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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan  salah satu alat untuk meningkatkan 

kesejahteraan Oleh karena itu, setiap orang tua akan berusaha untuk 

memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, khususnya terkait dengan 

pendidikannya, khususnya sejak anak berusia dini. Menurut Mansur (2005: 

88) anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya.Berdasarkan keunikan dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya, anak usia dini terbagi dalam tiga 

tahapan, yaitu masa bayi sampai 12 bulan, masa toddler (batita) usia 1-3 

tahun, masa prasekolah usia 3-6 tahun, dan masa kelas awal SD 6-8 tahun 

(Mansur 2005: 88). Usia ini merupakan usia saat anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini juga sering disebut 

dengan golden age (usia emas). Golden age inilah yang merupakan masa-

masa paling efektif bagi orang tua dalam memberikan pendidikan kepada 

anak.  Martha B. Bronson (Rahman 2002: 7) membagi rentang masa anak 

usia dini. berdasarkan pada penelitian perkembangan motorik halus, motorik 

kasar, sosial, dan kognitif serta terhadap perkembangan perilaku bermain dan 

minat permainan, menjadi empat tahap, yaitu: young infants (lahir hingga 

usia 6 bulan); older infants (7 hingga 12 bulan); young toddlers (usia satu 

tahun); older toddlers (usia 2 tahun); prasekolah dan kindergarden (usia 3 

hingga 5 tahun); dan anak sekolah dasar kelas rendah atau primary school 

(usia 6 hingga 8 tahun).Masa usia dini ini merupakan masa emas bagi 

perkembangan anak, karena   pada fase ini sangat menentukan bagi 

perkembangan anak hingga ia memasuki masa dewasa. 
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Berbagai pendidikan diberikan orang tua kepada anak sejak usia tersebut. 

Pendidikan yang diberikan tidak hanya pendidikan formal melalui lembaga formal 

(misalnya sekolah), tetapi juga pendidikan informal. Pendidikan informal 

biasanya diberikan oleh orang tua secara langsung ketika anak berada secara 

langsung dalam pengawasannya.  Pendidikan tersebut meliputi pendidikan tentang 

keimanan dan ketaqwaan, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran., dan 

pendidikan social lainnya.  

Salah satu contoh aplikasi pendidikan tersebut ialah melalui pendidikan 

pengelolaan  keuangan. Lermitte dan Merrit (2004:xx ) menyatakan bahwa ketika 

anak berusia  lima atau enam tahun, tiba waktunya bagi orang tua untuk 

memperkenalkan kepada dunia uang. Pendidikan pengelolaan keuangan sangat 

penting diajarkan kepada anak sejak anak berusia dini. Lermitte & Merritt 

(2004:xvii) juga mengidentifikasi berbagai bahaya yang akan mengancam anak 

jika orang tua tidak mengajarkan pengelolaan keuangan sedini mungkin kepada 

anak. Bahaya tersebut di antaranya, (1) anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

tidak bertanggung jawab dengan finansialnya dan menjadi dewasa dengan 

keterampilan uang yang buruk, (2) anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

materialistis dengan menyamakan nilai uang dengan nilai dirinya, (3) anak-anak 

akan memiliki kebiasaan yang buruk dalam masalah keuangan dan akhirnya 

terlilit utang, dan (4) anak-anak dapat menjadi orang dewasa yang tidak memiliki 

keyakinan untuk membuat keputusan finansial.  

Pembiasaan pengelolaan keuangan pada anak usia dini bukanlah perkara 

yang mudah. Para orang tua seringkali tidak mengetahui cara atau teknik dalam 

mengajarkan hal tersebut kepada anak. Orang tua jarang mengontrol pengeluaran 

yang dilakukan oleh anak sehingga dari kecil anak terbiasa dengan sikap 

konsumtifnya, khususnya di tengah perkembangan teknologi dan informasi saat 

ini. Saat ini, Indonesia menjadi pangsa pasar yang cukup luas dan menjanjikan  

bagi produk-produk dunia, misalnya handphone, tablet, dan berbagai produk 

gadjet lainnya dengan berbagai macam kecanggihannya. Pembelian berbagai 

macam produk tersebut tidak lagi sebatas kebutuhan, tetapi karena jiwa konsumsi. 

Orang tua terkadang kehilangan kontrol dalam pemenuhan jiwa konsumtif anak. 

Lingkungan keluarga memiliki peran utama dalam proses pembiasaan 
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pengelolaan keuangan tersebut. Oleh karena itu, buku pendidikan pengelolaan 

keuangan penting untuk dikembangkan. 

Jika pada penelitian pada tahun pertama, menghasilkan buku pedoman 

dalam pendidikan ekonomi pada anak-anaknya. 

Jika pada penelitian tahap pertama fokus penelitian pada cara-cara yang 

dilakukan ibu-ibu pada pendidikan ekonomi untuk anak usia dini dalam 

membentuk sikap hemat  di usia dewasa, maka penelitian tahap kedua difokuskan 

pada pengembangan  model  pendidikan pengelolaan keuangan untuk anak usia 

dini  yang diwujudkan dalam buku saku.  Penelitian tahap kedua merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan pada tahap pertama. Pada 

penelitian pertama hanya dihasilkan cara-cara yang dilakukan orang tua dalam 

memberikan  pendidikan ekonomi anak usia dini yang berupa buku panduan, 

sedangkan pada penelitian kedua ini akan dikembangkan buku saku tentang 

pendidikan pengelolaan keuangan bagi anak usia dini. Buku tersebut 

dikembangkan berdasarkan buku panduan yang telah disusun pada penelitian 

tahap pertama. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Dalam penelitian tahap kedua ini  rumusan masalahnya adalah : (1) 

bagaimana cara mengenal anak usia dini ? (2) bagaimana pendidikan anak usia 

dini harus dilakukan ? Bagaimana pendidikan ekonomi, khususnya pengelolaan 

keuangan dilakukan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian tahap kedua ini adalah akan menghasilkan buku 

saku tentang  Pendidikan pengelolaan keuangan anak usia dini, yang didahului 

dengan mengenal anak usia dini dan pendidikan anak usia dini. Orang tua perlu 

mengetahui tentang berbagai hal yang berhubungan dengan anak usia dini, 

karakteristik anak usia dini, aspek-aspek perkembangan anak usia dini, serta peran 

orang tua dalam perkembangan anak usia dini. Disamping itu orang tua perlu 

mengetahui bagaimana mendidik anak usia dini. Apabila mereka paham tentang 



4 

tata cara pendidikan untuk anak usia dini, akan sangat mudah mendidik anak usia 

dini dalam bidang pengelolaan keuangan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pendidikan Ekonomi untuk Kanak-Kanak 

Kehidupan sehari-hari kanak-kanak, layaknya orang dewasa, juga dipenuhi 

oleh pilihan: ―Beli makan siang atau makan di rumah?‖, ―Belanjakan hadiah uang 

dari ibu untuk beli makanan ringan atau taruh di tabungan untuk membeli 

sepeda?‖ Pilihan-pilihan ini, meskipun kelihatannya mudah, melibatkan proses 

ekonomi dalam pengambilan keputusannya VanFossen, P.J. halaman 90-

94(2003).  Tidak hanya itu, dalam ekonomi Amerika, penelitian menunjukkan 

bahwa pengeluaran kanak-kanak usia SD naik dua kali lipat dalam  tiga dekade  

terakhir. Terlebih lagi, di tahun 2001 kanak-kanak usia ini juga mengkontrol lebih 

dari 40 bilyun dolar pengeluaran konsumen di Amerika dan mereka juga secara 

langsung mempengaruhi 400 sampai 500 bilyun dolar dari pengeluaran keluarga 

di Amerika! McNeil, J.hl 75-79,99 (1999). Jelas terlihat bahwa pilihan ekonomi 

yang kanak-kanak ambil dalam kehidupan sehari-hari mempunyai efek yang besar 

pada pengeluaran dirinya dan keluarganya. Karenanya, pendidikan  ekonomi pada 

kanak-kanak penting untuk dilakukan. ―Sebagaimana layaknya kemampuan 

membaca itu vital, pemahaman ekonomi juga sama vitalnya‖ – menurut Robert 

Duvall, presiden dari Dewan Nasional Pendidikan Ekonomi (NCEE) di Amerika) 

Stem, Gary H. (1999).   

Terlebih lagi, hasil penelitian lain yang didasarkan pada data survey 

nasional tahun 1997 di Amerika (National Longitudinal Survey of Youth) 

menunjukkan bahwa kurang dari sepertiga anak muda di Amerika mempunyai 

pengetahuan dasar ekonomi yang meliputi pengertian tentang suku bunga, inflasi 

dan diversifikasi resiko (risk diversification) Lusardi, A., Mitchell, O.S., and 

Curto V. (2009).Dalam kehidupan ekonomi yang penuh tuntutan di jaman 

sekarang, konsumen sejak usia muda tidak bisa menghindar dari pilihan keuangan 

yang pelik. Dan sayangnya, keputusan keuangan yang salah di masa muda 

terkadang harus dibayar mahal Lusardi, A., Mitchell, O.S., (2009). Sebagai contoh 

di Amerika, dari tahun 1997 sampai 2007, rata-rata hutang mahasiswa naik 58% 

bahkan sesudah dikurangi efek inflasi. Sebagai tambahan, hutang dari kartu kredit 
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di kalangan mahasiswa naik 74 % Mae S., (2009). Salah satu konsekuensi yang 

harus dibayar mahal dari hutang yang tinggi adalah kebangkrutan Roberts, James 

A., and Jones, E. (2001). Senat Amerika di bidang Perbankan, Perumahan dan  

Permasalahan Urban melaporkan di tahun 2002 bahwa kelompok  usia 

yang paling cepat pertumbuhannya dalam masalah kebangkrutan adalah mereka 

yang berusia kurang dari 25 tahun. Keadaan yang mengkhawatirkan ini ditambah 

lagi dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak muda di 

Amerika tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat mengambil 

keputusan keuangan yang bijaksana Lusardi, A., Mitchell, O.S . (2009). Sebagai 

contoh, penelitian tahun 2005 di Amerika yang dilakukan oleh Dewan  Nasional  

Pendidikan Ekonomi pada responden anak-anak SMA dan responden usia 

kerja menunjukkan kurangnya pengetahuan di kalangan  responden  mengenai 

konsep-konsep dasar ekonomi. Pengetahuan yang kurang tentang ekonomi juga 

mempunyai efek terhadap perilaku ekonomi: mereka yang mempunyai 

pengetahuan ekonomi yang rendah akan mempunyai kecenderungan untuk terlibat 

masalah dengan  hutang Lusardi, A., and Tufano P., (2009). Lusardi(2006) pernah 

mengatakan bahwa pengetahuan ekonomi yang rendah akan menyebabkan mereka  

kurang cenderung untuk dapat mengumpulkan kekayaan dan mengelola kekayaan 

secara efektif  disamping juga tidak berpikir  untuk mempunyai rancangan dana 

pensiun (Lusardi 2007) Demikian pula yang dikatakan oleh Hilgert (2003) bahwa 

hubungan antara pengetahuan dan tingkah laku akan sangat mempengaruhi dalam 

mengatur keuangan keluarga dimasa datang. 

Kedua faktor di atas,besarnya keterlibatan anak sejak usia dini dalam 

kehidupan ekonomi pada dirinya, keluarganya, dan nasional, serta vitalnya 

pengetahuan ekonomi untuk mempersiapkan mereka dalam proses pengambilan 

keputusan keuangan yang bijaksana , menunjukkan betapa pentingnya pendidikan 

ekonomi untuk dimulai dari dini. Hal ini dikuatkan dari hasil-hasil  penelitian 

yang menunjukkan bahwa kebanyakan kanak-kanak secara mudah membentuk 

pandangan terhadap ekonomi yang didasarkan pada pengalaman pribadi yang 

belum tentu benar, dimana seharusnya pemahaman ekonomi ini dilakukan lewat 

proses yang bertahap Schug, Mark C., and Lephardt N., (1992). ―Sebagaimana 

layaknya kemampuan membaca itu vital, pemahaman ekonomi juga sama 
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vitalnya‖ – demikian Robert Duvall, Presiden Dewan Nasional Pendidikan 

Ekonomi (NCEE) di Amerika (Stem, 1999). ( ini adalah realita nyata pentingnya 

pembelajaran pengelolaan keuangan pada anak usia dini di Amerika)   

 

2.2  Tahapan-Tahapan Pembelajaran Ekonomi pada Anak 

2.2.1 Menanamkan Disiplin pada Anak 

Dalam menanamkan disiplin pada anak ada dua sisi yang dapat dilakukan 

(Larry 2003) yaitu : (1) membuat peraturan dan konsekuensi, (2) membuat 

keyakinan positif pada anak. Adanya peraturan membuat anak memiliki landasan 

yang kuat dan dapat mengetahui arah mana yang benar. Dengan mengetahui 

peraturan, akan memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang baik, dan akan 

meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Dijelaskan pula konsekuensi yang harus 

dihadapi mereka manakala tidak mengikuti aturan yang ada. Anak-anak pada 

umumnya akan taat pada aturan yang ada, manakala kita juga konsekuensi dalam 

menerapkan aturan yang ada. Demikian pula soal keyakinan pada anak-anak perlu 

diciptakan sedini mungkin. Keyakinan yang positif pada anak, akan 

menumbuhkan kepercayaan diri yang yang tinggi, yang pada akhirnya akan 

membuat anak berperilaku yang baik, jujur dan bertanggung jawab.Demikian pula 

dalam pembelajaran pengelolaan keuangan, apabila dimulai dari kedisiplinan 

dalam mencatat, penerimaan maupun pengeluaran uang, maka akan dapat 

diketahui berapa uang yang telah dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan atau 

tidak. Dengan mengetahui pengeluaran yang dilakukan mereka akan dapat menilai 

apakah mereka disiplin dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tahapan 

dalam menumbuhkan keyakinan positif pada diri anak dimulai dari pengumpulan 

informasi mengenai diri sendiri yang dilakukan mulai mereka kecil. Anak-anak 

akan memperoleh informasi dari berbagai cara, antara lain, melalui pengamatan 

yang diperoleh dari lingkungan keluarga, baik dari saudara, orang tua, maupun 

kakek neneknya. Informasi ini akan membekas dalam pikiran anak-anak hingga 

mereka menginjak usia dewasa. Oleh karena itu, bagi orang-orang tua haruslah 

berhati-hati dalam bertindak, karena anak-anak mengamati, dan pada akhirnya 

akan melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh seniornya, 

karena kadangkala mereka melakukan itu tidak mengerti, mengapa dia lakukan, 
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yang mereka tahu adalah hanya meniru dari apa yang dilakukan oleh orang lain, 

yang dianggap seniornya. Demikian dalam penggunaan keuangan, apa yang 

dilakukan oleh seniornya, akan dilakukan oleh anak-anak dan akan terbawa 

sampai mereka dewasa. 

2.2.2 Memberikan Kepercayaan Pada Anak Dalam Pengelolaan Keuangan 

   Pengelolaan uang saku anak, hendaknya dilakukan sendiri oleh anak, 

orang tua seyogyanya tidak ikut campur. Biarkan mereka mengelola sendiri uang 

sakunya. Apabila mereka membuat kesalahan, pada akhirnya mereka akan 

menyadarinya, bahwa telah terjadi kesalahan dalam cara pengelolaan uang saku. 

Karena pengalaman merupakan guru yang baik, dalam meniti langkah kedepan. 

Orang tua diharapkan dapat menjadi teladan, bagi anak-anaknya dalam 

pengelolaan keuangan.   

Pengelolaan keuangan yang baik bagi  anak-anak, sebetulnya dimulai dari 

ibu saat mendidik anak-anaknya semasa kecil. Berilah kepercayaan kepada anak-

anak dalam mengelola uang sakunya.Karena dengan diberinya kepercayaan, anak-

anak akan senang, dan mereka akan melakukannya dengan hati-hati.Orang tua 

jangan selalu menyalahkan anak-anaknya, manakala mereka membuat kesalahan 

dalam membelanjakan uang sakunya. Pembelajaran yang paling efektif adalah 

memberikan keleluasaan anak untuk bertindak, sedangkan orang tua hanya 

sebagai fasilitator, manakala diperlukan. Kalau setiap saat, orang tua selalu 

membimbing, mengarahkan dalam pengelolaan uang saku, maka anak-anak akan 

sulit mendapatkan ketrampilan dalam pengelolaan keuangannya, dan tidak akan 

dapat mandiri. Semua ini pada akhirnya, akan menyebabkan anak-anak 

memperoleh kesulitan keuangan dimasa dewasanya. Mengapa ?  Karena 

pengelolaan keuangan merupakan sebuah ketrampilan yang harus  dilakukan 

berkali-kali, tanpa latihan, mereka akan sulit memperoleh ketrampilan yang 

maksimal. Sebagaimana sifat anak-anak, mereka akan menjadi jera manakala 

dimarahi  karena telah membuat kesalahan . 

 Oleh karena itu, apabila anak-anak melakukan kesalahan dalam 

penggunaan uang saku mereka, orang tua cukup memberi  pengarahan, bagaimana 

mengelola uang saku dengan baik. Jangan sekali-kali orang tua menyalahkan anak 

secara langsung, bilamana mereka salah dalam membelanjakan uang saku mereka. 
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Sebagai orang tua harus mengetahui secara pasti, bagaimana anak-anak mengelola 

uang saku mereka. Dengan mengetahui cara mereka mengelola uang saku, orang 

tua akan dapat memutuskan, sebaiknya uang saku diberikan sekali gus, atau tiap 

minggu, bahkan bisa terjadi setiap hari. Jangka waktu pemberian uang saku, 

tergantung dari cara mereka mengelola uang sakunya.  

 

2.2.3 Memberi Contoh Langsung Cara  Menggunakan Uang  

Anak-anak selalu akan melihat, apa yang dilakukan oleh orang tuanya 

dalam menggunakan keuangan . Terutama apa yang dikerjakan oleh orang 

terdekatnya. Biasanya mereka akan berkiblat pada ibunya. Mengapa demikian? 

Karena ibu lah yang sering mendampingi para anak-anak dalam kehidupan sehari-

hari.. Karena biasanya pengelolaan keuangan keluarga yang melaksanakan 

sebagian besar adalah  ibu, maka ibulah yang akan menjadi kiblat anak-anak 

dalam mengelola uang nantinya. Dengan kehidupan dalam era global ini banyak 

masyarakat yang menjadi konsumtif. Mengapa masyarakat kita konsumtif? 

Barangkali jawabannya bisa dicari dari bagaimana pola pendidikan yang mereka 

terima sejak kecil. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Luzardi 

bahwa tingkat pemahaman ekonomi orang tua, sangat mempengaruhi cara anak-

anak mengelola keuangan misalnya apakah orang tuanya memiliki tabungan? 

Apakah orang tuanya memiliki saham atau mutual funds? Dengan begitu, apa 

yang dilakukan orang tua dalam mengelola keuangan merupakan cara langsung 

mendidik anak dalam pengelolaan keuangan.Dikatakan pula bahwa  bahwa 

tingkat kekayaan dan pemahaman ekonomi orang tua berhubungan positif 

terhadap tingkat pemahaman ekonomi anak-anaknya. 

Keterlibatan orang tuanya dalam interaksi sosial-ekonomi dengan orang 

lain,akan juga berpengaruh  , pada anak-anaknya mengelola keuangan dikemudian 

hari misalnya apakah orang tuanya merupakan anggota masjid, koperasi atau 

arisan di lingkungannya.  

 

2.3 Pengelolaan Keuangan bagi Anak Usia Dini 

Lermitte dan Merrit (2004:xx) menyatakan bahwa terdapat 4 manfaat 

positif mengajarkan anak untuk mengelola keuangannya sejak dini. Keempat 
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manfaat tersebut di antaranya, (1) anak-anak kelak dapat menjadi orang dewasa 

yang bertanggung jawab secara finansial, (2) anak-anak bisa mengembangkan 

nilai positif yang kuat mengenai uang, (3) anak-anak akan belajar kebiasaan uang 

yang konsisten dan keterampilan finansial yang berguna, dan (4) anak-anak akan 

mengembangkan keyakinan untuk membuat pilihan mereka sendiri. 

Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan  memperkenalkan nilai 

uang dan pengelolaan  uang   mengajarkan tentang menabung, menciptakan 

konsumen yang cerdas, memberikan kepercayaan  kepada anak untuk mengelola 

keuangan, dan mengajarkan kebiasaan meminjam yang baik. Semua pendidikan 

pengelolaan keuangan tersebut dapat mengantarkan anak menjadi cerdas dalam 

mengelola keuangan.   

Lermitte dan Merrit (2004:2) menyatakan bahwa ketika anak berusia  lima 

atau enam tahun, tiba waktunya bagi orang tua untuk memperkenalkan kepada 

dunia uang. Di usia  ini, anak sudah mulai mengenal uang dalam beberapa 

tingkat—ia bisa menghitungnya, mengenali  nominal yang berbeda, dan tahu 

bahwa ia memerlukannya dalam jumlah tertentu untuk membeli barang-barang 

yang diinginkannya. Saat inilah orang tua mulai memberikan tanggung jawab 

kepada anak untuk mengelola keuangannya, misalnya dengan memberikan uang 

saku kepada anak.  Seiring dengan tanggung jawab tersebut, orang tua mulai 

memberikan pendidikan tentang kepercayaan dan manajemen keuangan dasar 

melalui aktivitas menabung. 

Jason (2014) memberikan beberapa contoh tentang cara sederhana dalam 

mengajarkan pengelolaan uang terhadap anak. Berikut ini beberapa cara yang 

disampaikan. 

(1) Menggunakan uang saku untuk mengajarkan beberapa hal penting. Misalnya 

menyisihkan sekian persen untuk tabungan, sumbangan sosial dan tujuan 

keuangan jangka pendek seperti membeli mainan tertentu – kemudian 

libatkan mereka untuk memilih bagaimana membelanjakan yang tersebut. 

(2) Saat Anda menggunakan ATM, jelaskan bahwa uang yang dikeluarkan ATM 

bukanlah pemberian/gratis, tapi hasil kerja keras yang ditabung oleh Anda. 
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(3) Untuk mendorong minat menabung, tawarkan insentif bahwa tiap kali ia 

menabung, Anda akan menyetor uang sebesar 50% dari uang yang 

ditabungkan.  

(4) Berikan contoh yang baik. Jika uang Anda menipis dan Anda terpaksa 

menolak rengekan anak untuk membeli barang-barang yang tidak penting, 

lakukan hal yang sama. Korbankan satu keinginan yang anak Anda tahu 

sangat berarti bagi Anda.  

(5) Bukalah akun  investasi khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak 

Anda – dan beritahukan hal ini kepada anak Anda sebelum mendiskusikan 

pilihan sekolah atau universitas untuknya.  

2.4. Model pengajaran langsung (direct intruction).  

      Menurut Arends (2001):‖A teaching model that is aimed at helping 

student learn basic skills and knowledge that can be taught in a step-by-step 

fashion. For our purposes here, the model is labeled the direct instruction model‖. 

Artinya: ―Sebuah model pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa 

mempelajari keterampilan dasar dan pengetahuan yang dapat diajarkan langkah-

demi-langkah. Untuk tujuan tersebut, model yang digunakan dinamakan model 

pengajaran langsung. Model ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : (1) menyampaikan  materi yang akan diajarkan, (2) memberikan latihan 

cara menerapkan materi yang sudah disampaikan, (3) memberikan kesempatan 

siswa untuk berlatih, (4) mendiskusikan latihan yang sudah dilaksanakan. 

 

    Kebaikan dari pembelajaran secara langsung adalah guru dapat 

mengendalikan materi pembelajaran sesuai dengan urutan yang dikehendakinya. 

Pembelajaran ini sangat efektif untuk mengajarkan konsep dan ketrampilan –

ketrampilan yang dikehendakinya. Disamping itu pembelajaran semacam ini, 

sangat mudah untuk mengontrol, apakah siswa telah mampu menyerap isi dari 

pembelajaran yang sudah diberikan 

    Kelemahan dari pembelajaran langsung antara lain, berhasil tidaknya 

pembelajaran ini tergantung pada guru/ instruktur. Bagaimana cara 

menyampaikan, komunikasinya bagaimana akan menentukan berhasil tidaknya 

pembelajaran.  
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2.5. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)   

Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) 

adalah salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran 

kontekstual. Sebagai model pembelajaran, PBL memiliki kesamaan dengan pem-

belajaran kontekstual dalam hal: (1) menekankan  pemecahan masalah; (2)    

pembelajaran terjadi dalam berbagai konteks kehidupan; (3) membelajarkan siswa 

dengan cara memonitor dan mengarahkan mereka agar mampu menjadi 

pembelajar mandiri; (4) mendorong siswa belajar sesama teman dan belajar 

bersama; (5) menerapkan penilaian autentik dan belajar yang menye-nangkan 

(Nurhadi, 2004: 56). 

Menurut Savery dan Duffy (1994)  model PBL dilandasi oleh teori 

belajar konstruktivisme, yaitu pem-belajaran yang menekankan belajar tidak 

hanya sekedar menghafal tetapi siswa harus mengonstruksi pengetahuan sendiri. 

Pengetahuan ini tidak dapat dipisah-pisahkan tetapi mencerminkan keterampilan 

yang dapat diaplikasikan.  
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BAB  III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

 Secara umum, tujuan penelitian tersebut ialah mengembangkan buku 

pedoman pengelolaan keuangan untuk anak usia dini dalam membentuk sikap 

hemat  di usia dewasa. Secara khusus, tujuan penelitian tersebut ialah sebagai 

berikut. 

(1) Mengembangkan tata cara memperkenalkan nilai uang dan pengelolaan 

keuangan dasar kepada anak dalam buku pedoman pengelolaan keuangan 

untuk anak usia dini dalam membentuk sikap hemat di usia dewasa, serta 

memiliki sikap yang bertanggung jawab secara finansial di usia dewasa.. 

(2) Mengembangkan  tata cara memberikan kepercayaan kepada anak dalam 

mengelola keuangan melalui manajemen uang saku dalam buku pedoman 

pengelolaan keuangan untuk anak usia dini dalam membentuk sikap hemat 

di usia dewasa serta memiliki sikap yang bertanggung jawab secara finansial 

di usia dewasa. 

(3) Mengembangkan  tata cara mengajarkan kebiasaan menabung pada anak 

dalam buku pedoman pengelolaan keuangan untuk anak usia dini dalam 

membentuk hemat di usia dewasa , serta memiliki sikap yang bertanggung 

jawab secara finansial di usia dewasa. 

(4) Mengembangkan  tata cara mengajarkan kebiasaan meminjam yang baik 

bagi anak dalam buku pedoman pengelolaan keuangan untuk anak usia dini 

dalam membentuk sikap hemat di usia dewasa, serta memiliki sikap yang 

bertanggung jawab secara finansial di usia dewasa. 

 

 

3.2 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini memiliki keutamaan pada pembentukan karakter anak usia 

dini dalam pengelolaan keuangan untuk membentuk sikap hemat diusia dewasa, 

serta memiliki sikap yang bertanggung jawab secara finansial di usia dewasa. 
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Sikap ini sangat penting untuk menghindarkan sikap tidak bertanggung jawab 

secara finansial di masa depan dan menghindarkan sikap-sikap berikut ini. 

(1) Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang  kurang  bertanggung jawab 

dengan finansialnya dan menjadi dewasa dengan keterampilan uang 

yang buruk. 

(2) Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang materialistis dengan 

menyamakan nilai uang dengan nilai dirinya. 

(3)  Anak-anak akan memiliki kebiasaan yang buruk dalam masalah 

keuangan dan akhirnya terlilit utang, dan  

(4)  Anak-anak dapat menjadi orang dewasa yang tidak memiliki keyakinan 

untuk membuat keputusan finansial.  

Oleh karena itu, target utama dalam penelitian ini yaitu menghasilkan 

buku saku pendidikan pengelolaan keuangan untuk anak usia dini dalam 

membentuk sikap hemat di usia dewasa, dan sikap bertanggung jawab secara 

finansial di usia dewasa. Buku ini berisi tentang (1) Mengenal anak usia dini (2) 

Pendidikan anak usia dini (3) Pendidikan ekonomi anak usiadini.  

 Buku ini nantinya dapat digunakan oleh para orang tua maupun guru 

untuk membimbing anak sedini mungkin dalam pengelolaan keuangannya. Anak 

dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri dalam mengelola keuangannya. 

Dengan  pendidikan  yang  diperolehnya semasa kecil, tentang pengelolaan 

keuangan akan membekas diingatan mereka, ketika mereka dewasa. Sehingga 

diusia dewasa diharapkan mereka akan mampu membelanjakan uangnya dengan 

baik, sehingga pada gilirannya nanti akan menjadi manusia yang bisa mengelola 

pendapatan mereka secara bijaksana, yang pada akhirnya akan  membantu mereka   

untuk bisa menabung sebagai bekal hidup dihari tua. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Model Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan model ini menggunakan jenis penelitian dan 

pengembangan (research and development). Sukmadinata (2009:164) menyatakan 

bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah 

untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan  produk yang 

telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu 

berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu 

pembelajaran di kelas atau laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak 

(software).  

Dalam penelitian ini, produk yang akan dikembangkan tergolong  

perangkat keras (hardware) berwujud buku.  Buku yang akan dikembangkan 

berupa buku saku tentang pendidikan ekonomi khususnya pengelolaan keuangan 

pada anak usia dini dalam  membentuk sikap hemat di usia dewasa serta memiliki 

sikap yang bertanggung jawab secara finansial di usia dewasa. Dalam buku saku 

tersebut dikembangkan  tata cara memperkenalkan nilai uang dasar, tata cara 

memberikan kepercayaan kepada anak dalam mengelola keuangan, tata cara 

mengajarkan kebiasaan menabung pada anak.  

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan  mengadaptasi 

model pengembangan Borg & Gall (1983). Menurut Borg & Gall (1983:775) 

terdapat 9 langkah penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk 

mengembangkan minicourses. Model tersebut terdiri dari dua kegiatan utama, 

yakni penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian meliputi kegiatan 

penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Kegiatan ini sudah dilakukan 

pada penelitian tahap satu.Pada tahap satu telah dihasilkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi tingkah laku anak dalam berkonsumsi.Disamping itu juga 

dilakukan observasi di lapangan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai 

kalangan dalam rangka memperoleh data tentang cara-cara yang dilakukan para 

orang tua dalam mendidik anak-anaknya dibidang keuangan.   Pada penelitian 

tahap dua ini, kegiatan pengembangan yang dilakukan  meliputi: (1) kegiatan 
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perencanaan, (2) pengembangan produk awal, (3) uji produk melalui diskusi 

terbatas,(4) uji produk pada kalangan ibu-ibu PKK, ahli psikologi dan pendidik. 

Penjelasan terkait langkah-langkah tersebut disajikan dalam bagan berikut. 

Pada kegiatan perencanaan pengembang menetapkan langkah-langkah 

yang akan dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk yang berupa draf buku 

saku tentang pengelolaan keuangan untuk anak usia dini. Buku ini dibuat untuk  

dipergunakan para orang tua, dalam mendidik putra-putrinya dalam pengelolaan 

keuangan. Untuk kegiatan pengembangan produk awal,dilakukan dengan 

menyusun buku berdasar buku pedoman yang sudah dihasilkan pada penelitian 

tahap satu, serta melakukan wawancara kepada ibu-ibu , serta anak-anak, untuk 

menyempurnakan buku saku ini. Uji coba terbatas, dilakukan dengan diskusi 

antara ahli psikologi, tokoh masyarakat, dan pendidik. Dalam diskusi ini 

diharapkan dapat menyempurnakan draf  yang sudah ada. Setelah draf buku 

selesai direvisi sesuai dengan hasil diskusi yang telah dilakukan, maka akan 

dilakukan uji produk dikalangan ibu-ibu PKK, ahli psikologi dan  pendidik.( 

rencana penelitian tahap ke tiga). Setelah melakukan dua kali uji lapangan, maka 

dilakukan revisi produk berdasarkan masukan dan saran-saran dari hasil uji 

lapangan yang telah dilakukan. Setelah itu baru didesiminasikan. 

Sedangkan strategi yang digunakan dalam pembelajaran dalam keluarga 

adalah menggunakan direction learning. Artinya dalam menanamkan cara-cara 

mengelola keuangan, orang tua melakukannya dengan cara pembelajaran 

langsung, untuk anak-anak usia dini, sementara bagi anak-anak di usia menjelang 

remaja digunakan model pembelajaran problem based learning yang dimodifikasi. 

Pada penelitian tahap kedua ini, langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan dibatasi pada pengembangan produk. Dengan melakukan  aktivitas 

diskusi terbatas, dan uji produk  terbatas. Uji lapangan secara luas dan desiminasi 

akan dilaksanakan pada penelitian tahap berikutnya.  

 

 

 

 

 



17 

4.1.1  Prosedur Pengembangan Produk  

Berdasarkan model yang digunakan, prosedur pengembangan produk 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Pengembangan Buku Pengelolaan Keuangan untuk Anak 

Usia Dini dalam Membentuk Sikap Hemat Di Usia Dewasa 

 

 

Studi Pendahuluan 

Untuk mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan 

dalam pengelolaan keuangan 

pada anak usia dini. Terkait 

juga dengan kesulitan yang 

dialami oleh orang tua. 

Kegiatan sudah dilakukan pada 

penelitian pada tahap I 

Menyusun draf awal buku 

Menyusun pedoman 

pengembangan yang 

dikembangkan dari 

pedoman pendidikan 

ekonomi yang 

dilaksanakan pada 

penelitian tahap I 

Menyusun dan 

mengembangkan materi 

dalam buku pedoman 

pengelolaan keuangan untuk 

anak usia dini dalam 

membentuk sikap hemat di 

usia dewasa 

 

Tata cara 

memperkenalkan 

nilai uang dan 

pengelolaan 

keuangan dasar 

kepada anak usia 

dini. 

Tata cara 

memberikan 

kepercayaan 

kepada anak  usia 

dini dalam 

mengelola 

keuangan 

Memberi contoh 

langsung pada 

anak usia dini, 

bagaimana 

mengelola uang 

yang baik 

Model 

pembelajaran 

pengelolaan 

keuangan pada 

anak usia dini 
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4.1.2  Peta Jalan Penelitian 

Sebagaimana yang telah disampaikan pada penelitian tahap I bahwa 

penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahun. Dengan menggunakan desain 

penelitian pengembangan (research and development). Tahapan-tahapan yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2  Model Yang Akan Dikembangkan  

Rancangan tahun kedua difokuskan pada pengembangan buku pengelolaan 

keuangan untuk anak usia dini dalam membentuk sikap hemat di usia dewasa 

serta memiliki sikap yang bertanggung jawab secara finansial di usia dewasa. .  

Beberapa materi yang dikembangkan dalam buku saku ini di antaranya sebagai berikut. 

(1) Mengembangkan tata cara memperkenalkan nilai uang dan pengelolaan 

keuangan dasar kepada anak dalam buku pedoman pengelolaan keuangan 

untuk anak usia dini dalam membentuk sikap hemat di usia dewasa serta 

memiliki sikap yang bertanggung jawab secara finansial di usia dewasa.. 

(2) Mengembangkan  tata cara memberikan kepercayaan kepada anak dalam 

mengelola keuangan melalui manajemen uang saku dalam buku pedoman 

pengelolaan keuangan untuk anak usia dini dalam membentuk sikap hemat di 

Penelitian Tahap I 

Tahun 2014 

 

Buku Pedoman tentang Model 

pendidikan ekonomi bagi 

anak untuk membiasakan 

sikap hidup hemat. 

 

Penelitian Tahap II 

Tahun 2015 

 

Mengembangkan buku 

pedoman pengelolaan 

keuangan bagi anak usia dini 

untuk membentuk sikap 

hemat saat dewasa. 

 

Penelitian Tahap III 

Tahun 2016 

 

Uji Ahli dan Praktisi 

Uji Lapangan Terbatas dan 

Luas 

Diseminasi 
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usia dewasa serta memiliki sikap yang bertanggung jawab secara finansial di 

usia dewasa. 

(3) Mengembangkan  tata cara pembelajaran langsung tentang  pengelolaan 

keuangan untuk anak usia dini dalam membentuk sikap hemat di usia dewasa 

serta sikap serta memiliki sikap yang bertanggung jawab secara finansial di 

usia dewasa. 

(4) Mengembangkan  pembelajaran  secara langsung bagaimana  pengelolaan 

keuangan yang baik kepada  anak-anak  usia dini dalam membentuk sikap 

hemat di usia dewasa serta memiliki sikap yang bertanggung jawab secara 

finansial di usia dewasa. 

 

4.3   Lokasi dan Subyek Penelitian 

             Penelitian dilakukan di lima kecamatan di wilayah kota Malang, yaitu 

kecamatan Klojen, kecamatan Sukun, kecamatan Blimbing, kecamatan 

Lowokwaru dan kecamatan Kedungkandang. Subyek dalam penelitian ini adalah 

ibu-ibu dari kalangan atas, menengah dan bawah, serta anak-anak usia remaja.  

4.4   Sumber data, Instrumen Penelitian dan Pengumpulan data 

          Data diperoleh dari informan, yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, 

anak-anak remaja. Instrumen yang digunakan adalah wawancara terstruktur. 

Wawancara yang dilakukan kepada ibu-ibu rumah tangga, untuk memperoleh data 

tentang cara-cara yang dilakukan mereka  dalam mendidik putra-putrinya di 

bidang pengelolaan keuangan. Sementara wawancara yang dilakukan terhadap 

remaja, untuk memperoleh data tentang  pendidikan pengelolaan keuangan yang 

diperoleh dari orang tuanya.  
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BAB  V 

HASIL  YANG  DICAPAI 

  

 Pada bab ini, akan di paparkan kegiatan yang sudah dilakukan selama ini 

yaitu : (1)Mengembangkan buku pedoman pengelolaan keuangan untuk anak-

anak usia dini untuk bahan draf buku pengelolaan keuangan dengan  meminta 

masukan dari  para ibu-ibu (2) Hasil wawancara pada ibu-ibu dan anak-anak  

tentang pendidikan pengelolaan keuangan yang diperolehnya. 

5.1  Pengembangan Buku Pedoman 

   Dalam kegiatan ini, dilakukan wawancara kepada ibu-ibu, tentang 

bagaimana isi buku pedoman ini. Apakah sudah sesuai atau belum ( dilakukan 

dengan wawancara). Hasil dari wawancara ini akan digunakan sebagai dasar 

pengembangan model pendidikan pengelolaan keuangan.Dalam wawancara ini 

terbagi dalam beberapa : (1) Mengenalkan uang pada anak usia dini (2) 

Menanamkan disiplin pada anak, (3 Memberikan kepercayaan pada anak-anak, 

dalam menggunakan uang saku  (4) menanamkan kegemaran menabung (5) 

Pemberian contoh kepada anak-anak, cara mengelola  uang yang baik. Apakah 

orang tua mengenalkan uang kepada anak sedini mungkin? Tujuan nya apa? dan 

dengan cara bagaimana ,anak-anak mengenal uang. Masing-masing orang tua 

mempunyai cara yang berbeda, namun sebenarnya memiliki tujuan yang sama, 

mengapa anak harus mengenal uang sedini mungkin. Apakah orang tua 

memberikan kepercayaan kepada anak-anak dalam mengelola keuangan mereka, 

dalam hal ini adalah uang saku yang mereka terima setiap 

hari/minggu/bulan.Bagaimana reaksi orang tua, kalau anak-anak membuat 

kesalahan dalam mengelola keuangan mereka. Apakah akan marah, member 

sangsi atau membiarkanya. Karena kesalahan yang mereka buat, merupakan 

sebuah pembelajaran.Bagaimana orang tua menanamkan disiplin pada anak-

anaknya, dalam menggunakan uang sakunya. Apakah dengan membuat rencana, 

kemudian mentaatinya, sudah merupakan pembelajaran dalam disiplin? 

Bagaimana orang tua menanamkan kegemaran menabung pada anak-anaknya? 

Apakah dengan mengajak pergi ke Bank, atau memberikan tempat menabung 

(celengan ) yang menarik? Atau memberikan stimulus/ hadiah agar anak-anak 
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memiliki motivasi untuk menabung. Bagaimana cara yang dilakukan orang tua, 

dalam pembelajaran keuangan secara lansung kepada anak-anaknya? Apakah 

diajak membuat belanja dengan membawa catatan barang yang akan dibeli, atau 

mencatat semua pengeluaran yang telah dilakukan? Membuat perencanaan 

kebutuhan per bulan dengan skala prioritas? Atau dengan cara-cara yang lain. 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ibu-ibu dan anak-anak. 

