentang menabung. Sedangkan perbedaanya 

terletak pada subyeknya, penelitian Ismail subyeknya adalah nasabah atau 

masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini subyeknya adalah siswa.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlatifah Manurung (2018) yang berjudul, 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Siswa Dalam Menabung 

(Studi Kasus Siswa SMA Negeri Di Lubuk Pakam). Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa dalam 

menabung dengan studi kasus siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. 

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil data primer melalui kuesioner kepada 147 siswa dari populasi 

232 siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Metode penarikan sampel yang 

digunakan adalah metode Non Probability Sampling. Teknik Analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 

software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa secara serempak 

litertasi keuangan, pendidikan keuangan di keluarga, teman sebaya, dan 

kontrol diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. 

Secara parsial, literasi keuangan dan teman sebaya berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku menabung tetapi variabel pendidikan keuangan 

di keluarga dan kontrol diri berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap perilaku menabung. Persamaan antara penelitian Nurlatifah 
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Manurung dengan penelitian ini terletak pada obyeknya yaitu sama-sama 

membahas tentang menabung dan yang menjadi subyeknya adalah siswa. 

Sedangkan perbedaan terletak pada metode yang digunakan, penelitian 

Nurlatifah Manurung menggunakan metode penelitian kuantitaif, sedangkan 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

C. Kerangka Berpikir 

 Sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah untuk 

menabung, karena mereka selama ini menabung apabila terdapat kelebihan 

pendapatan setelah kebutuhan dan konsuminya terpenuhi. Namun ada juga 

masyarakat yang gemar menabung termasuk siswa. Menabung dilakukan siswa 

di sekolah dengan harapan siswa dapat menyimpan atau menyisihkan sebagian 

uang saku pemberian dari orang tua yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan saat di sekolah. Menabung merupakan kegiatan atau aktivitas yang 

memerlukan adanya keinginan dalam diri seseorang untuk menyisihkan dan 

menyimpan uangnya.  

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menabung misalnya 

menyisihkan uang saku untuk ditabung, membatasi jajan supaya uang jajan 

dapat ditabung, dan membeli kebutuhan yang diperlukan. Menabung memiliki 

manfaat yang banyak salah satunya untuk melatih hidup berhemat dan tidak 

boros, melatih untuk hidup sederhana dan memiliki cadangan uang yang dapat 

digunakan untuk keperluan mendadak, dan dapat mengelola keuangan pribadi 

Apabila siswa memiliki keinginan yang besar untuk berhemat, maka siswa rela 

mengurangi uang saku untuk konsumsi asalkan dapat menabung. 
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 Perilaku menabung adalah perbuatan yang dilakukan manusia untuk 

menyisihkan uang saku yang dimiliki untuk digunakan di masa yang akan 

datang. Perilaku Oleh sebab itu, perilaku menabung harus ditanamkan ke 

dalam diri anak semenjak dini. Agar ketika anak tumbuh dewasa anak sudah 

terbiasa untuk hidup hemat, tidak boros, sederhana, dan tidak berperilaku 

konsumtif.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 

deskriptif karena sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari wawancara kepada subjek penelitian dalam bentuk kalimat. 

 Moh. Nazir (2013: 54), Pendekatan penelitian deskriptif adalah suatu 

metode di dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau 

tulisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

B. Kehadiran Peneliti 

 Suharsimi Arikunto (2006: 129), Ciri khas penelitian kualitatif tidak 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang 

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci atau sebagai pengumpul data melalui 

wawancara langsung kepada narasumber yang terkait. Kehadiran peneliti 

dilapangan sangat mutlak dibutuhkan dalam peran dan upaya untuk 

memperoleh data. Berkaitan dengan hal tersebut, selama melakukan 

pengumpulan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan 

informan yang menjadi sumber data, agar data yang diperoleh bener-bener 

valid sehingga dapat meyakinan banyak orang. 
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C. Data Dan Sumber Data 

a) Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah tindakan dan kata-kata, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya.  

b) Data primer, 

 Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari infoman melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti 

mewawancarai kepala sekolah, guru kelas III, dan siswa kelas III di SDN 

Ngulanan 1 Kec. Dander Kab. Bojonegoro. 

c) Data skunder,  

 Data skunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari bahan-

bahan kepustakaan seperti skripsi dan internet. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Teknik Wawancara 

 Basrowi dan Suwandi (2008: 127), Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju 

atau pemberi pertanyaan, dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu. 