  

5.2.  Hasil wawancara dengan ibu-ibu dan anak-anak. 

5.2.1 Wawancara dengan ibu-ibu  

 

 1. Ibu Sunardi  ( Inf 1. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara yang diberikan ibu Sunardi dalam pembelajaran pengelolaan kepada putra-

putrinya adalah : (1) mengenalkan uang  pada anak sedini mungkin uang . Cara 

yang saya lakukan adalah dengan menuruh  anak berbelanja, dengan membawa 

catatan, kepada penjual tinggal menyerahkan catatan dan uangnya. otomatis 

mereka akan mengetahui kegunaan akan  uang. Mengajak anak berbelanja ke 

toko atau ke pusat perbelanjaan, dan anak-anak kadang saya suruh untuk 

membayar di kasir. Pernah saya membuat es, dan anak –anak saya suruh untuk 

menjajakannya ke tetangga. Maksud dari berjualan ini, agar mereka mengetahui 

dan menyadari  bahwa mencari uang itu sulit dan sangat melelahkan. Sehingga 

mereka akan berhati-hati dalam menggunakan uangnya.(2) Saya buat peraturan 

tentang penggunaan uang misalnya dengan membuat perencanaan tentang 

kebutuhan mereka, ( sebagaimana yang saya contohkan kepada mereka buat 

perencanaan )mereka harus disiplin menggunakan sesuai dengan rencana yang 

sudah dibuat, mempercayai mereka menggunakan yang telah diterima. Dan 

kalau mereka buat kesalahan, saya biarkan saja, biar mereka merasakan dampak 

dari kesalahannya, baru kemudian saya beri nasehat. (3) Saya ajarkan untuk 

menabung, jangan gunakan semua uang saku untuk dibelanjakan, tapi sisakan 

untuk ditabung. Kadang kalau saya menabung ke Bank, anak-anak saya ajak, biar 

mereka mengenal lebih jauh tentang Bank, bahwa ditempat ini orang tua 

menyimpan uangnya, dan kemudian bisa mengambil di ATM. Jadi ambil uang di 

ATM adalah uang tabungan, dan bukan pemberian secara cuma-cuma.  
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2. Ibu Nuke ( inf 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Saya mengenalkan uang kepada anak-anak, sejak anak duduk kelas tiga SD. 

Alasan mengapa di kelas tiga , karena saat di kelas satu dan dua mereka 

membawa bekal dari rumah. Sehingga mereka belum perlu membawa uang ke 

sekolah. Sesudah duduk di kelas tiga anak-anak tidak diharuskan membawa 

bekal dari rumah, sudah boleh membeli makanan di sekolah, sehingga saya 

perlu memberikan uang kepada anak-anak, namun hanya sebatas untuk 

membeli makanan kecil di sekolah. (2)Saat mereka duduk di kelas empat, 

mereka saya suruh membuat perencanaan dari  kebutuhan uang yang mereka 

perlukan dalam satu bulan atau satu minggu. Misalnya kebutuhan untuk 

membeli makanan dan minuman disekolah ( kalau perlu membeli), kebutuhan   

membeli alat-alat sekolah, dan juga kebutuhan untuk kegiatan ekstrakulikuler , 

membeli hadiah ulang tahun atau lainnya. Setelah mereka membuat 

perencanaan, maka akan di  diskusi bersama untuk memperoleh kesepakatan 

jumlah uang saku mereka. .( mereka mengetahui kalau saya juga membuat 

perencanaan untuk kebutuhan dalam satu bulan)  (3) Setelah uang saku 

mereka terima, saya tidak ikut campur dalam penggunaannya, karena mereka 

sudah punya pedoman penggunaan uang sakunya.Dengan cara seperti itu saya 

memberikan kepercayaan kepada mereka dalam menggunakan uang saku 

mereka, namun sebelum itu, ada aturan yang harus disepakati dalam 

penggunaan uang saku, yaitu apabila uang saku habis sebelum waktunya, dan 

digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, 

maka uang saku mereka tidak akan ditambah, tetapi sebaliknya kalau mereka 

dapat mempertanggung jawabkan, maka uang saku mereka akan ditambah 

sesuai dengan kebutuhannya. Mereka harus belajar disiplin. (4) Saya tekankan 

pada mereka jangan habiskan uang sakunya, sisihkan untuk ditabung, yang 

mana uang tabungan nanti dapat dipakai untuk membeli barang-barang yang 

mereka inginkan . Saya ajak ke Bank, saat saya menabung, agar mereka 

mengenal lebih dekat dengan Bank. Disamping itu agar mereka termotivasi 

untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk  dimasukkan celengan, dan 

kalau sudah cukup banyak, dipindahkan ke Bank. 
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3. Ibu Sugeng ( Inf 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya mengenalkan uang pada anak sejak mereka duduk di kelas dua SD. Hal ini 

dikarenakan, anak saya minta dibelikan jajan saat saya jemput di sekolah. 

Kemudian  saya beri uang untuk membeli jajan. Sesudah itu saya bertahu, 

bahwa untuk membeli sesuatu itu perlu uang, dan uang diperoleh dari kerja, 

dan kerja itu lelah. Anak saya sudah terbiasa melihat ayahnya pulang kerja 

terus istirahat, karena capek. Anak saya anjurkan membuat rencana keperluan 

satu minggu/bulan, kalau tidak membuat, uang saku saya beri tiap hari. 

Mereka saya anjurkan untuk disiplin, dan walau sedikit harus menabung, dari 

uang saku yang saya berikan. Saya memberi kepercayaan pada anak-anak, 

namun saya pun memberi sangsi kalau anak-anak tidak disiplin dalam 

menggunakan uang saku. Sangsi yang akan diberikan, telah didiskusikan 

bersama. Bentuknya tergantung dari kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. 

Saya tidak memarahi anak-anak, manakala mereka membuat kesalahan. 

Namun apabila anak-anak membuat kesalahan, berualang kali, maka saya tidak 

segan-segan menjatuhkan sangsi kepada mereka. Misalnya pemberian uang  

saku hanya untuk transport dan keperluan sekolah lainnya, untuk jajan tidak 

saya beri, dan mereka harus bawa bekal dari rumah.  Saya memberikan contoh 

pada anak-anak, dalam mengelola keuangan. Misalnya (1) membuat 

perencanaan, berdasar pada prioritas kebutuhan ( kalau ternyata uang tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan), kebutuhan lainnya akan dipenuhi 

bulan berikutnya. (2) mencatat semua pengeluaran, dan anak akan tahu, setiap 

saya belanja pasti mencatat semua pengeluaran saya. (3) melakukan keuangan 

terbuka. Maksudnya adalah, anak-anak disamping uang saku yang telah 

diterimanya, manakala perlu uang, dapat mengambil ditempat uang keluarga, 

dan mereka akan mencatat pengambilan tersebut, dan akan mempertanggung 

jawabkan, dengan cara melaorkan penggunaan uang tersebut. Dengan cara 

tersebut, anak-anak akan tahu posisi keuangan keluarga yang masih ada. Saya 

juga mengajak mereka ke Bank, untuk memotiwasi mereka menabung, 

sebagaimana saya mengajak mereka untuk belanja, untuk memerikan contoh 

bagaimana belanja yang baik. Artinya, belanja yang terencana, akan 

menghindarkan dari pembelian barang yang tidak diperlukan.   
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4. Ibu  Retno  (inf 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya mengenalkan uang pada anak-anak, saat anak-anak duduk di TK, dengan 

cara saya ajak belanja, dan mereka akan tahu bahwa membeli itu perlu uang, 

dan uang saya peroleh dengan bekerja. Harapan saya anak-anak akan 

mengetahui, bahwa uang diperoleh dengan sulit, karena harus bekerja, 

sehingga mereka hati-hati dalam menggunakan uangnya. Uang saku saya 

berikan setiap hari (SD kelas  empat kebawah), pertimbangan saya mereka 

belum banyak mempunyai kebutuhan. Sesudah mereka kelas lima, uang saku    

saya berikan setiap minggu/ bulan. Saya tidak ikut campur dalam penggunaan 

uang saku mereka. Saya beri kepercayaan menggunakan uang saku mereka, 

dan kalau ada kesalahan saya biarkan, karena itu merupakan pembelajaran. 

Namun saya juga memberikan sangsi, kalau mereka membuat kesalahan., 

bahkan saya perneh tidak member uang saku. Dengan adanya sangsi yang 

tegas, anak-anak tidak berani melanggar aturan yang ada. Setiap saya belanja, 

saya selalu membuat daftar barang yang akan saya beli, dengan skala 

prioritas. Mereka mengetahui nya, dan itu merupakan pembelajaran 

pengelolaan keuangan yang saya berikan. Mereka saya suruh untuk 

menyisihkan sebagian uang sakunya, untuk ditabung, dan saya memberikan 

fasilitas tempat tabungan kepada mereka.Saya ajak mereka untuk ke Bank, 

agar mereka mengetahui bahwa orang dapat menabung uangnya di Bank. Hal 

ini saya lakukan akan mereka termotivasi untuk selalu menyisihkan uang 

sakunya, dan kalau sudah banyak, dapat ditabung di Bank. Untuk melatih 

tanggung jawab, dan kejujuran, anak-anak saya bebaskan untuk menggunakan 

uang keluarga ( diluar uang saku) untuk membeli kebutuhan mereka. Manfaat 

dari cara ini adalah : mereka punya rasa tanggung jawab, melatih kejujuran, 

melatih kemandirian, serta yang penting mereka mengetahui kondisi 

keuangan keluarga. Dengan mengetahui kondisi keuangan keluarga, mereka  

akan berhati-hati dalam menggunakan uang saku mereka. Saya tekankan 

kepada anak-anak, harus selalu mencatat pengeluaran yang dilakukan, seperti 

yang saya lakukan selama ini. Pencatatan pengeluaran ini penting, karena 

dapat mengetahui uang yang keluar itu untuk beli apa saja. 
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5. Ibu Nanik Naryanto  ( inf 5 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ibu  Dyah Bambang K  ( Inf 6 )   

  

 

 

Uang saku saya berikan setiap bulan, jumlahnya tidak selalu sama, tergantung 

dari kebutuhan mereka setiap bulan. Saya menyuruh anak-anak membuat 

daftar kebutuhan selama satu bulan, berdasar pada skala prioritas, mana 

yang paling perlu diletakkan diurutan atas, demikian seterusnya. Dengan 

membuat skala prioritas, mudah untuk menentukan kebutuhan mana yang 

bisa dipenuhi, mengingat jumlah uang yang ada terbatas.  Ini juga untuk 

melatih “ dapat menahan diri” , dan tidak semua kebutuhan itu harus 

dipenuhi. Saya tidak pernah marah, atau member sangsi, manakala anak-anak 

tidak mematuhi rencana yang sudah dibuatnya. Kalau setiap saat terjadi 

ketidak cukupan uang saku mereka, maka saya akan berdiskusi dengan 

mereka, mengapa sampai tidak cukup. saya beri nasehat, agar hati-hati dalam 

penggunaan uang. Anak-anak saya ajak belanja setiap bulan, untuk membeli 

barang-barang keperluan sehari-hari, yang sudah saya catat. Mereka 

membantu meneliti, apakah barang yang ada dalam catatan, sudah terbeli 

semua. Disamping itu saya mencatat semua pengeluaran yang saya lakukan. 

Dalam keluarga, saya terapkan keuangan terbuka, yaitu anak-anak dapat 

mengetahui posisi keuangan keluarga setiap saat.  Untuk kebutuhan lauk 

pauk setiap hari, saya gunakan sisitim amplop. Artinya, belanja setiap hari 

sudah saya tentukan jumlahnya, dan dimasukkan dalam amplop. Kalau mau 

belanja tinggal ambil satu amplop sesuai tanggal nya, dan kalau ada sisa 

dimasukkan ke amplop kembali. Akhir bulan sisa yang ada dalam amplop 

ditabung, untuk membeli kebutuhan di masa datang. Anak-anak saya 

harapkan untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. 

Saya kenalkan uang pada anak saya sejak kecil, dengan mengajak belanja ke 

pasar/toko, dan anak saya yang membayar ke kasir. Saya tidak membelikan 

semua barang yang diinginkan anak saya, (walaupun saya mampu untuk 

membelinya). Saya tekankan hidup sederhana. 
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7. Ibu Tuti Kismalawati (  Inf  7 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan ibu Dyah, 

Saya selalu mencatat pengeluaran, dan setiap belanja saya selalu membuat 

catatan terlebih dahulu apa yang akan dibeli dalam belanja tersebut. Anak 

saya pun, saya haruskan membuat catatn terlebih dahulu, barang yang 

akan dibeli. Sesudah anak saya dewasa, saya sediakan uang dalam jumlah 

yang cukup. Namun anak saya hanya mengambil, sesuai dengan yang 

diperlukan. Menurut saya, pembelajaran pengelolaan keuangan yang saya 

berikan saat anak saya kecil, sangat membekas dibenaknya, terbukti anak 

saya menggunakan uangnya dengan sangat hati-hati. 

Saya mengenalkan uang kepada anak-anak saya sejak usia dini, dengan cara 

menyuruh mereka membeli sesuatu, ke toko dengan membawa catatan. Hal ini 

saya maksudkan agar anak-anak mengetahui, bahwa memperoleh barang itu 

harus dengan uang, dan uang diperoleh dari bekerja. Anak-anak saya beri uang 

saku, dan kalau uang saku mereka habis sebelum waktunya, maka saya akan 

lihat, mengapa sampai habis sebelum waktunya. Kalau habisnya untuk 

kepentingan yang  dapat diterima, maka saya akan ganti, tapi kalau tidak, saya 

tidak akan mengganti uang saku mereka. Saya nasehati, agar uang saku dapat 

disisihkan sedikit untuk ditabung.Pembelajaran yang saya lakukan adalah 

dengan memberi contoh : mencatat semua kebutuhan dan pengeluaran secara 

cermat. Dalam membeli barang tidak tergesa-gesa, selalu hati-hati, 

menentukan besarnya kebutuhan untuk membeli lauk pauk, dan saya juga ajak 

anak-anak ke mall, manakala barang yang diperlukan tidak tersedia di toko 

dekat rumah. Sesudah mereka dewasa, mereka sangat hati-hati dalam 

mengelola keuangannya. Jadi pendidikan pengelolaan yang diberikan orang tua, 

melalui pembelajaran langsung, dapat dilakukan oleh anak-anak dalam 

kehidupan mereka di masa datang. 
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8. Ibu  Eny  ( Inf 8) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Wawancara Dengan Anak-anak 

Wawancara dengan siswa SD, SMP SMA dan Perguruan Tinggi. 

 

Dwi Neha, C.Putri, Rini ( SD) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak-anak sejak duduk di kelas empat SD sudah saya beri uang saku 

selama satu minggu. Kalau sudah habis sebelum waktunya, kadang 

saya tambah kadang tidak tergantung habisnya kenapa apa. Anak-anak 

saya suruh menabung, siapa yang tabungannya banyak, saya beri 

hadiah. Tapi, kemudian saya ubah ada tabungan minimal. Kalau 

mencapai jumlah minimal, mereka saya beri hadiah. Mereka saya 

nasehati agar menentukan jumlah uang yang dapat dibelanjakan per 

harinya. Tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan, kalau ada sisa 

ditabung.Saya tidak ikut campur pengelolaan uang saku mereka. 

Mereka saya suruh membuat perencanaan kebutuhan yang mereka 

perlukan selama satu bulan.    

  

Dwi N, tidak pernah diberi uang saku, karena selalu bawa bekal dari 

rumah. Chandra, diberi uang saku Rp 2.000/hari kalau bawa bekal uang 

saku ditabung. Sementara Rini sudah memperoleh uang saku Rp 

10.000/minggu dan sebagian di tabung. Umumnya mereka sudah 

mengenal uang sejak kecil,  saat disuruh beli telur, krupuk dll, dengan 

membawa catatan. Orang tua sering mengajak belanja, dan mereka 

mengetahui kalau ibunya selalu bawa catatan kalau pergi belanja.  

Mereka juga pernah diajak pergi ke Bank, saat orang tua nya menabung. 

Kata ibu nya, menabung uang di Bank lebih aman. Mereka senang diajak 

ke Bank. Dalam menggunakan uang tabungan, orang tua ikut 

menentukan, apakah boleh membeli barang ini, kalau tidak boleh pasti 

diberi alasan.  
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Elsya, Ayu dan Riris (SMP,SMK,PT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa orang tua memberikan 

kebebasan kepada anak-anaknya dalam menggunakan uang saku yang telah 

diberikannya. Alasannya adalah melatih anak untuk belajar mandiri dan 

bertanggung jawab, serta disiplin dalam membelanjakan uangnya.Mereka juga 

diajari membuat rencana kebutuhan yang diperlukan selama sebulan. Rencana 

tersebut dapat dianggap sebagai pedoman yang harus ditaati oleh mereka. Dengan 

cara ini, anak-anak sudah dilatih untuk belajar disiplin. Penggunaan uang saku 

yang sudah habis sebelum waktunya, orang tua bersedia member tambahan, 

asalkan penggunaan yang melebihi rencana itu penyebabnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemberian sangsi pasti diberikan, namun memarahi 

anak, jarang dilakukan. Karena mereka beranggapan, kalau anak-anak membuat 

Rata-rata mereka menerima uang saku dari orang tua. Mereka diberi 

kebebasan untuk menggunakannya. Kalau jatah yang diberikan kurang, 

dapat diberi lagi, asalkan jelas peruntukkannya. Mereka sering diajak belanja 

ke toko, bahkan kadang disuruh membelikan barang-barang sendiri ke toko. 

Orang tua memberikan kebebasan untuk menggunakan uang  keluarga, 

manakala mereka memerlukannya, asal mereka dapat 

mempertanggungjawabkan. Namun mereka tidak menggunakan 

kesempatan tersebut, karena mereka sadar bahwa mencari uang itu sulit. 

Orang tua Ayu, sudah menggunakan manajemen amplop, dimana uang 

untuk belanja harian, sudah dimasukkan ke amplop, dan diberi tanggal. 

Kalau sisa dimasukkan lagi ke amplop, sementara kalau kurang tidak pernah, 

menambah, cukup tidak cukup ya yang ada di dalam amplop itu yang 

digunakan belanja. Sisa yang terkumpul ditabung, dan pada akhir tahun 

digunakan untuk kepentingan bersama.  Rata-rata anak-anak akan 

menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk ditabung. Mereka senang 

menabung di Bank, karena sangat mudah mengambilnya yaitu lewat ATM.  
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kesalahan dalam menggunakan uang saku mereka, itu dianggap sebagai 

pembelajaran bagi anak-anaknya. Pembelajaran yang dilakukan orang tua dalam 

pengelolaan keuangan pada anak-anaknya dilakukan sebagaimana berikut ini. 

 

5.3. Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Pada Anak-Anak. 

 

5.3.1. Mengenalkan Uang Pada Anak Usia Dini 

  Pengenalan  uang untuk anak-anak, dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

sesuai dengan usianya. Sejak anak sudah bisa bicara, saat itu pula sudah bisa anak 

dikenalkan pada uang. Cara yang dilakukan adalah dengan mengajak mereka 

belanja, membeli sesuatu. Dalam kegiatan ini, orang tua menyampaikan kepada 

anak-anak, untuk mendapatkan barang ini, perlu menukarkan dengan uang yang 

kita miliki, tanpa menyebut nominalnya. Uang diperoleh dengan cara bekerja. ( 

sebaiknya anak-anak diberikan informasi manakala bapak/ibu mereka berangkat 

bekerja, untuk cari uang) Walaupun anak belum mengetahui apa uang itu sendiri. 

Sesudah anak cukup usia, dapat dicobakan untuk menjual makanan kecil, 

misalnya es kepada para tetangga. Mereka akan menjual es tersebut, dan akan 

memperoleh uang. Dengan menjual es tersebut, diharapkan mereka akan 

merasakan bagaimana sulitnya mencari uang tersebut. Pengalaman ini diharapkan 

akan dapat membuat mereka hati-hati dalam membelanjakan uangnya.Sementara 

itu uang saku yang diperoleh dari orang tuanya, diharapkan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan  mereka. Dan diharapkan mereka akan dapat menyisakan uang 

saku mereka, untuk ditabung, berapapun jumlahnya. Kebiasaan membelanjakan 

uang secara hati-hati ini, pada gilirannya akan terbawa pada saat mereka dewasa 

nantinya. Peran orang tua dalam hal ini sangat penting, tabungan yang telah 

mereka kumpulkan, harus dapat digunakan dengan baik, artinya tabungan 

digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka, bukan untuk 

membeli barang yang mereka inginkan. Walaupun uang tabungan mereka, 

merupakan uang mereka yang diperoleh dari menyisihkan uang saku mereka, 

sebaiknya mereka tidak boleh bebas dalam menggunakannya. Oleh karena itu 

sebaiknya, penggunaan uang tabungan harus didampingi oleh orang tua bila usia 

mereka masih sangat belia. Karena di usia yang relative muda, emosi untuk 
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membeli adalah sangat tinggi, tanpa memikirkan akibatnya. Pengenalan uang pada 

anak, di usia dini sangat baik. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak sejak kecil 

sudah terbiasa dengan  uang, sehingga bila kelak mereka dewasa, sudah tidak 

begitu heran dengan uang, dan biasanya mereka karena sudah terbiasa, jadi 

menggunakannyapun tidak canggung. Pengenalan  uang  yang dilakukan untuk 

anak-anak, akan sangat bermanfaat, apalagi kalau cara yang digunakan dengan 

menyuruh mereka berjualan. Uang dapat diperoleh dengan bekerja, dan bekerja 

itu sangat melelahkan. Berbekal pengalaman yang dialami semasa kecil, akan 

selalu terpatri dalam benaknya, bahwa memperoleh uang itu perlu pengorbanan 

melalui kerja, dan kerja itu sangat melelahkan. Dengan demikian, mereka akan 

dapat menghargai uang, dan pada gilirannya nanti, mereka akan sangat hati-hati 

dalam membelanjakan uangnya. Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa, 

sebagian ibu-ibu sudah mengenalkan uang kepada anak-anak, manakala mereka 

sudah mengerti baca tulis. Cara yang mereka lakukan dalam mengenalkan uang 

juga bervariasi. Ada yang disuruh pergi belanja di toko dekat rumah, dengan 

membawa catatan yang sudah ditulis oleh ibunya, anak tinggal menyerahkan 

kepada penjualnya. Penjual akan mencatat harga barang-barang yang dibeli, 

kemudian kembaliannya ditaruh ditempat belanja. Anak-anak tidak mengetahui, 

harga barang yang dibeli. Pelajaran yang ingin ditanamkan pada anak adalah, 

memperoleh barang dengan membeli, perlu uang. Uang diperoleh dengan kerja, 

dan kerja itu capai. Cara lain adalah dengan menyuruh anak berjualan di sekitar 

rumah, yaitu jualan es. Pulang sekolah setelah makan, istirahat sebentar anak 

disuruh menjajakan es keliling perumahan. Mereka berjualan sampai mereka 

merasa capai. Sesampainya dirumah, mereka disuruh istirahat, baru malam hari 

saat belajar, anak ditanya pengalaman jualan es siang tadi. Disinilah terjadi 

pembelajaran kedua tentang uang, bagaimana susahnya uang diperoleh, sehingga 

harus hati-hati dalam menggunakannya. Kalau mau beli sesuatu, harus dipikir 

dahulu, agar barang yang dibeli itu benar-benar ada manfaatnya.   

5.3.2 Penanaman Disiplin Pada Anak. 

 Disiplin adalah kegiatan melatih diri untuk mentaati tata tertib/ rencana 

yang sudah ditetapkan. Disiplin ini harus terus menerus dilakukan, karena disiplin 

pada dasarnya adalah merupakan suatu kebiasaan. Agar disiplin itu dapat 
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dilakukan dengan baik, maka harus ada motivasi dari diri sendiri, untuk 

melakukan aturan, atau rencana yang sudah ditetapkan.   

 Disiplin sangat diperlukan dalam mendidik ana-anak, karena dapat 

memberikan landasan yang kuat pada mereka untuk melakukan sesuatu dengan 

benar. Dengan menerapkan aturan yang sudah disepakati bersama, akan 

mendorong anak melakukan hal-hal yang baik, dan akan menghindari hal-hal 

yang kurang baik. Anak-anak diberi sangsi yang tegas, bila melanggar aturan yang 

sudah disepakati bersama. Memberikan keyakinan yang positif pada anak di usia 

dini, akan menimbulkan kepercayaan diri yang sangat tinggi, dan pada akhirnya 

akan menumbuhkan sifat kemandirian pada diri anak-anak.Sebagai orang tua, 

harus juga menepati aturan yang sudah disepakati bersama, tidak boleh ragu 

dalam memberikan sangsi, jangan ada perasaan kasihan dalam memberikan sangsi 

pada anak, yang melanggar aturan. Apabila anak-anak sering melanggar aturan 

yang ada,maka aturan itu perlu ditinjau kembali, apakah memang aturannya yang 

terlalu sulit untuk dilakukan, atau anaknya yang sulit diatur.  

  Disiplin diri sangat penting, karena dengan disiplin yang tinggi, 

maka akan membuat orang sukses dalam bidangnya. Demikian pula dalam 

mengelola keuangan perlu adanya disiplin diri yang kuat. Untuk itu sebagai orang 

tua selalu diharapkan untuk menyampaikan kepada anak-anaknya untuk selalu 

memiliki disiplin diri dalam setiap langkahnya. Dalam menegakkan disiplin, perlu 

dilakukan pemberian ganjaran atau pemberian hukuman. 

  Tujuan memberi  hukuman atau ganjaran adalah untuk membantu anak-

anak belajar-belajar untuk hidup. Walaupun usia dini perlu ditanamkan bagaiman 

hidup itu, tentunya disesuaikan dengan perkembangan anak-anak di usianya. 

Hukuman yang diberikan, harus bersifat mendidik, jangan sampai anak menjadi 

kecewa dengan hukuman yang diterimanya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua 

jangan sampai membuat anak mejauh dari orang tuanya. Jangan sampai anak 

kecewa terhadap orang tuanya. Sebaliknya, ganjaran-ganjaran yang bersifat 

material, jangan sering diberikan, karena ganjaran material kadang di salah 

gunakan oleh anak-anak  untuk memanipulasi orang tua demi mendapat ganjaran 

tersebut.  Misalnya  anak-anak diberi ganjaran uang bila mengerjakan tugas-tugas 

rumah yang menjadi kewajibannya. Hal ini dapat memicu anak, untuk tidak 
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mengerjakan  tugasnya bila tidak diberi uang, bahkan mereka akan minta 

tambahan uang, untuk mengerjakan tugas rumah yang menjadi kewajibannya. 

Dapat pula hukuman yang diberikan terus menerus, akan membuat anak menjadi 

putus asa. (Sylvia,39)Oleh karena itu, sebagai orang tua perlu belajar, bagaimana 

cara mendisiplinkan anak-anak, yang dimulai saat anak usia dini. Ganjaran dan 

hukuman merupakan alat yang yang efektif untuk mengajar anak-anak berdisiplin. 

Orang tua hendaknya berusaha member ganjaran kepada anak-anak, sesuai 

dengan tujuan disiplin yang ingin ditanamkan. Demikian pula, hukuman 

hendaknya jangan diberikan terlalu sering, dan banyak, karena ini akan membuat 

anak berputus asa. Hukumlah anak-anak dalam waktu yang singkat, jangan terlalu 

lama, dan hukuman itu seharusnya hukuman yang dapat membuat anak, sadar 

mengapa saya dihukum. Penting untuk dilakukan oleh para orang tua, kalau 

menghukum itu harus konsisten dan tegas, jangan sampai hukuman yang sudah 

dijatuhkan itu, ditarik kembali.Dan jangan menambah hukuman yang sudah 

ditetapkan, karena akan membuat anak menjadi marah. Disiplin bisa ditanamkan 

tanpa harus ada ganjaran material, dengan pujian, dengan senyuman atau dengan 

penguatan yang lain hasilnya sangat bermanfaat. Tetapi boleh juga sesekali 

memberi ganjaran material, mungkin hanya diberikan sekali saja, agar anak-anak 

tidak selalu berharap ganjaran berupa material.   

Ketegasan orang tua, akan juga menimbulkan kepercayaan pada diri anak-anak, 

bahwa sesuatu itu memang benar adanya. Dalam menegakkan disiplin, sebaiknya 

orang tua menyampaikan alasan-alasan yang rasional, mengapa mereka harus 

melakukan tersebut, dan jangan melanggarnya.Alasan-alasan yang disampaikan 

harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak seusianya. Mengapa 

mereka harus bertanggung jawab, terhadap tugas yang dibebankannya? Apa 

akibatnya kalau mereka tidak bertanggung jawab. Berilah alasan-alasan yang 

masuk akal. Berpikir bersama anak-anak akan membantu mereka untuk 

menyaturagakan nilai-nilai moral. Tetapi jagalah agar pembicaraan nya singkat 

tidak berlarut-larut (Sylvia, 44). Karena anak-anak kecil yang aktif, tidak pernah 

dapat mendengarkan seluruh penjelasan orang tua. Oleh karena itu penjelasan 

singkat, jelas dan padat sangat diperlukan, dalam mendidik anak-anak berdisiplin 
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Sebagai orang tua, harus dapat sebagai kendali dalam mendidik anak-anak. Jangan 

sampai ketidak tegasan orang tua, akan disalah gunakan oleh anak-anak. 

  

5.3.3. Memberikan  Kepercayaan  Pada Anak-Anak, Dalam  Menggunakan  

Uang Saku 

 Kepercayaan merupakan hal yang dapat mendorong anak untuk 

mengerjakan sesuatu. Mengajari anak untuk berbuat baik, belajar dan berprestasi, 

akan dapat mengembangkan kepercayaan diri dan potensi yang dimilikinya, untuk 

mencapai kepuasan hidup.Orang tua mempunyai kesempatan yang luas dan 

berdampak positif bagi pendidikan anak-anaknya, tidak hanya pada masa kanak-

kanak saja, tetapi pada masa depan mereka. Oleh karena itu, sebagai orang tua 

harus selalu berpikiran positif, terhadap anak-anaknya. Berilah mereka 

kepercayaan dalam setiap tindakan yang dilakukan, tetapi harus selalu dipantau, 

jangan dibiarkan saja, tanpa pengendalian. Demikian terhadap penggunaan uang 

saku, sebagai orang tua harus tidak lagi ikur mengatur penggunaannya, orang tua 

hanya memantau, bagaimana mereka membelanjakan uang sakunya. 

    Anak-anak perlu diberikan kepercayaan dalam menggunakan uang saku 

yang diterimanya. Orang tua memberikan saran, bagaimana sebaiknya mengelola 

uang saku, agar dapat cukup memenuhi kebutuhannya selama jangka waktu uang 

saku tersebut. Orang tua sebaiknya tidak ikut campur dalam mengatur uang saku 

anak-anaknya. Biarkan saja mereka mengurus uang sakunya sendiri, dan pihak 

orang tua, hanya memantau saja, bagaimana kinerja anak-anak dalam mengatur 

uang saku mereka. Bila mereka membuat kesalahan, orang tua harus arif untuk 

tidak memarahinya. Karena kesalahan yang mereka buat, dapat menjadi pelajaran 

yang berharga bagi mereka. Biarkan mereka melakukan kesalahan, karena dengan 

demikian mereka akan lebih berhati-hati.Agar uang saku yang mereka terima 

dapat digunakan dengan benar, maka orang tua beserta anak-anak berdiskusi 

terlebih dahulu. Pembicaraan dalam diskusi sebaiknya berisi :  (1) menetapkan 

jumlah  uang saku dan untuk berapa hari uang tersebut harus digunakan sehingga 

anak-anak akan dapat menggunakannya  sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan.. Penetapan ini juga dapat  berdasar pada kebutuhan membeli makanan 

kecil (jajanan) di sekolah per harinya , dan juga dapat ditetapkan secara  bersama 
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antara orang tua dengan  anak.(2) membuat skala prioritas tentang kebutuhan yang 

diperlukan, (3) Membuat perencanaan penggunaan uang saku, dan anak-anak 

diharapkan dapat melakukannya,  sesuai dengan yang tercantum dalam rencana. 

Oleh karena itu, dalam menggunakan uang saku, juga diperlukan  disiplinan diri 

yang tinggi. 

 Disiplin diri sangat penting, karena dengan disiplin yang tinggi, maka akan 

membuat orang sukses dalam bidangnya. Demikian pula dalam mengelola 

keuangan perlu adanya disiplin diri yang kuat. Untuk itu sebagai orang tua selalu 

diharapkan untuk menyampaikan kepada anak-anaknya untuk selalu memiliki 

disiplin diri dalam setiap langkahnya. Dengan disiplin diri yang baik, maka 

diharapkan akan menciptakan kepercayaan diri pada anak-anak. 

  Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu bagi orang tua,diharuskan dapat 

memberikan kepercayaan diri kepada anak-anaknya. Karena anak yang 

mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, akan menjadi anak yang tangguh dalam 

menjalankan kegiatannya, dan tidak mudah putus asa. Karena anak-anak yang 

memiliki kepercayaan diri, akan memiliki pengharapan yang realistis. Demikian 

pula dalam membelanjakan uang saku, orang tua hendaknya memberikan 

kebebasan kepada mereka agar timbul rasa percaya diri pada anak-anak.   

 Pengelolaan uang saku anak, hendaknya dilakukan sendiri oleh anak, 

orang tua seyogyanya tidak ikut campur.Biarkan mereka mengelola sendiri uang 

sakunya. Apabila mereka membuat kesalahan, pada akhirnya mereka akan 

menyadarinya, bahwa telah terjadi kesalahan dalam cara pengelolaan uang saku. 

Karena pengalaman merupakan guru yang baik, dalam meniti langkah 

kedepan.Orang tua diharapkan dapat menjadi teladan, bagi anak-anaknya dalam 

pengelolaan keuangan.  Pengelolaan keuangan yang baik bagi  anak-anak, 

sebetulnya dimulai dari ibu saat mendidik anak-anaknya semasa kecil. Berilah 

kepercayaan kepada anak-anak dalam mengelola uang sakunya.Karena dengan 

diberinya kepercayaan, anak-anak akan senang, dan mereka akan melakukannya 

dengan hati-hati.Orang tua jangan selalu menyalahkan anak-anaknya, manakala 

mereka membuat kesalahan dalam membelanjakan uang sakunya. Pembelajaran 

yang paling efektif adalah memberikan keleluasaan anak untuk bertindak, 
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sedangkan orang tua hanya sebagai fasilitator, manakala diperlukan. Kalau setiap 

saat, orang tua selalu membimbing, mengarahkan dalam pengelolaan uang saku, 

maka anak-anak akan sulit mendapatkan ketrampilan dalam pengelolaan 

keuangannya, dan tidak akan dapat mandiri. Semua ini pada akhirnya, akan 

menyebabkan anak-anak memperoleh kesulitan keuangan dimasa dewasanya. 

Mengapa ?  Karena pengelolaan keuangan merupakan sebuah ketrampilan yang 

harus  dilakukan berkali-kali, tanpa latihan, mereka akan sulit memperoleh 

ketrampilan yang maksimal. Sebagaimana sifat anak-anak, mereka akan menjadi 

jera manakala dimarahi  karena telah membuat kesalahan . Oleh karena itu, 

apabila anak-anak melakukan kesalahan dalam penggunaan uang saku mereka, 

orang tua cukup memberi  pengarahan, bagaimana mengelola uang saku dengan 

baik. Jangan sekali-kali orang tua menyalahkan anak secara langsung, bilamana 

mereka salah dalam membelanjakan uang saku mereka.Sebagai orang tua harus 

mengetahui secara pasti, bagaimana anak-anak mengelola uang saku mereka. 

Dengan mengetahui cara mereka mengelola uang saku, orang tua akan dapat 

memutuskan, sebaiknya uang saku diberikan sekali gus, atau tiap minggu, bahkan 

bisa terjadi setiap hari. Jangka waktu pemberian uang saku, tergantung dari cara 

mereka mengelola uang sakunya. Orang tua harus dapat memantau, bagaimana 

cara anak-anak membelanjakan uang sakunya. Bagi anak-anak yang dapat 

mengatur uang sakunya, dapat diberikan sekali gus dengan jumlah yang sudah 

disepakati. Namun bagi anak-anak yang kesulitan mengatur pengeluaran, 

seyogyanya uang saku diberikan setiap hari, kemudian dapat meningkat, 

seminggu sekali, dan kalau sudah dapat mengelola pengeluaran, maka dapat 

dicoba pemberian uang saku sekali gus dengan jangka waktu satu bulan. 

 

5.3.4  Menanamkan Kegemaran Menabung Pada Anak-Anak. 

 Menabung merupakan kegiatan yang perlu dibiasakan pada anak-anak, 

karena kegiatan ini kalau sudah menjadi kebiasaan akan sangat bermanfaat bagi 

kehidupan mereka di masa depan. Menabung merupakan hal yang sederhana, 

tetapi mempunyai manfaat yang sangat besar di kemudian hari, karena merupakan 

pondasi awal dalam kegiatan pengelolaan keuangan, untuk menjamin kepastian 

masa depan setiap orang.(Kompas,Minggu 24 Agustus 2014: 33 ). Banyak 
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diantara rumah tangga, sangat sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk 

ditabung, walaupun penghasilan yang diperoleh memungkinkan mereka untuk 

menyisihkan sebagian untuk ditabung.Tidak jarang, keuangan rumah tangga 

seseorang, setiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, 

padahal dari sudut jumlah sangat memungkinkan dapat memenuhi kebutuhannya. 

Hal ini barangkali disebabkan, karena tidak adanya perencanaan dalam 

penggunaan penghasilannya. Seharusnya setiap rumah tangga, perlu membuat 

rencana pengeluaran, dan disesuaikan dengan penghasilan yang diperolehnya. 

Setiap rumah tangga pasti mempunyai pengeluaran yang bersifat rutin, dan 

mungkin ada yang bersifat insidental. Pengeluaran rutin ini apabila digunakan 

untuk mengurangi penghasilan maka sisa yang diperolehnya, kemungkinan 

sebagian bisa ditabung. Harus ada kemauan yang kuat  menyisihkan  sebagian 

penghasilannya untuk ditabung, walau  hanya sedikit, karena tabungan yang 

dimilikinya dapat digunakan untuk berjaga-jaga, kalau ada kebutuhan yang 

mendadak. Bagaimana dengan rumah tangga yang berpenghasilan yang pas-

pasan? Kecilnya jumlah penghasilan, bukan halangan untuk menabung. Harus 

diupayakan, agar pengeluaran rutin, dapat ditekan sedemikian  rupa, agar ada sisa  

uang sedikit, untuk ditabung. Perencanaan pengeluaran uang, merupakan 

pedoman yang harus kita taati. Kedisiplinan dalam menjalankan pedoman 

tersebut, akan menghasilkan sesuatu yang indah untuk dinikmati. Artinya, rencana 

dibuat sendiri, dan harus ditaati sendiri, tentunya merupakan anugerah yang tiada 

terhingga. Bagaimana kita berusaha untuk mendisiplinkan diri, dan kalau mampu, 

akan merasa senang tiada terkira. Kehidupan rumah tangga akan tenteram, 

manakala keuangan keluarga dapat tercipta dengan baik. Tidak jarang terjadi, 

kehancuran sebuah rumah tangga sebagian besar karena masalah keuangan. 

Artinya manakala sebuah rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, 

maka kehidupan dalam rumah tanggapun kurang harmonis. Mengingat betapa 

pentingnya menabung itu, dan menabung merupakan kebiasaan, maka ajarilah 

anak-anak menabung sejak usia dini. Cara pembelajarannya disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing anak, agar anak  mau menabung dengan sukacita, 

dan dilakukan secara rutin, dan  bukan karena keterpaksaan.Pada saat anak-anak 

masih duduk dibangku SD, agar mereka suka menabung, buatkanlah tabungan/ 
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celengan yang bergambar binatang atau bunga-bunga yang disukainya. Anak-anak 

akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. 