2. Teknik Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pencatatan atau pengamatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan 
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baik secara langsung maupun tidak secara langsung. 

3. Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumen digunakan untuk mengacu 

selain rekaman yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu 

seperti surat-surat, catatan khusus, buku harian, foto-foto, dan lain 

sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data 

 Menurut Seiddel (1998), Analisis Data merupakan proses perjalanan 

mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar 

sumber datanya tetap dan dapat ditelusuri. Analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari data dan 

menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Dalam hal pengecekan keabsahan temuan ini peneliti menunggunakan 

teknik triangulasi dan teknik pengamatan tekun. Teknik triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsaahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

 Teknik pengamatan tekun bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 
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sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor mempengaruhi perilaku menabung siswa. 

G. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ngulanan 1 yang beralamat di 

jalan Cepu Lama, Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro 

pada bulan Februari 2019 sampai dengan Juli 2019. 

Tabel 3.1  

Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Keterangan 
Bulan 

Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 
Tahap Pra 

Lapangan 
         

2 

Tahap 

Pekerjaan 

Lapangan 

         

3 
Tahap 

Analisis Data 

         

4 
Tahap 

Pelaporan 

         

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

 Adapun tahap-tahapan dalam penelitian ini ada empat tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). 

b. Memilih lapangan penelitian, dengan pertimbangan di SDN Ngulanan 1 

Dander merupakan tempat yang sudah dijangkau peneliti untuk dapat 
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melakukan penelitian secara maksimal sesuai dengan data yang 

dibutuhkan. 

c. Mengurus perizinan kepada kepala SDN Ngulanan 1 Dander untuk 

melaksanakan penelitian. 

d. Melakukan penjajakan lapangan dan menilai keadaan lapangan dalam 

rangka penyesuaian dengan situasi di SDN Ngulanan 1 Dander. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan untuk menggali informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-

peristiwa yang diamati kemudian  menganalisa lapangan secara intensif 

yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai. 

Setelah mendapat izin dari kepala SDN Ngulanan 1 Dander, peneliti 

kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi penelitian tersebut 

demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan 

data. Sebelum peneliti memasuki lapangan penelitian perlu memahami latar 

penelitian dan mempersiapkan  diri terlebih dahulu. Saat memasuki 

lapangan, keakraban antara peneliti dengan informan harus dijaga agar data 

yang diperlukan dari informan dapat diperoleh, berlangsung terus menerus 

sampai batas waktu yang ditentukan sehingga tujuan dari penelitian dapat 

tercapai. Menjalin keakraban dengan informan sangat dibutuhkan karena hal 
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tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Kemudian 

melakukan pengecekan data dengan tujuan agar tidak terjadi penumpukan 

data yang berlebihan pada suatu fokus penelitian tertentu saja atau bagian 

tertentu dari fokus penelitian tersebut. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data ini menyusun hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk selanjutnya melakukan analisis data dengan cara 

mengatur, mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, memilih yang penting dan membuat kesimpulan. 

Tahap ini meliputi analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang dikumpulkan selama penelitian. 

Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan mengecek 

sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga 

data benar-benar terpercaya sebagai dasar dan bahan untuk pemberian 

makna data yang merupakan proses penetuan dalam memahami fokus 

penelitian yang diteliti. 

4. Tahap Pelaporan 

Pada tahap ini peneliti menuangkan hasil penelitian dalam suatu 

bentuk laporan penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan 

diikuti alurnya oleh pembaca. 

Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini akan ditulis dalam bentuk 

skripsi.



    

 

 

 

 