 Pada anak usia balita sampai tingkat sekolah dasar, anak-anak umumnya 

sangat menyukai tampilan visua. Gunakanlah gambar-gambar yang lucudengan 

warna menarik, ajarkan ia untuk menyisihkan uang jajan ke dalam celengannya 

setiap hari ( Kompas Minggu 24 Agustus 2014) Apabila menabung sudah menjadi 

kebiasaan, dan usianya sudah bertambah, ajarkanlah untuk memilah tabungan itu 

sesuai dengan kegunaannya. Misalnya celengan gambar binatang untuk membeli 

barang-barang keperluan pribadi, celengan gambar Masjid untuk menyumbang ke 

panti asuhan. Dengan cara seperti itu, orang tua tidak saja member pelajaran 

menabung, tetapi juga memupuk jiwa social anak, sejak mereka masih kecil. 

  Cara lain yang bisa digunakan, dan sekaligus sebagai motivasi anak, yaitu 

dengan cara menempelkan gambar tujuan menabung pada masing-masing 

celengan yang dimilikinya. Misalnya, anak-anak ingin berlibur ke Yogjakarta 

melihat candi Borobudur, maka pada celengan ditempeli gambar candi 

Borobudur, atau ingin berlibur ke pantai Kutedi Bali, maka pada celengannya 

ditempeli gambar pantai Kute Bali.   

 Untuk lebih mengenalkan cara menabung lainnya, dapat juga anak diajak 

ke Bank, saat orang tua menabung. Beri penjelasan, mengapa menabung di Bank, 

yaitu agar uang yang ditabung aman, dari pencurian. Anak-anak juga boleh 

menabung di Bank, caranya adalah tabungan yang ada di celengan, bila telah 

cukup banyak, dapat dipindahkan untuk ditabung di Bank.Kenalkan pula langkah-

langkah  menabung di Bank. Dengan mengajak anak-anak ke Bank, barangkali 

akan dapat lebih memotivasi anak dalam menabung. Orang tua jangan segan-

segan member pujian kepada anak-anak atas kerajinannya menyisihkan sebagian 

uang jajannya untuk ditabung. Kalau perlu, berilah uang untuk dimasukkan dalam 

tabungan mereka. Mudah-mudahan dengan kebiasaan menabung sejak usia dini, 

akan menjadi bekal hidup hemat di usia dewasa. 

  

5.3.5. Memberi Contoh Langsung Cara  Menggunakan Uang. 

Anak-anak selalu akan melihat, apa yang dilakukan oleh orang 

tuanya dalam menggunakan keuangan . Terutama apa yang dikerjakan oleh 
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orang terdekatnya. Biasanya mereka akan berkiblat pada ibunya. Mengapa 

demikian? Karena ibu lah yang sering mendampingi para anak-anak dalam 

kehidupan sehari-hari.. Karena biasanya pengelolaan keuangan keluarga yang 

melaksanakan sebagian besar adalah ibu, maka ibulah yang akan menjadi 

kiblat anak-anak dalam mengelola uang nantinya. Dengan kehidupan dalam 

era global ini banyak masyarakat yang menjadi konsumtif. Mengapa 

masyarakat kita konsumtif? Barangkali jawabannya bisa dicari dari 

bagaimana pola pendidikan yang mereka terima sejak kecil. Sebagaimana 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Luzardi bahwa tingkat pemahaman 

ekonomi orang tua, sangat mempengaruhi cara anak-anak mengelola 

keuangan  misalnya apakah orang tuanya memiliki tabungan? Apakah orang 

tuanya memiliki saham atau mutual funds? Dengan begitu, apa yang 

dilakukan orang tua dalam mengelola keuangan merupakan cara langsung 

mendidik anak dalam pengelolaan keuangan.Dikatakan pula bahwa  bahwa 

tingkat kekayaan dan pemahaman ekonomi orang tua berhubungan positif 

terhadap tingkat pemahaman ekonomi anak-anaknya. 

Keterlibatan orang tuanya dalam interaksi sosial-ekonomi dengan 

orang lain,akan juga berpengaruh  , pada anak-anaknya mengelola keuangan 

dikemudian hari misalnya apakah orang tuanya merupakan anggota  koperasi 

atau arisan di lingkungannya. Dengan kegiatan sosial yang dilakukan orang 

tua, anak-anak akan mengetahui, bahwa hidup itu tidak hanya dengan 

keluarga, tetapi perlu juga berinteraksi dengan orang lain. Dengan banyak 

bergaul, tentunya akan semakin banyak teman-teman yang dapat diajak 

diskusi atau kegiatan lainnya. 

Beberapa contoh yang mungkin dapat dilakukan oleh orang tua terkait dengan 

pengelolaan keuangan. 

(1) Membuat perencanaan pengeluaran setiap bulan 

Pembuatan perencanaan pengeluaran akan sangat bermanfaat bagi 

kegiatan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Kegiatan ini, dapat 

menghindarkan penggunaan uang lebih besar pasak dari pada tiang. 

Dengan membuat perencanaan pengeluaran, yang berdasar pada 

penghasilan, akan bisa menekan kebiasaan meminjam untuk konsumsi. 
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Anak-anak akan mengetahui secara langsung, perencanaan pengeluaran 

uang, sangat bermanfaat, karena orang tuanya mampu memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga mengetahui, bahwa rencana 

yang telah dibuat, harus dilaksanakan dengan disiplin yang ketat. Dengan 

cara ini secara tidak sengaja, oarng tua telah memberikan pendidikan 

pengelolaan keuangan secara tidak langsung.  

 

Tabel  4.1 :  Hasil dan  Beban 

No Keterangan Jumlah No Keterangan Jumlah 

1 Gaji Bapak Rp  xx 1 Belanja sayur Rp xx 

2 Gaji Ibu Rp  xx 2 Belanja rutin Rp xx *) 

3 Memberi Les Rp  xx 3 Listrik & Tlp Rp xx 

   4 Iuran 

RT/RW, 

arisan  Ds/RT 

Rp xx 

   5 Pengl tambah Rp xx **) 

     6 Nabung  Rp xx 

 Jml  Rp xx    Rp xx 

 

          

Tabel tersebut, menunjukan jumlah penghasilan dan beban yang terjadi setiap 

bulan. Keterangan-keterangan dalam pengeluaran adalah :  

(a). Pengeluaran untuk sayur, adalah pengeluaran belanja setiap hari untuk 

membeli lauk pauk. Dalam jumlah ini, ditetapkan misalnya setiap hari Rp 

75.000,00. Maka belanja yang boleh dilakukan  sebanyak Rp 75.000,00. Kalau 

ada sisa, maka sisa tersebut ditabung. Kalau menggunakan system amplop, 

maka sisa tersebut, dikembalikan ke amplop  tertanggal yang terjadi sisa 

tersebut. Setiap akhir bulan, akan dihitung, sisa-sisa dari amplop-amplop 

selama satu bulan tadi. Kalau ada waktu dianalisis mengapa ada sisa, apa yang 

dibeli, dan sebagainya.  

(b) Disamping perencanaan pengeluaran setiap bulan, maka pengeluaran 

belanja rutin, perlu dibuat rencana juga secara detail. Pengeluaran rutin ini 
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adalah pengeluaran untuk membeli pelengkapan mandi, cuci baju, minyak 

goreng, susu  dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan, 

saat mau pergi belanja. Sebaiknya dibuat rencana, barang yang akan dibeli. 

Dan rencana ini harus ditepati, artinya barang yang dibeli, harus yang ada di 

dalam daftar rencana tadi. Kalau misalnya ada barang yang ingin dibeli tapi 

tidak masuk daftar rencana, maka dapat dibeli, manakala semua daftar barang 

yang akan dibeli sudah terbeli semuanya. Baru kemudian, diputuskan, apakah 

barang tersebut perlu dibeli atau tidak.Anak-anak di biasakan diajak belanja, 

dan mereka terlibat dalam menggunakan rencana yang sudah dibuat tersebut. 

Sehingga mereka mengetahui, barang apa saja yang akan dibeli dalam kegiatan 

belanja saat itu. Mereka akan melihat catatan, dan mencari barang yang harus 

dibeli. Jika mereka tidak menemukan barang tersebut, mereka harus 

memutuskan untuk mengganti barang lain yang sejenis. Disamping itu, mereka 

mengetahui, hanya barang yang tercantum dalam daftar rencana itu yang boleh 

dibeli, diluar catatan tersebut, harus menunggu selesai belanjanya. 

(c) Pengeluaran tambahan adalah pengeluaran yang mungkin dilakukan secara 

insidental, misalnya untuk bayar pajak  rumah, pajak kendaraan, pengeluaran 

untuk servis kendaraan dan lain sebagainya. Pengeluaran ini dilakukan tidak 

setiap bulan, tetapi pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu tidak dapat 

dimasukkan dalam pengeluaran rutin. 

(d) Menabung, menjadi salah satu pos pengeluaran. Jadi penghasilan yang 

diperoleh tersebut, dibagi dalam beberapa pos pengeluaran, termasuk 

menabung. Kegiatan  menabung ini dilakukan, tanpa menunggu ada sisa atau 

tidak. ,    

 Dengan membuat rencana hasil dan beban, diharapkan anak-anak akan 

dapat mengetahui, berapa penghasilan dan beban yang ada dalam keuangan 

keluarga orang tuanya. Mereka akan dapat mengira-ngira apakah penghasilan 

oarng tua mereka cukup, seandainya  ada tambahan pengeluaran dari mereka. 

Perencanaan yang dibuat berdasar hasil dan beban, akan dapat membantu 

pengelolaan keuangan keluarga dengan baik. 
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(2) Memberi Contoh Menabung  

 Setiap ada sisa uang, atau ada pemasukan diluar penghasilan rutin, selalu 

ditabung,. Penggunaan uang tabungan harus selalu dilakukan dengan 

perencanaan yang matang, kecuali untuk hal-hal yang penting, Kalau keluarga 

ingin rekreasi keluar kota, harus ada perencanaan yang matang. Sehingga dana 

yang harus disediakan benar-benar mencukupi. Kalau perlu anak-anak 

dilibatkan dalam pembuatan rencana rekreasi, sehingga kegiatan ini memang 

benar-benar dikehendaki oleh seluruh keluarga. Semua anggota keluarga harus 

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan acara rekreasi tersebut. Dalam 

kegiatan menabung ini, bila memungkinkan, anak-anak diberi kepercayaan 

untuk menyetorkan tabungan ke Bank., dengan  maksud agar anak-anak 

terbiasa dengan  kegiatan  menabung, dan anak-anak mengetahui berapa besar 

uang orang tuanya yang ada di tabungan. Anak-anak diharapkan dapat 

menghargai uang sekecil apapun, sebagaimana orang tua mereka menghargai 

uang, dengan menyisakan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Hal ini 

untuk melatih anak-anak, agar nantinya juga selalu melaksanakan kegiatan 

menabung, agar dapat membantu kehidupan yang lebih baik di masa depan. 

Menabung perlu dilakukan, agar dapat menyediakan kebutuhan akan keuangan 

yang kemungkinan mendadak, sehingga tidak perlu repot mencari pinjaman 

kesana kemari. Memiliki tabungan, dapat membantu orang, hidup dengan 

tenang, tanpa dirisaukan dengan kesulitan keuangan. Perlu ditegaskan, 

menabung tidak harus dalam jumlah yang besar, sekecil apapun, tidak masalah, 

yang diperlukan adalah kebiasaan  untuk menabung, bukan  

jumlahnya.Berdasar pengalaman, yang sulit itu adalah menjadikan menabung 

sebagai  kebiasaan, bukan  keterpaksaan. Menjadikan menabung sebagai 

kebiasaan sejak  usia dini, akan sangat bermanfaat untuk menapak kehidupan 

di masa depan. 

 

5.4  Hasil Diskusi  

 Dalam pelaksanaan diskusi dilakukan beberapa tahapan, yang mana 

masing-masing tahapan dilakukan dua kali. Tahap pertama adalah merupakan 

tahap persiapan, dimana dalam tahapan ini dibahas   rencana penulisan buku 
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tentang model pendidikan ekonomi anak usia dini, khususnya dibidang keuangan. 

Pada tahap kedua, dibahas tentang topik yang akan dibahas dan selanjutnya 

merupakan isi dari buku nantinya. Topik-topik yang akan dibahas adalah : 

bagaimana cara mengelola uang, pengenalan uang secara dini, pembuatan rencana 

kebutuhan, pemberian sangsi kalau melakukan kesalahan,manajemen amplop, dan 

sebagainya.Untuk tahap-tahap berikutnya, akan dibahas tentang topik yang sama, 

yaitu bagaimana seharusnya orang tua memberikan pembelajaran pengelolaan 

keuangan kepada putra-putrinya, misalnya, bagaimana cara mengenalkan uang 

pertama kali kepada anak, pembelajaran langsung yang dilakukan orang tua untuk 

pengelolaan keuangan itu dilakukan dengan cara apa? misalnya, mengajak anak 

belanja, mengajak anak menabung ke Bank, membuat perencanaan barang apa 

yang akan dibeli, bila mau belanja ke toko/malldan sebagainya. 

 Dari hasil diskusi yang dilakukan umumnya mereka setuju, bahwa 

pembelajaran pengelolaan keuangan itu diberikan sejak anak usia dini, tentunya 

materi disesuaikan dengan perkembangan usia mereka. Karena pengetahuan 

tentang pengelolaan keuangan sedari kecil akan dapat membantu mereka dalam 

menggunakan keuangan mereka di usia remaja/dewasa.Pengalaman mereka saat 

kecil, akan membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka, 

biar tidak mendapat masalah dengan keuangannya. Pengalaman mengenal uang 

sejak dini, bagaimana sulitnya mencari uang akan memperkuat pengetahuan 

mereka dalam mengelola keuangan mereka. Kepercayaan yang diberikan, 

membuat mereka akan lebih percaya diri, penuh kehati-hatian, dan disiplin dalam 

membelanjakan uangnya. Pembuatan rencana kebutuhan dengan skala prioritas, 

akan membuat mereka memahami bahwa tidak semua kebutuhan itu dapat 

dipenuhi, dan ini merupakan salah satu cara ― menahan diri‖. Rencana yang sudah 

dibuat, harus dilaksanakan, dan ini dapat melatih kedisiplinan anak-anak. Apabila 

anak-anak sudah terbiasa disiplin sejak kecil, maka di usia dewasa, tidak akan 

sulit melakukan disiplin dalam segala hal. Pembelajaran langsung yang diberikan 

orang tua kepada anak-anaknya dalam pengelolaan keuangan sangat bagus sekali, 

karena dengan mengetahui secara langsung mudah bagi anak-anak untuk 

melakukan pada diri sendiri. Karena anak-anak menganggap orang tua adalah 

panutan yang baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua, ada 
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kecenderungan anak-anak mengikutinya. Misalnya orang tua, selalu menyisihkan 

sebagian uangnya untuk ditabung, maka-anak-anak pun akan mengikutinya.Ada 

beberapa peserta diskusi yang menganggap bahwa pemberian sangsi pada anak-

anak akan kesalahan yang dilakukan kurang pada tempatnya, karena anak-anak 

belum begitu dewasa untuk menerima sangsi, oleh karena itu, seyogyanya sangsi 

dibuat yang paling enteng, atau tidak ada sangsi, tetapi dilakukan pendekatan-

pendekatan sesuai dengan usia mereka. Pemberian hukuman yang mendidik perlu 

diberikan kepada anak-anak dalam mengelola uang saku yang keliru, misalnya 

dengan mengurangi jumlah uang saku, sesuai dengan jumlah yang keliru 

digunakan, dengan harapan mereka akan hati-hati dalam menggunakan uang 

sakunya. Hasil diskusi yang dilakukan tadi, ditindak lanjuti dengan melakukan 

diskusi yang mendalam bersama ahli pendidikan dan ahli Psychologi, agar hasil 

diskusi lebih sempurna.    
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BAB VI 

RENCANA  TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

6.1 Diskusi Dengan Para Ahli Yang Terkait 

  Buku yang sudah dibuat pada penelitian tahap dua, akan 

disempurnakan dengan meminta masukan-masukan dari ahli pendidikan, 

ahli psychology, dan ibu-ibu pengguna buku ini. Dengan ahli pendidikan 

agar buku ini bisa digunakan oleh anak-anak sesuai dengan usia mereka. 

Kegiatan ini diawali diskusi pendahuluan dengan ahli pendidikan. Dalam 

diskusi ini, dibahas tentang model yang mungkin dapat dilakukan dalam 

pembelajaran pengelolaan keuangan pada anak usia dini, yang dilakukan 

oleh para orang tua, khususnya para ibu-ibu. Apakah model instruction dan 

problem base learning yang dilakukan ini sudah baik atau perlu dipadukan 

dengan model yang lain. Masukan  dari ahli pendidikan ini sangat 

diperlukan, agar buku yang dihasilkan nanti dapat digunakan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, yaitu menghasilkan model pembelajaran 

pengelolaan keuangan yang dapat membantu anak-anak dapat bersikap 

hemat di usia dewasa nantinya. Apakah cara panutan merupakan cara yang 

baik untuk dilakukan, akan didiskusikan dengan ahli psychology. Apakah 

cara tersebut perlu diikuti dengan cara yang lain agar dapat membantu 

anak-anak dalam mengelola keuangan nya. Apakah ada cara lain yang lebih 

cocok, secara psychology, akan dibahas dalam penelitian tahap ketiga. 

  Tahap ke tiga dalam penelitian berikutnya, masih diperlukan 

menggali data dari informan-informanlagi, bila ahli pendidikan maupun 

ahli psychology memandang perlu menambah materi yang dapat digunakan 

untuk menyempurnakan buku tentang model pembelajaran pengelolaan 

keuangan anak-anak. Ahli pendidikan barangkali akan menyoroti dari cara-

cara penyampaian dalam pembelajaran yang mungkin akan membuat anak-

anak mudah untuk menerima pembelajaran dari orang tua mereka. 

Sementara dari ahli psychology akan melihat apakah cara yang dilakukan 

itu, sesuai dengan jiwa anak-anak seusianya. Demikian pula apakah materi 

dalam buku ini layak untuk diberikan kepada anak-anak ? ( walaupun yang 
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menggunakan adalah para orang tua) tetapi materi yang digunakan adalah 

untuk konsumsi anak-anak. Apakah pemberian hukuman itu perlu atau 

tidak, maka akan dijawab oleh ahli jiwa dalam penelitian tahap tiga nanti. 

 

6.2 Diskusi Dengan calon Pengguna Buku   

 Kegiatan selanjutnya adalah diskusi dengan calon pengguna buku 

ini, yaitu para orang tua, yang dalam hal ini diwakili oleh ibu-ibu PKK. 

Bagaimana tanggapan ibu-ibu terhadap   buku  ―pendidikan pengelolaan 

keuangan untuk anak usia dini dalam membentuk sikap hemat diusia 

dewasa‖. Dalam pertemuan  ini, diharapkan ada masukan dari ibu-ibu, 

yang dapat menyempurnakan buku ini. Kemungkinan ada hal-hal yang 

mungkin belum terekam bagaimana pendidikan pengelolaan keuangan 

yang dapat diberikan kepada anak-anak usia dini. Pendidikan pengelolaan 

keuangan di usia dini dirasa sangat diperlukan , sebagai bekal hidup sehat 

keuangan diusia dewasa. Karena pengguna buku ini nantinya kebanyakan 

adalah  ibu-ibu, maka perlu kiranya memberi  kesempatan kepada ibu-ibu, 

untuk memberikan masukan demi sempurnanya buku ini nantinya.  

6.3 Menyelesaikan buku  

  Setelah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, hasil-hasil yang 

diperoleh dari diskusi akan digunakan untuk menyelesaikan draf buku ini. 

Kalau perlu, dapat pula dilakukan penambahan data-data yang akan 

dilakukan ke lapangan. Namun, kalau dari hasil diskusi telah dirasa cukup, 

maka dapat segera dilakukan penyelesaikan draf buku ini. 
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BAB  VII 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

7.1 KESIMPULAN 

Pendidikan pengelolaan keuangan pada anak usia dini dilakukan dengan 

tahapan-tahapan sebagaimana berikut ini.  

1. Mengenalkan Uang Pada Anak Usia Dini 

 Pengenalan  uang  sejak usia dini, akan  membantu  anak, mengetahui 

betapa pentingnya uang dalam kehidupan ini. Dan juga dapat 

memberikan pemahaman anak-anak, bahwa uang itu diperoleh dengan 

kerja, dan kerja itu melelahkan. 

2. Penanaman Disiplin Pada Anak. 

Disiplin perlu ditegakan dalam mendidik anak. Aturan-aturan yang 

dibuat, harus dipatuhi, agar anak-anak terbiasa untuk berdisiplin. 

Demikian orang tua, harus juga melaksanakan aturan-aturan yang 

ditetapkan. Disiplin diri harus selalu dilakukan oleh anak-anak , agar 

mereka terbiasa menjalankan aturan-aturan tanpa ada keterpaksaannya. 

3. Memberikan  Kepercayaan  Pada Anak-Anak, Dalam  

Menggunakan  Uang Saku 

Orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, 

dalam mengelola uang saku  miliknya. Orang tua tidak mencampuri 

penggunaan  uang  saku  mereka.Namun, bukan berarti orang tua 

membiarkan anak-anak menggunakan uangnya seenaknya saja, tetapi 

harus ada aturan-aturan yang ditaati oleh mereka. 

4. Menanamkan Kegemaran Menabung Pada Anak-Anak. 

Anak-anak, dikenalkan menabung sejak usia dini, dengan membelikan 

tempat tabungan yang menarik, sehingga dapat memotivasi anak-anak 

menabung. Anak diperkenalkan dengan Bank, dengan mengajak 

mereka pergi ke Bank saat orang tua menabung. Dengan mengenalkan 

anak sedini mungkin menabung, maka akan menimbulkan kebiasaan 

menabung pada diri anak-anak. Kebiasaan ini, akan berpengaruh 

dalam kehidupan dewasa nantinya. 
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5. Memberi Contoh Langsung Cara  Menggunakan Uang. 

Anak-anak biasanya akan meniru, apa yang dilakukan oleh orang-

orang dewasa yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Pembuatan 

rencana pengeluaran yang didasarkan pada penghasilan yang 

diperolehnya , merupakan salah satu cara pendidikan  pengelolaan 

keuangan  anak usia dini secara  langsung. 

7.2 Saran-saran 

Mengingat  pentingnya  pendidikan  pengelolaan  keuangan anak usia dini, 

maka disarankan para orang tua dapat memberikan panutan pada anak-

anaknya dalam mengelola keuangannya.  

Pembuatan rencana pengeluaran, sangat diperlukan. Demikian pula 

menabung perlu dibiasakan, agar anak-anak dapat melakukan hal yang 

sama. 
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LAMPIRAN    :  HASIL WAWANCARA 

 

A. Wawancara  Dengan Ibu-Ibu 

 

1. Komentar Ibu Sunardi ( Inf 1) 

* Apakah ibu mengenalkan uang pada anak-anak sejak usia dini ? 

+Ya,  

* Kalau boleh tahu sejak usia berapa ? 

+ Waduh …, saya tidak ingat pastinya. Pokoknya saat anak saya bisa baca 

tulis, saya kenalkan uang kepada anak-anak. 

*Caranya bagaimana bu ? 

+Saya suruh mereka belanja barang di toko dekat rumah, ya beli barang-

barang kebutuhan dapur. Misalnya gula, krupuk, atau lainnya. Mereka 

belum paham, nilai uang, tapi harapan saya mereka mengerti bahwa uang 

adalah untuk membeli sesuatu. Dan saya juga mengatakan, uang itu 

diperoleh dari kerja. Seperti bapak itu lo… Kerja untuk mencari uang. 

+Sejak mereka bisa bicara, dan sering kami ajak belanja. Pengenalan pertama 

tidak menyebut nominal, tapi hanya bilang, untuk membeli barang, perlu 

uang, dan uang diperoleh dari kerja. 

   Bahkan, saya pernah membuat es, dan anak saya yang disuruh menjual ke 

tetangga. Mereka merasa senang, dan juga merasa capai. Dari kegiatan ini 

pikiran mereka berkembang. Untuk mendapat uang perlu kerja, dan kerja itu 

capai..   

*Apa ada hasilnya, dari pembelajaran pengenalan uang sejak dini? 

+Menurut saya ada hasilnya, dan sangat bermanfaat bagi anak-anak sesudah 

usia dewasa.Mereka merasa untuk memperoleh uang, harus kerja, dan kerja 

itu capai. Oleh karena itu, sejak dini mereka akan sangat hati-hati dalam 

membelanjakan uangnya. Dan ini akan terbawa sampai mereka dewasa.  

*Apakah ibu menanamkan disiplin pada anak-anak, dalam penggunaan 

uangnya ? 
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+ Ya, karena menurut saya penanaman disiplin sangat perlu.Saya selalu 

tekankan pada anak-anak saya, untuk mentaati peraturan yang sudah 

disepakati.  

Oh iya…, di rumah ada peraturan tentang bagaimana menggunakan uang 

yang tersedia.  

Begini bu… saya beserta suami terbiasa memberikan kebebasan pada 

anak-anak untuk mengambil sendiri uang yang dapat dibelanjakan. 

Masing-masing anggota keluarga dapat mengambil uang sesuai dengan 

yang dibutuhkan. Tapi mereka harus dapat mempertanggung jawabkan 

penggunaan uang yang diambilnya. 

Ada peraturan, bagi mereka yang tidak dapat mempertanggung jawabkan 

uang yang telah diambilnya, maka bulan depan tidak dapat mengambil 

uang sendiri. Kebutuhan nya akan diberikan langsung dari orang tua, 

dengan perhitungan yang sangat ketat.  

*Apakah ibu memberikan kepercayaan kepada anak-anak dalam 

menggunakan uangnya ? 

 +Dengan memberikan kebebasan dalam mengambil uang yang diperlukan, 

otomatis itu merupakan bentuk pemberian kepercayaan kepada mereka.  

Dengan cara ini, mereka akan sangat hati-hati dalam membelanjakan 

uangnya, karena telah diberikan kepercayaan dalam menggunakan 

uangnya. Saya beranggapan, dengan kepercayaan yang diberikan, anak-

anak akan percaya diri, dan akhirnya kemandirian akan muncul.  

*Bagaimana cara ibu, agar anak-anak dapat menggunakan uangnya dengan 

baik? Artinya penggunaan itu sesuai dengan yang diperlukan ? 

+Agar penggunaan uang sesuai dengan kebutuhannya, maka anak-anak saya 

ajarkan untuk membuat perencanaan tentang kebutuhan yang diperlukan. 

Dengan perencanaan yang baik, maka penggunaan uang tentunya tidak 

akan melenceng dari yang diperlukan. 

*Bagaimana kalau anak membuat kesalahan ?  

+Bila anak membuat kesalahan akan saya biarkan, sepanjang kesalahan itu 

tidak begitu besar. Saya beranggapan, kesalahan yang dibuat, merupakan 
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proses pembelajaran, manakala kesalahan itu masih dalam batas yang 

wajar. 

*Apakah kalau ada kesalahan ibu menyuruh anak untuk meninjau kembali 

rencana yang telah dibuatnya ? 

+Ya. Biasanya saya memeriksa rencana yang telah mereka buat, dan kita 

diskusikan rencana yang dibuatnya. Saya berikan masukan, dan mereka 

akan menjelaskan, mengapa rencana tersebut dibuat seperti itu. Nah bila 

terjadi ketidak sesuaian di kemudian hari, maka mereka harus berani untuk 

mempertanggung jawabkannya. 

*Selain hal-hal tersebut diatas, apa yang ibu lakukan dalam mendidik anak 

dibidang keuangan ? 

+Selain saya memberikan pengetahuan kepada mereka, saya juga 

memberikan contoh-contoh yang nyata kepada mereka. 

      Misalnya, saya selalu membuat perencanaan pengeluaran yang akan saya 

lakukan selama satu bulan. Disamping itu, bila saya pergi belanja, saya 

akan catat barang-barang keperluan saya yang akan saya beli. 

      Saya selalu mencatat semua pengeluaran yang telah saya lakukan. 

Sehingga apabila uang belanja tidak cukup, maka saya akan bisa 

menganalisis mengapa? Dengan melihat catatan pengeluaran, sangat 

mudah untuk mengetahui, sebab-sebab uang belanja tidak cukup. 

*Apakah ibu juga mengenalkan kepada anak, untuk menabung? 

+Ya bu. Anak-anak saya suruh menyisihkan sebagian uang jajannya untuk 

dimasukkan tabungan. Kalau mereka ingin membeli sesuatu, mereka 

menulis keinginanya tersebut, dan tulisan tersebut ditempelkan di dekat 

meja belajarnya.Harapan saya mereka akan termotivasi untuk menabung, 

agar dapat mewujudkan keinginannya tersebut. 

*Apakah pernah ibu mengajak anak-anak ke Bank? 

+Pernah bu, tujuan saya agar anak lebih mengenal Bank, dan saya juga 

jelaskan anak-anak dapat juga menabung di Bank. Jadi tabungan yang ada 

di celengan, kalau sudah banyak, dapat dipindahkan untuk ditabung di 

Bank.  
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2. Komentar dari ibu Nuke ( inf 2) 

*Apa yang ibu lakukan dengan pendidikan pengelolaan keuangan pada putra-

putri ibu ? Misalnya pengenalan uang, penanaman disiplin dalam 

menggunakan uang ? atau lainnya ? 

+ Ya, saya kenalkan uang pada anak, sejak mereka dapat baca tulis. 

Disamping itu saya juga tanamkan kedisiplinan anak dalam segala hal, tidak 

hanya dalam hal keuangan, tapi dalam hal lainnya, misalnya waktu, 

menaruh barang-barang dan lain sebagainya. 

*Kalau boleh tahu, alasan ibu  mengenalkan uang pada anak itu apa bu ? 

+Ya, agar anak mengetahui bahwa untuk membeli sesuatu itu perlu uang. 

Dan uang itu diperoleh dari bekerja. Harapan saya anak-anak dapat 

menghargai uang. Walaupun mereka belum paham benar tentang nilai uang.  

*Ibu menanamkan disiplin kepada anak, benar bu ? Untuk apa ? 

+Bagi saya disiplin adalah sangat penting, karena dapat digunakan sebagai 

dasar beraktivitas disegala bidang, agar dapat mencapai hasil yang baik. 

*Dibidang pendidikan pengelolaan keuangan apa yang ibu terapkan untuk 

menjaga agar anak disiplin ?  

+Saya akan memberi  tugas anak saya untuk membuat perencanaan 

keuangan. Atau membuat daftar kebutuhan selama satu bulan. Dan daftar 

tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

*Apakah ada peraturan yang ditetapkan dalam menggunakan uang ? 

+Aturan sih ada, dan dibuat bersama. Misalnya, tentang uang saku. Anak-

anak biasanya saya beri uang saku dengan jumlah sesuai kesepakatan. 

Berdasar diskusi bersama. Aturan yang digunakan adalah bila uang saku 

habis sebelum masanya,, apakah akan ditambah uang sakunya atau tidak 

tergantung dari situasinya. Habisnya uang saku itu untuk apa? Kalau bisa 

dipertanggungjawabkan maka akan ada tambahan uang saku, kalau tidak 

ada pertanggungjawaban, ya tidak bisa diberi tambahan uang saku. Jadi 

aturan itu sifatnya fleksibel. 

*Apakah ibu ikut campur tangan dalam menggunakan uang saku? 
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+Tidak. Karena sejak awal (sebelum ditetapkan jumlahnya) sudah 

didiskusikan bersama. Jadi setelah diberikan ke anak, saya tidak ikut 

campur. Saya beri kepercayaan anak untuk mengelola sendiri.  

*Alasan ibu apa , tidak ikut campur ? 

+Biar anak dapat mandiri, dan belajar bertanggung jawab. 

*Apakah ada bentuk lain tentang pembelajaran pengelolaan keuangan yang 

ibu berikan kepada anak-anak ? 

+Ada. 

*Misalkan apa bu ? 

+Saya berikan contoh kepada anak-anak, bahwa segala pengeluaran harus 

dicatat, dengan tujuan agar kalau uang belanja tidak cukup, maka kita akan 

mudah untuk melacak, pengeluaran yang paling banyak di bagian mana? 

Sehingga kedepan, kita bisa memperbaikinya..  

*Apakah ada yang lainnya bu ? misalnya belajar menabung ? 

+Oh ya, lupa .. Saya selalu tekankan usahakan ada sedikit sisa uang saku 

mereka, agar dapat ditabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. 

Menurut saya, kebiasaan menabung sejak usia dini, akan menjadi dasar 

sikap hemat diusia dewasa. 

*Apakah ibu pernah mengajak anak ke Bank? Kalau pernah apa tujuan ibu 

mengajak mereka ke Bank? 

+ Pernah saya ajak ke Bank. Harapan saya agar anak termotivasi menabung, 

sehingga jumlah uang dalam celengan banyak, dan kemudian dipindah ke 

Bank. 

*Kalau boleh tahu, sejak kapan ibu mengenalkan uang kepada anak-anak ? 

+ Sejak anak-anak duduk di kelas tiga, yaitu sejak mereka sudah 

diperbolehkan membawa uang saku, untuk membeli makanan kecil di 

sekolah ( saat duduk di kelas satu dan dua mereka membawa bekal dari 

rumah )  

*Apa tujuan ibu mengenalkan uang kepada anak-anak yang masih duduk 

dikelas tiga ? 

+Alasan saya sangat sederhana, anak harus tahu uang, karena mereka harus 

membeli jajan di sekolah   
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    Setelah anak duduk di kelas empat, saya mulai memberi arahan bagaimana 

pengelolaan uang saku yang mereka terima. Saya sarankan, jangan habiskan 

uang sakumu, tapi tabunglah sebagian uang sakumu itu, untuk membeli 

barang-barang yang kamu inginkan, tetapi tidak ada dana untuk membeli 

barang tersebut. Dan akhirnya mereka akan memiliki tabungan yang dapat 

mereka gunakan untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa minta pada orang 

tua. 

 

3.Ibu Sugeng ( inf 3)  

* Apakah ibu mengenalkan uang sejak anak-anak usia dini? Maksud saya 

sejak kelas satu SD atau kelas dua atau diatasnya? 

+Saya kenalkan anak saya tentang uang, sejak mereka kelas dua, yaitu sejak 

mereka minta beli jajan di sekolah. 

* Alasan nya apa bu? Dan bagaimana cara yang ibu lakukan ? 

+Apa ya, waktu itu hanya karena anak ingin jajan yang dijual di sekolah ( 

waktu saya jemput) spontan saya beri anak saya uang, untuk membeli jajan 

yang diinginkan. Cara saya ya itu tadi, saya beri uang kemudian mereka beli, 

dan dapat kembalian. Baru kemudian, saya jelaskan pelan-pelan kepada anak 

saya, bahwa untuk membeli jajan, perlu uang, dan uang diperoleh dari kerja 

bapaknya. Mereka mengetahui, bahwa sepulang kerja bapaknya selalu 

istirahat, dan saya selalu bilang, ayo jangan ramai-ramai, bapak istirahat, 

bapak payah, baru pulang kerja. Dari sinilah tertanam pada anak saya, bahwa 

uang diperoleh dari kerja, dan kerja itu payah. 

* Cara yang ibu lakukan dalam mendidik putra-putri dibidang keuangan 

bagaimana? Misalnya dalam pemberian uang saku selama i 

+Uang saku saya berikan sebulan sekali. Dalam uang saku tersebut, termasuk 

uang untuk transportasi ke sekolah, beli  jajan ( makanan kecil ), dan juga 

kebutuhan sekolah yang mendesak, tetapi tidak besar jumlahnya. Misalnya 

urunan teman ulang tahun, takziah dan lain-lain. Saya selalu tekankan pada 

anak-anak bahwa uang saku yang saya berikan, tidak harus dihabiskan. 

Artinya  gunakan  seperlunya saja. Sisanya untuk ditabung.Gunakan 

seperlunya saja, jangan dihabiskan. 
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*Apakah ibu juga memberikan contoh bagaimana mengelola uang ? 

         +Ya 

        *  Dengan cara bagaimana? 

         +Membuat urut-urutan kebutuhan.  

         * Maksudnya apa? Bisa diberikan contoh? 

        + Begini maksudnya : (1)  Anak-anak  membuat daftar kebutuhan dan kalau 

bisa menetapkan prioritas, mana yang harus dipenuhi .(2)  Dengan 

uang saku yang diperoleh, anak-anak  membaginya untuk membeli 

barang-barang yang dibutuhkan. (3) Kalau uang saku hanya dapat 

digunakan untuk  memenuhi sebagian kebutuhannya, ya kebutuhan 

yang belum dapat dipenuhi, akan dipenuhi pada bulan depan. 

         *Untuk membagi uang saku mereka apa ibu memberikan contoh manajemen 

Amplop ? 

           * Maaf bu, saya kurang tahu, tentang manajemen amplop. 

           + begini bu, dalam mengelola uang dapat menggunakan manajemen 

amplop. Langkah-langkahnya adalah : (1) menyediakan amplop sebanyak 

hari dalam bulan itu, dan karena tadi sudah membuat daftar barang yang 

akan dibeli, maka tulislah nama-nama brg tsb.(2) membagi uang yang 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam bulan tsb, dibagi dalam 

banyaknya hari dalam satu bulan, dan masukkan ke dalam amplop-amplop 

tadi.( 3) Selanjutnya, apabila mau belanja, mengambil amplop sesuai dg 

tanggalnya, dan barang yg dibeli diusahakan sama dengan yang 

diperlukan.(4)  Bila, ada sisa uang, masukan kembali dalam amplop tsb. (5) 

Pada akhir bulan, hitunglah sisa uang yang terkumpul, sembari mengingat, 

dari mana sumber sisa uang tsb. Hal ini, akan memudahkan pada pembuatan 

anggaran bulan berikutnya. 

      +  Kalau begitu, bisa juga saya terapkan pada RT saya   

       *Sangat bisa, asal ibu juga membuat daftar kebutuhan setiap bulannya. 

      +Trimakasih bu. 

      *Apa ibu membuat peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak dalam 

mengelola uang ? dan apa juga menetapkan konsekuensi nya? 

       +  Ya 



57 

 

        * Bisa memberi  contoh ? 

       + Seperti ini bu :  (1) Saya menyuruh anak harus membuat daftar kebutuhan, 

kalau tidak maka saya hanya akan memberi uang  saku saja. (2)  Anak 

diharuskan menabung walau hanya sedikit, intinya anak diharapkan tidak 

menghabiskan uang saku hariannya. Anak, diharapkan membeli barang 

sesuai dengan kebutuhan.Kalau beli makanan, kalau sdh merasa kenyang, ya 

sudah.Berhenti membeli makanan. (3) Saya selalu menanyakan penggunaan 

uang saku, apakah sesuai dengan daftar kebutuhan yang sdh mereka buat. 

Bila tidak sesuai, saya akan tanya, mengapa? Dan kalau menurut saya 

barang tsb tidak perlu, saya akan sampaikan kepada mereka, lain kali akan 

saya beri sangsi. (4) Seandainya uang saku yang saya berikan tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulan, saya akan Tanya untuk apa 

saja, uang saku yang sdh saya berikan? Kalau jawaban mereka masuk akal ( 

misalnya untuk urunan takziah, ulang tahun teman,) maka saya akan 

menerima. Tapi kalau untuk  keperluan lain yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan, maka saya akan memberi  teguran dan sangsi yang telah 

disepakati bersama. (5) Dan bila anak-anak melakukan kesalahan berulang 

kali, maka saya akan mencabut pemberian uang saku sebulan penuh, saya 

akan member uang saku secara harian, dengan jumlah yang sesuai dengan 

keperluan merek 

    *Apakah ibu memberikan kepercayaan pada anak, dalam mengelola uang saku 

mereka?  Misalnya ibu tidak ikut campur dalam mengelola uang saku mereka. 

Tidak memarahi anak bila membuat kesalahan .Memberikan saran terkait 

dengan kesalahan yang telah dibuatnya. 

   + ya, saya memberikankepercayaan pada anak untuk mengelola  uang saku 

mereka. Saya memberikan uang saku selama sebulan penuh, untuk melatih 

kemandirian dalam mengelola uang saku.Saya tidak ikut campur, tapi kalau 

ada kesalahan, saya hanya memberikan saran, dan tidak memarahinya.Karena 

saya percaya, kesalahan yang dilakukan itu tidak disengaja, kecuali kalau 

kesalahan tsb terjadi ber- ulangkali. 

    *Kalau anak sering melakukan kesalahan tentang penggunaan uang saku , apa 

yang ibu lakukan ? Bagaimana bentuk kemarahan ibu? 
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   +  Saya akan memberi peringatan kepada anak saya, bahwa pemberian uang 

saku akan dilakukan setiap hari, dan hanya untuk membayar transport ke 

sekolah pulang pergi, dan mereka harus mau membawa bekal dari rumah, 

kalau tidak ingin kelaparan di sekolah.  

    * apakah ibu akan melaksanakan peringatan/sangsi yang telah ibu sampaikan ke 

anak ibu, atau hanya sebagai gertak sambal saja? 

    + Saya akan lakukan apa yang sudah saya sampaikan ke anak saya, dan harapan 

saya agar anak saya benar-benar akan melakukan saran saya/ atau sangsi yang 

sudah saya sampaikan.  

    * Dalam kenyataan nya, apakah anak ibu mematuhi saran ibu, atau 

melanggarnya? 

    +Biasanya anak saya akan melaksanakan saran saya, karena mereka tahu, kalau 

saya tidak main-main, saya pasti akan melakukan apa yang sdh ditetapkan, 

bila anak melanggarnya. 

     *Ok bu, sekarang saya mau Tanya lainnya, tetapi masih sekitar pendidikan 

yang ibu berikan terhadap pengelolaan keuangan 

     + silahkan bu, dengan senang hati…. 

     * Apa yang sudah ibu lakukan untuk memberikan pendidikan dalam 

pengeloalaan uang ? 

     +  Saya memberikan contoh apa yang harus dilakukan dalam menggunakan 

uang agar, dapat digunakan dengan benar. 

    * Maaf  bu, apakah ibu dapat menjelaskan yang dimaksud benar itu bagaimana 

? 

    + Begini bu, setiap saat kalau saya mengeluarkan uang pasti saya catat, untuk 

apa uang keluar tersebut. Oh ya bu, anak-anak terbiasa mengetahui, berapa 

uang yang kami peroleh. Biasanya saya dan suami menaruh uang disatu 

tempat, dan anak-anak juga bisa mengambil uang tsb, kalau perlu sesuatu ( 

diluar uang saku). Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan 

penggunaannya. Jadi mereka mengetahui posisi keuangan keluarga,  

    * Apa tujuan ibu, anak-anak mengetahui posisi keuangan keluarga ? 

     +Kalau mereka mengetahui posisi keuangan keluarga, harapan saya, mereka 

akan berpikir kalau mau minta dibelikan  sesuatu. Sehingga sampai sekarang, 
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bila anak-anak mau minta dibelikan sesuatu, selalu bertanya, ― ibu punya 

uang?‖ lalu saya selalu jawab, untuk apa? Kamu perlu uang to? Lalu kami 

diskusikan bersama, bagaimana pemecahan untuk memenuhi kebutuhan ( 

khusus untuk keperluan yang penting saja). 

    * Ibu disamping mencatat setiap pengeluaran, apa masih ada pendidikan yang 

diberikan ibu, terkait dengan contoh nyata dari ibu? 

    + Ada bu. Misalnya kalau saya mau belanja saya selalu mencatat apa yang akan 

saya beli, dan biasanya saya selalu membeli apa yang sdh saya 

tulis/rencanakan untuk dibeli. Dan anak saya ajak belanja, bahkan mereka 

saya suruh membawa catatan yang saya buat tadi.Harapan saya, itu nanti 

dapat ditiru, kelak kalau mereka sdh dewasa. 

*  Apakah ibu pernah mengenalkan Bank pada anak-anak? Tujuannya apa ibu 

mengenalkan Bank pada anak-anak? 

+  Saya ajak anak ke Bank, harapan saya agar anak mengenal bahwa Bank itu 

untuk menyimpan uang. Karena kalau uang disimpan di rumah, bisa hilang, 

karena diambil orang. Dan saya juga sampaikan bahwa mereka juga bisa 

menabung di Bank. Uang yang dicelengan kalau sudah banyak, dapat 

dipindahkan untuk ditabung di Bank. 

     *Trimakasih bu, atas waktunya. Saya kira cukup sekian dulu, kalau nanti saya 

perlu lagi, saya akan menemui ibu lagi.  

    + ya bu sama-sama, dan saya sangat senang hati membantu ibu. 

 

4. IBU  RETNO (inf 4) 

     *Apakah ibu biasa memberi  uang saku pada putra-putri ibu ? 

    +Ya, saya biasa memberi  uang saku pada anak-anak saya. 

    *Bagaimana memberikannya, apakah tiap hari atau tidak ! 

+   Tergantung usia anak bu, artinya, pada waktu mereka belum kelas lima, uang 

saku saya 

      berikan per hari. Tetapi sesudah kelas lima ke atas uang saku saya berikan, 

perminggu 

      atau per bulan. 

   *Apa alasan ibu memberikan seperti itu? 
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   +Kalau setiap hari, pertimbangan saya adalah, anak-anak masih kecil, sehingga 

kebutuhan itu tidak banyak variasinya. Kebutuhan anak-anak kecil biasanya 

hanya beli jajanan saja.Tetapi kalau sudah agak besar maka mereka 

mempunyai tambahan kebutuhan, misalnya untuk beli hadiah temannya, untuk 

beli keperluan lainnya.Saya berikan uang saku satu minggu/satu bulan sekali 

harapan saya anak-anak biar berlatih menggunakan uang yang tersedia untuk 

jangka waktu tertentu. Ini adalah salah satu cara untuk melihat apakah anak  

saya memiliki sikap hemat. 

 * Apa tindakan ibu, mana kala uang saku yang diberikan sudah habis sebelum 

masanya ?  Misalnya uang saku untuk satu minggu, belum satu minggu sudah 

habis. 

 +  Saya akan menanyakan  mengapa uang saku habis sebelum waktunya. Bila 

jawaban mereka masuk akal, maka saya akan menasehati, seharusnya mereka 

bilang ke saya,  minta tambahan uang untuk memenuhi keperluan insidental 

mereka. Tapi kalau alasan mereka tidak bisa dipertanggung jawabkan, saya 

akan menasehati mereka, untuk lebih berhati-hati membelanjakan uang saku 

mereka. Sebaiknya uang saku itu jangan dihabiskan, sisanya bisa ditabung. 

 *  Apakah ibu juga memberikan contoh bagaimana mengelola uang ? 

 +  Ya 

 *  Dengan cara bagaimana ? 

 +  Saya beri contoh secara nyata. Misalnya saat saya pergi belanja. Saya selalu 

membuat rencana apa yang akan saya beli. Saya tulis, dan saya akan belanja 

sesuai dengan daftar kebutuhan saya tadi. 

 *  Misalnya ditengah belanja ibu ingat akan beli sesuatu, tapi lupa mencatat 

dalam rencana, bagaimana ibu memperlakukannya? 

 +  Saya akan lihat, apakah barang tersebut sangat diperlukan sekarang ? kalau ya, 

ya saya beli, tapi kalau diperlukan beberapa saat lagi ya tidak saya beli.Ini 

untuk memberi contoh pada anak, bahwa perencanaan tentang barang yang 

akan dibeli itu penting, jadi kalau bisa jangan sampai dilanggar. 

 *  Selain membuat perencanaan tersebut, apa ada cara lain yang ibu sampaikan 

kepada anak-anak ? 
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  +  Ada bu. Karena uang saku yang terbatas, maka anak-anak diminta untuk 

membuat urut-urutan kebutuhan (skala prioritas). Hal ini untuk jagani kalau 

uang saku tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, maka harus ada 

skala pemenuhan kebutuhan. 

  * apa ibu member pengetahuan tentang ―manajemen amplop‖ ?  

   +  Maaf bu saya kurang paham 

   *  Misalnya dalam bulan juni September ada 30 hari. Anak-anak menyiapkan 

amplop sebanyak 30 buah.Lalu jumlah uang saku dibagi banyaknya hari. 

Kemudian hasil pembagian tersebut, dimasukkan amplop, dan masing-masing 

amplop diberi tanggal..Setiap hari anak-anak mengambil satu amplop sesuai 

dengan tanggalnya.Lalu kalau hari itu, ada sisa uang, maka sisa tersebut 

dimasukkan kembali ke amplop sesuai dengan tanggalnya, dan diberi catatan 

mengapa kok masih ada sisa.Pada akhir bulan sisa yang ada dalam amplop 

dikeluarkan, sambil membaca catatan yang ada dalam amplop, mengapa sisa, 

sebagai dasar membuat rencana pengeluaran pada bulan depan. 

  +  Oh… begitu ya bu..  Sangat mudah dan dapat kami terapkan dalam 

pengelolaan keuangan keluarga saya. Selama ini saya telah menetapkan 

kebutuhan belanja saya setiap bulannya 

 *   Ya bu silahkan dicoba system amplop tadi. 

 +   Ya bu saya akan mencobanya, trimakasih. 

 *   Apa ibu membuat peraturan yang harus ditaati dan konsekwensinya bagi 

putra-putri ibu dalam mengelola uang saku mereka ? 

  +  Ya, saya membuat peraturan. Dan juga hukuman bagi yang melanggar 

peraturan yang telah disepakati bersama ( kami biasa membuat komitmen 

bersama tentang penggunaan keuangan keluarga) 

  *  Maksud ibu bagaimana ? 

  +  Komitmen yang dibuat bersama : (1) Uang saku yang diberikan sesuai dengan 

yang telah disepakati. (2) Apabila uang saku telah habis sebelum tanggalnya, 

bisa ditambah asal bisa memberikan alasan yang bisa dipertanggung 

jawabkan. (3) Anak-anak juga dapat menggunakan uang keluarga untuk 

kebutuhan-kebutuhan mereka (diluar uang saku mereka), dan mereka harus 

mempertanggungjawabkan untuk apa uang tersebut ? (4) Apabila 
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pertanggungjawaban mereka tidak bisa diterima, maka uang saku mereka 

bulan depan akan dipotong.  

   * Kalau uang yang diambil melebihi uang saku mereka , apa tindakan yang ibu 

ambil? Memarahi atau mendiamkan mereka ? 

  +  Ya terus dikurangi uang sakunya, sampai sama dengan jumlah yang telah 

diambilnya. Sebetulnya ini adalah salah satu cara saya, untuk memberikan 

tanggungjawab dalam penggunaan keuangan.Agar anak-anak hati-hati dalam 

mengeluarkan uang, penuh dengan perhitungan. Bila anak selalu membuat 

kesalahan dalam mengelola keuangan ( selalu habis uang saku sebelum 

waktunya, mengambil uang keluarga sesuka hatinya ) maka anak akan saya 

panggil dan kami akan diskusikan mengapa terjadi seperti itu. Saya menyuruh 

anak saya untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapinya.Kalau 

penjelasan tersebut masuk akal maka saya akan menasehati agar dia minta 

terus terang kepada saya, sejumlah uang yang diperlukannya. Namun apabila 

penjelasan yang diberikan kepada saya tidak dapat diterima, maka tahap awal 

,saya akan menasehati anak , agar jangan melakukan itu lagi. Mencari uang 

itu tidak mudah, jadi menggunakannya pun harus hati-hati dan penuh 

pertimbangan.Mana yang dipenuhi lebih dahulu, mana yang kemudian (skala 

prioritas). 

 *  Cara yang ibu lakukan diatas apakah sebagai bentuk kepercayaan yang ibu 

berikan kepada anak-anak?  

 +  Ya pada prinsipnya, saya memberikan kebebasan pada anak-anak untuk 

membelanjakan uang saku mereka. Saya tidak ikut campur, hanya kalau terjadi 

masalah baru saya ikut campur. 

  *  Apakah ibu akan memarahi kalau anak membuat kesalahan dalam mengelola 

keuangan ? 

  +  Saya tidak akan memarahi, saya lihat dulu permasalahannya. Bagi saya 

kesalahan yang dibuat ( asal tidak berulangkali dilakukan) merupakan bentuk 

dari pembelajaran langsung bagi mereka. Artinya kalau mereka lakukan 

itu,(menghabiskan uang saku sebelum waktunya) maka dia akan kesulitan 

membeli sesuatu, disisa hari berikutnya.  

   *  Kalau terus-terusan melakukan kesalahan apa tidakan ibu selanjutnya ? 
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  +  Saya akan memberi saran, nasehat. Saya juga tegaskan bahwa saya akan stop 

memberikan uang saku kepada mereka. 

  * Apa ibu pernah lakukan menyetop uang saku kepada anak ? dan bagaimana 

reaksi anak selanjutnya. 

 +  Pernah. Reaksinya, anak-anak tidak berani lagi melakukan kesalahan, karena 

saya tidak main-main dengan sangsi yang saya tetapkan. 

 *  Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam memberikan pendidikan pengelolaan 

keuangan selain dengan yang telah ibu sampaikan tadi  

 +  Saya sampaikan kepada anak-anak : (1) catat setiap pengeluaran uang, karena 

dengan mencatat kita akan tahu untuk apa saja uang keluar. (2) Anak-anak 

selalu mengetahui berapa keuangan keluarga yang dapat digunakan pada bulan 

ini, dengan mengetahui itu anak-anak akan ikut serta menjaga agar uang yang 

tersedia cukup untuk kebutuhan yang diperlukan pada bulan tersebut.   

 *  Kapan ibu mengenalkan uang pada anak-anak? Dan dengan cara apa ? 

 + Saya kenalkan uang pada anak-anak, saat mereka duduk TK. Saat itu, mereka 

sering saya ajak belanja dan, pada saat belanja itulah mereka mengenal uang, 

dan mengetahui fungsi uang itu adalah untuk membeli. Dan uang diperoleh 

dengan bekerja. 

 *  Apa ibu punya tujuan mengenalkan anak dengan uang sejak mereka kecil? 

 +  Ya, biar mereka tahu bahwa untuk memperoleh barang itu perlu membeli. Dan 

membeli itu pakai uang, uang diperoleh dari kerja. Dengan begitu, mereka akan 

hati-hati dalam membeli barang, karena harus mengeluarkan uang, dan uang 

diperoleh dengan kerja. 

 * Pengenalan uang di usia dini menurut ibu, apa ada manfaatnya ? 

 + Menurut saya banyak sekali manfaatnya. Mereka benar-benar sangat 

menghargai uang. Terbukti, kalau mereka mau minta apa-apa, selalu bertanya 

apa ibu punya uang? Penggunaan uang mereka ( yang diperoleh dari 

menyisihkan sebagian uang sakunya) sangat hati-hati, walaupun itu miliknya. 

* Untuk memotivasi anak menabung, apa yang ibu lakukan? Misalnya 

membelikan celengan berupa binatang/bunga yang disukainya atau yang 

lainnya? 
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+ Saya membeli celengan berupa gambar binatang yg disukainya, harapan saya 

anak-anak akan termotivasi untuk menabung.  

 *  Apa ibu pernah mengajak anak-anak ke Bank ? Kalau pernah apa tujuan ibu 

mengajak ke Bank? 

+  Pernah. Saya bermaksud mengenalkan Bank kepada anak-anak, agar mereka 

mengetahui, bahwa menabung uang itu dapat di lakukan di Bank, dan lebih 

aman.Kalau menabung di rumah, bisa hilang dicuri orang. Anak-anak dapat 

juga menabung di Bank. Caranya, uang yang ada di celengan, kalau sudah 

banyak dapat dipindahkan untuk ditabung di Bank. Harapan saya, ini untuk 

memotivasi agar anak gemar menabung. 

 

5. Ibu Nanik Naryanto  ( inf 5 ) 

 * Maaf ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu, tentang 

pengelolaan keuangan yang ibu lakukan terhadap putra-putri ibu. 

 +Ya bu, silahkan saya akan bantu apa yang ibu perlukan. 

  *Apa ibu biasa memberi uang saku kepada putra-putri ibu ? 

  +Ya bu, saya memberi uang saku kepada putri-putri saya.  

  *Jumlah yang diberikan berapa ? atau untuk keperluan apa saja? Pemberian 

setiap hari atau setiap minggu/bulan 

 +  Untuk jumlah tidak pasti bu, tergantung dari jumlah hari dalam sebulan. Saya 

memberi uang saku setiap bulan dan untuk transport dan beli jajan di sekolah, 

serta kebutuhan yang lainnya.. 

 *  Jadi ibu menghitung uang saku per hari ya bu ? 

 +  ya bu,  dan saya berikan awal bulan untuk kebutuhan satu bulan. 

  *Tadi ibu bilang dan kebutuhan lainnya, apa itu berarti putra /putri ibu harus 

memberikan daftar kebutuhan yang diperlukan bulan itu? 

 + Ya bu anak-anak saya biasakan membuat daftar kebutuhan berdasar skala 

prioritas. 

 *  Mengapa harus berdasar skala prioitas ? 

  + Karena kalau jumlah kebutuhan banyak, sementara uang yang ada tidak 

mencukupi, maka sangat mudah bagi saya untuk memberikan uang sesuai 

dengan yang saya miliki.Disamping itu, juga melatih anak-anak untuk berpikir, 
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bahwa tidak semua yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi. ( belajar untuk 

dapat menahan diri ). Ini juga merupakan pelajaran bagi anak-anak untuk 

membuat perencanaan di bidang keuangan. 

  *Bagaimana sikap/tindakan ibu kalau anak-anak tidak mematuhi rencana 

keuangan yang mereka buat ? apakah ibu akan marah,  dan memberi sangsi, 

atau memberikan saran /nasehat,  atau membiarkannya 

  +Saya tidak akan marah atau memberi sangsi manakala tidak dilakukan setiap 

saat. Hal ini saya anggap juga sebagai pembelajaran. Mereka kurang hati-hati 

dalam mengelola keuangan. Tapi kalau selalu mereka lakukan kesalahan, maka 

saya akan memberi sangsi, uang muka dikurangi. Mereka saya ajak diskusi 

mengapa sampai tidak cukup uang yang saya berikan.  

  *Selain cara yang telah ibu sampaikan, apakah ada cara lain yang ibu pernah 

terapkan kepada putri -putri ibu dalam mengelola keuangan ?  

 + Sebetulnya banyak cara yang saya terapkan pada anak-anak, dalam 

pembelajaran mengelola uang. Dan cara itu saya lakukan kadang bersamaan, 

kadang tidak tergantung situasi dan kondisi. 

 * bisa ibu ceritakan kepada saya ? 

   + tentu bu, pengalaman saya ini saya sampaikan kepada ibu, siapa tahu 

bermanfaat untuk orang lain. Sebetulnya yang saya lakukan ini, adalah cara 

saya memberikan wawasan kepada anak-anak saya, bagaimana mengatur 

keuangan, agar gaji saya dan bapaknya yang hanya sedikit  ini cukup untuk 

memenuhi kebutuhan selama sebulan. (1) saya selalu usahakan anak-anak 

ikut dalam belanja kebutuhan sehari-hari selama sebulan, misal kebutuhan 

sabun mandi/cuci, pasta gigi, sampho, gula, susu, kopi, teh, beras, telur, 

minyak goreng, dll. Sebelum pergi, saya buat daftar barang apa yang akan 

dibeli.Di toko, anak-anak  akan membantu meneliti, apakah barang yang ada 

di daftar sdh terbeli semua? Saya usahakan membeli barang hanya yang ada 

dalam daftar. (2) Saya terapkan sistem keuangan keluarga terbuka. Sejak 

anak-anak mengerti uang, saya berikan anak-anak kebebasan untuk melihat 

posisi keuangan keluarga. Sehingga kalau anak-anak perlu sesuatu ( diluar 

daftar kebutuhan yang telah mereka buat dan sdh saya berikan uangnya), 

mereka mengetahui, kira-kira ada uang atau tidak untuk membeli barang yang 



66 

 

diperlukan. (3) Untuk kebutuhan belanja makanan sehari-hari ( lauk-pauk), 

saya gunakan sistem amplop. Saya hitung belanja lauk pauk per hari berapa, 

lalu saya masukkan amplop, sebanyak hari dalam satu bulan.Kalau sisa saya 

masukkan kembali ke amplop, saya usahakan cukup tidak cukup, saya belanja 

lauk pauk ya sejumlah uang dalam amplop tersebut. Dan pada awal bulan, 

bersama dengan anak-anak mengisi amplop lagi, dan mengeluarkan sisa-sisa 

yang ada dalam amplop bulan kemaren. Sisa tersebut ditabung, untuk 

keperluan lainnya bila ada. (4) saya selalu mencatat keluar masuknya uang, 

sehingga kalau uang itu tidak cukup, saya tahu di pos mana pengeluaran yang 

paling banyak. Anak-anak mengetahui kalau saya selalu mencatat 

pengeluaran maupun pemasukkan uang. 

    * Sejak kapan ibu mengenalkan uang kepada ketiga putri ibu? Dan bagaimana 

caranya/? 

    + Sejak mereka kelas satu SD, Cara yang saya lakukan adalah, dengan 

mengajak mereka belanja ke pasar, atau ke toko, sesudah pulang sekolah. 

Kadang mereka saya suruh memberikan uangnya pedagang atau ke kasir. 

(walau mereka belum tahu nilai uang tersebut) paling tidak, mereka 

mengetahui, bahwa untuk membeli barang, perlu uang. 

   * Apakah ibu menjelaskan kepada mereka, cara memperoleh uang ? 

   + Ya, saya katakan kepada mereka, mencari uang itu tidak mudah, harus 

bekerja. Dan bekerja itu melelahkan. 

   * Dengan cara seperti itu, apa keuntungan yang ibu peroleh? 

  + Ada kehati-hatian mereka menggunakan uang sakunya. Karena mereka 

menyadari, betapa sulitnya cari uang. ( melihat ayahnya kerja mulai pagi 

hingga sore hari) 

     Alhamdulillah, anak-anak sesudah dewasa ( kuliah) sangat perhitungan dalam 

membelanjakan kiriman dari saya. Mereka tidak menghabiskan kirimannya, 

karena mereka selalu menyisihkan uang kiriman tersebut untuk ditabung. 

 *  Apakah mereka akan minta tambahan kiriman, manakala perlu membeli buku 

dan kebutuhan kuliah lainnya 

  + Tidak pernah. Namun saya akan memberi tambahan kiriman, kalau dia 

menceriterakan baru membeli buku, atau keperluan kuliah lainnya 
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*  Trimakasih, bu atas waktu dan informasi yang disampaikan. 

 

6. Ibu  Dyah Bambang K  ( Inf 6 )   

  

   * Berapa putra ibu ? 

  +  Satu bu, perempuan. 

  * Sekarang sudah berkeluarga bu ? 

  + Sudah, dan punya anak dua. Tempat tinggalnya sekitar 500 m dari rumah saya. 

  * Mengapa tidak jadi satu dengan ibu? Bukankah ibu hanya punya satu putri? 

   +Ya, biar mandiri 

                     Cara yang saya lakukan adalah :  

              (1) Sejak kecil kami kenalkan uang pada anak saya, dengan cara 

mengajak belanja, baik ke pasar maupun ke toko. Dan saya kadang 

menyuruh anak saya membayar ke pedagang, atau ke kasir.Demikian pula, 

kami membiasakan hidup sederhana, walau secara ekonomi kami (orang tua 

dan eyangnya mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara berlebih ). (2) 

Pada waktu masih kecil, tidak semua permintaan tentang barang ( mainan ) 

saya penuhi. Saya selalu katakan, nanti kalau mama sudah punya uang 

dibelikan ya! (3) Saya selalu memberi  contoh dalam menggunakan uang, 

harus hati-hati, yaitu dengan mencatat setiap pengeluaran, dan selalu 

membuat daftar barang yang akan dibeli. (4) Saya selalu memberitahu, 

sehari sebelumnya kalau mau pergi  belanja, dan saya meminta anak saya 

mencatat apa yang akan dibeli. Sore sebelum berangkat, daftar barang yang 

akan dibeli diserahkan kepada saya, dan akan saya lihat, mana yang perlu 

dibeli, dan mana yang tidak. Kita diskusikan bersama, yang bisa dibeli 

dalam belanja nanti.( sebetulnya saya bisa membelikan semua, tp untuk 

mendidik anak saya akan pilih mana yang boleh dibeli). Pada saat belanja, 

kemudian anak saya meminta barang yang tidak ada dalam daftar kebutuhan 

yang telah dibuat, dan barang tersebut tidak penting, maka saya akan 

menolak untuk membelikannya. Jadi saya benar-benar patuh pada apa yang 

telah ditulisnya/direncanakan untuk dibeli. Hal ini juga berlaku bagi saya, 

apa yang ada dalam rencana yang saya buat, itulah yang akan saya beli. 
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Sesudah dewasa, saya tidak ketat dalam memberikan uang kepada anak 

saya. Saya selalu menyediakan uang dalam jumlah yang banyak, dan anak 

saya bebas mau membelanjakan sesuka hatinya. Saya katakan kepada anak 

saya, silahkan engkau gunakan uang itu, sesukamu, nanti kalau kurang 

mama tambahi. Tapi apa yang terjadi ? Anak saya tidak menggunakan uang 

tersebut dengan hura-hura, tapi menggunakan dengan penuh kehati-hatian, 

karena dia sadar bahwa uang diperoleh dengan bekerja keras, tidak dengan 

seenaknya saja. 

  *Kalau saya boleh garis bawahi , bahwa pendidikan keuangan yang ibu berikan 

pada waktu usia kecil, sangat membekas di pikiran putri ibu, dan orang tua 

sebagai panutan dalam pendidikan pengelolaan keuangan itu memang 

benar-benar bisa dibuktikan ya bu. 

    + Kira-kira begitu bu. 

   *  Terimakasih bu, telah menceriterakan pengalaman ibu dalam mendidik putri 

tunggal ibu, yang walaupun berkecukupan dalam ekonomi, tetap dapat 

mengendalikan diri dalam membelanjakan keuangannya. 

 

 7. Ibu Tuti Kismalawati (  Inf  7 ) 

     * Berapa putra ibu ? dan sudah kuliah atau sudah bekerja? 

    + Dua, perempuan dan laki-laki. Sudah bekerja dan sudah menikah. 

    * Kapan ibu mengenalkan uang pertama kali kepada anak-anak ibu? Dan 

bagaimana caranya? Serta tujuan ibu mengenalkan uang sejak anak-anak 

masih kecil apa? 

   + Ya, saya kenalkan kepada anak-anak saya, sejak usia dini, dengan cara 

menyuruh membeli sesuatu ke toko dekat rumah, dengan membawa 

catatan.barang yang harus dibeli. Catatan itu diberikan kepada penjual. 

Sehingga mereka mengerti fungsi uang itu untuk apa? Mereka bertanya, dari 

mana ibu dapat uang tadi? Lalu saya ceritakan bagaimana uang diperoleh. 

Akhirnya mereka mengerti, betapa sulitnya cari uang, yang pada akhirnya 

mereka akan hati-hati membelanjakan uang saku mereka.  

     *Pada waktu anak-anak masih sekolah, apakah ibu memberikan uang saku? 

Dan bagaimana caranya? 



69 

 

      + Saya memberikan uang saku kepada anak-anak. Pada waktu masih kelas 

satu SD-sampai kelas empat, uang saku saya berikan setiap hari. Sesudah 

kelas lima SD sampai lulus SD uang saku saya berikan per minggu sekali. 

      * Kalau uang saku sudah habis sebelum satu minggu, apakah ibu akan 

memberi lagi uang saku nya? 

      + Saya akan melihat, mengapa uang saku habis sebelum waktunya. Kalau 

digunakan untuk membeli barang lain dan barang tersebut penting untuk 

dibeli, saya akan mengganti harga barang yang dibeli tersebut. Tapi kalau 

uang digunakan untuk membeli barang yang tidak penting, saya tidak akan 

menggantinya. 

      *  Disamping sangsi tidak mengganti uang saku, apakah ibu juga memberi  

nasehat, agar hati-hati dalam menggunakan uang. 

     +  Ya, saya selalu tekankan kepada anak-anak, belanjakan uang saku mu untuk 

keperluan yang sesuai. Jangan dihabiskan, kalau ada sisa tabunglah, walau 

hanya sedikit. 

     *  Apakah ada pendidikan yang ibu berikan selain, nasehat tersebut? 

     +  Ada banyak bu, tapi apakah itu bisa dikatakan cara saya mendidik anak, 

dalam mengelola keuangan ? Karena saya hanya menjalankan bagaimana  

saya membelanjakan gaji saya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.( 

Maklum saya seorang janda cerai, dan bapaknya anak-anak tidak pernah 

mau membantu membiayai anak-anaknya). (1) saya selalu mencatat 

kebutuhan keluarga setiap bulannya (2) Saya selalu mencatat pengeluaran 

saya, (3) saya tetapkan jumlah yang boleh saya keluarkan setiap hari untuk 

belanja lauk pauk (4) Dan saya selalu belanja kebutuhan pokok, beras, 

minyak, gula, teh, kopi , sabun mandi dan sabun cuci, sampho, pasta gigi 

setiap bulan sekali. Anak-anak mengetahui semua itu. Bagaimana ibu nya 

membagi gaji yang diperolehnya untuk semua kebutuhannya. Saya selalu 

tekankan berkali-kali, hati-hati dalam membelanjakan uang. Dari melihat 

cara saya membelanjakan uang, saya berharap anak-anak nanti akan 

melakukan sebagaimana yang saya lakukan saat ini. Dan juga melihat 

ibunya yang sangat berhitung dengan gajinya, akan memotivasi anak-anak 



70 

 

untuk belajar yang rajin, agar kehidupannya nanti lebih baik, tidak seperti 

ibunya. 

     * kalau boleh saya simpulkan, bahwa cara ibu mendidik anak-anak dalam 

mengelola keuangan, adalah dengan memberi contoh seperti yang ibu telah 

lakukan. ( panutan ) 

     +  ya bu, saya berpikir bahwa orang tua akan menjadi panutan bagi anak-

anaknya, dalam segala hal, tidak terkecuali dalam mengelola keuangan. 

     *  Apakah ibu juga sering pergi ke mall? 

     + Tidak, saya pergi ke mall hanya kalau perlu membeli barang-barang yang 

tidak tersedia di toko dekat rumah. 

     *apakah anak-anak diajak serta ?  

     +Sering saya ajak, kalau pas mereka tidak ada ulangan atau tugas sekolah 

lainnya. 

    *  Contoh apa yang ibu berikan saat ibu belanja ke mall? 

    + Saya selalu mencatat barang apa yang akan saya beli, sehingga saya tidak 

akan membeli barang yang tidak masuk dalam daftar ( rencana ). Dan saya 

juga selalu hati-hati dalam memilih barang yang saya beli, artinya dalam 

memilih, saya tidak tergesa-gesa, tapi perlu kehati-hatian. 

   * Apakah contoh yang ibu berikan ( yang menurut ibu merupakan pendidikan 

pengelolaan keuangan ) berhasil membentuk sikap kehati-hatian dalam 

membelanjakan keuangan mereka dalam kehidupan berkeluarga ? 

   + Menurut saya berhasil dalam membentuk sikap anak-anak saya dalam 

membelanjakan uangnya. Mereka selalu membuat daftar barang yang akan 

dibeli setiap bulannya, bahkan barang yang direncanakan dibeli dalam 

beberapa bulan ke depan sdh menjadi rencana jangka panjang mereka. 

Kehati-hatian dalam membeli dan memilih barang sangat mereka hayati.  

 *   Apakah mereka juga termotivasi untuk menabung? Artinya mereka akan 

menyisihkan uang seberapapun besarnya untuk ditabung? 

  + Ya bu, mereka selalu menyisihkan sedikit uang gajinya untuk ditabung. 

Mereka disiplin dalam menabung. 

  * Trimakasih bu, atas informasinya. 
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  Ibu  Eny  ( Inf 8) 

 *  Seperti yang saya ceriterakan kemaren tentang penelitian saya, saya akan 

menanyakan beberapa hal yang terkait dengan cara-cara yang ibu lakukan 

dalam mendidik anak-anak agar dapat menggunakan uang saku dengan baik. 

  +Begini ya bu, saya akan bercerita nanti, kalau ibu mau menanyakan sesuatu 

silahkan.  Dipotong cerita saya tidak apa-apa. 

  *Trimakasih sebelumnya bu. 

 + Saya punya anak dua, perempuan dan laki-laki. Sejak  kelas 4 SD saya sudah 

mengenalkan uang kepada anak-anak, dengan cara  memberi uang saku. Uang 

saku saya berikan  selama satu minggu kepada mereka untuk dikelola sendiri . 

Bila sebelum satu minggu habis, saya tidak akan memberinya lagi. Namun 

kalau habisnya itu dapat dipertanggung jawabkan, misalnya untuk urunan beli 

kado ulang tahun teman, atau untuk beli buku, maka akan saya ganti. 

  *Apa sebelumnya ada kesepakatan bersama, dalam penggunaan uang saku? 

+  Ya bu, saya selalu tekankan kepada mereka, uang saku itu jangan dihabiskan, 

menabunglah dari uang sakumu. Mama tidak akan menambah uang sakumu, 

kalau sebelum waktunya habis, kecuali ada hal-hal tertentu. 

*  Anak-anak menyetujui bu? Dan apa juga mereka menabung? 

 +ya, mereka setuju, dan Alhamdulillah, mereka menabung walau sedikit. Dan 

pada akhir bulan tabungan itu dihitung, siapa yang dapat banyak akan dapat 

hadiah, berupa tambahan uang sebesar yang dapat di tabung. Ini adalah salah 

satu cara saya untuk memotivasi anak-anak menabung. 

*  Apakah cara ibu tersebut dapat memotivasi mereka berlomba untuk menabung 

? Lalu apakah tidak ada penghargaan pada mereka yang tabungannya 

jumlahnya kecil dibanding saudaranya ? 

+  Cara itu berhasil, mereka akhirnya terbiasa untuk menabung setiap harinya. 

Bagi yang jumlah tabungannya kecil, awalnya saya tidak memberi 

penghargaan, tapi saya berpikir, jangan-jangan nanti membuat yang jumlah 

tabungannya kecil, malas untuk menabung. Akhirnya saya buat aturan, 

minimal tabungan yang harus ada sekian, dan itu dasar saya memberi 

penghargaan. 
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   * Selain cara-cara menggunakan uang saku sebagaimana yang ibu ceritakan, 

apakah ada cara lain sebagai pendidikan pengelolaan keuangan putra-putri 

ibu? 

  +  Saya tidak tahu ya bu, apakah ini juga merupakan pendidikan yang saya 

berikan. 

   * Silahkan ibu ceritakan apa yang telah ibu lakukan dalam pengelolaan 

keuangan. 

  + Saya biasa mencatat semua pengeluaran yang saya lakukan, anak-anak 

mengetahuinya. Kalau saya mau belanja, saya selalu membuat perencanaan apa 

yang akan saya beli. Hal ini juga saya anjurkan kepada anak-anak, setelah 

mereka duduk di bangku SLTP ke atas. Mereka saya suruh membuat 

perencanaan apa yang diperlukan untuk satu bulan kedepan. Rencana yang 

sudah dibuat harus ditaati, dalam arti harus dapat digunakan sebagai pedoman. 

Rencana itu saya teliti, mana yang bisa didanai atau tidak. Saya diskusikan 

dengan mereka. Barang yang dapat dibeli hanya yang masuk dalam daftar 

rencana yang dibuat oleh mereka. 

*  Maaf ya bu, seandainya ada barang yang tidak masuk dalam rencana, dan 

barang tsb sangat diperlukan, bagaimana cara ibu menyikapinya ? 

 +  Saya akan lihat, apakah barang tsb memang sangat dibutuhkan. Kalau ya, 

maka saya akan membelikan barang yang dimaksud. Tapi kalau menurut saya 

tidak mendesak untuk dibeli, maka akan saya tunda pembelian barang tsb. 

Disamping mereka membuat rencana, saya juga menganjurkan, dari uang saku 

yang diterima dari saya, mereka saya suruh membaginya sejumlah hari dalam 

bulan tersebut. Mereka harus taat, bahwa dalam sehari hanya boleh 

mengeluarkan uang yang merupakan jatah, pada hari itu. Dan saya berpesan, 

jangan dihabiskan, walau itu jatah pada hari itu. Karena mereka harus 

menabung, agar dapat hadiah dari saya. 

  * Apakah jatah harian yang dibolehkan untuk dibelanjakan itu bisa disebut 

dengan system amplop. Maksud saya, jatah harian dimasukkan dalam amplop, 

dan mereka akan mengambil amplop sesuai dengan tanggalnya. Bila ada sisa, 

dimasukkan ke amplopnya lagi. 
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  + saya tidak tahu bu, apakah itu system amplop atau bukan. Apakah mereka 

menyimpannya dalam amplop atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang penting 

bagi saya, mereka membagi uang sakunya, sesuai dengan hari yang ada dalam 

bulan tersebut. Dan mereka harus taat terhadap jumlah yang boleh 

dibelanjakan.  

 * Apakah ibu ikut campur dalam mengatur uang saku mereka?  

 + Tidak, saya tidak pernah ikut campur . Bagi saya itu merupakan cara saya 

untuk melatih kemandirian mereka dalam membelanjakan uang sakunya. 

Hanya saja kadang-kadang saya bertanya kepada mereka uang sakumu masih 

berapa ? saya kadang lihat bukti phisiknya ( jumlah uang yang masih ada), dan 

juga melihat berapa jumlah tabungan mereka. 

  * Saya rasa sudah cukup banyak informasi yang saya peroleh, trimakasih bu. 

Nanti kalau masih kurang saya akan dating menemui ibu lagi.  

+ Silahkan bu, dengan senang hati saya akan membantu itu. 

 

B. WAWANCARA DENGAN REMAJA 

Wawancara dengan siswa SD, SMP SMA dan Perguruan Tinggi. 

 

1. Dwi  

Peneliti  : Adik Dwi sudah kelas berapa ya ? 

  Dwi       :  kelas dua SD 

  Peneliti  : Kalau sekolah naik apa dik ? 

  Dwi       : Bersama ibu 

  Peneliti  : Apa satu sekolah dengan ibu ? 

  Dwi       :  Tidak 

  Peneliti  :  Apa adik diberi uang saku oleh Ibu/Bapak ? 

  Dwi       :  Apa itu uang saku bu ? 

  Peneliti  :  Uang yang diberikan oleh orang tua untuk keperluan sekolah, 

misalnya untuk beli jajan di sekolah, beli buku dan lain-lain. 

 Dwi       :  Seperti yang diberikan ibu ke mbak Ika ya ? 

Peneliti   :  Ya dik 
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Dwi        :  Saya tidak pernah diberi uang , tapi setiap hari saya diberi kue 

oleh ibu untuk dipakai sangu kesekolah. 

Peneliti  :  Kalau ada iuran, dengan apa adik membayar ? 

Dwi       :  iuran ada surat ke orang tua, sehingga akan langsung dibayar oleh 

orang tua. 

Peneliti  : Pernah diajak ibu ke Bank?  

Dwi       :  Pernah, pada waktu ibu menabung. 

                   

2. Chandra 

Peneliti  : Adik Chandra, sudah kelas berapa ya ? 

Chandra : empat SD  

Peneliti  : Kalau sekolah diantar atau naik antar jemput ? 

Chandra : Diantar Bapak. 

Peneliti  : Kalau kesekolah bawa bekal ? 

Chandra : Kadang bawa, kadang tidak 

Peneliti  : Kalau tidak, apa beli jajan di sekolah ? 

Chandra : Ya, pakai uang saku 

Peneliti  :  Apa adik Chandra diberi uang saku ? berapa jumlahnya ? 

Chandra : Ya, setiap hari diberi uang oleh ibu Rp 2.000,00. Kalau bawa 

bekal uang saya  

                 Masukkan celengan. 

Peneliti  : Celengan adik berupa apa? apakah ada gambarnya? Kalau 

celengan sudah penuh, mau dibelikan apa? 

Chandra : Celengan saya bagus sekali, berupa kucing, saya suka sekali. 

Kalau celengan sudah penuh, saya beli mainan, karena biasanya 

ibuku tidak mau membelikan mainan. Kalau ingin beli mainan 

harus nyelengi. 

Peneliti  : Kapan adik kenal uang pertama kali? Dari siapa? 

Chandra : Sejak kelas dua, saya sudah biasa disuruh belanja oleh ibu, 

dengan bawa catatan. Tapi saya tidak tahu, harga barang yang 

saya beli. Semua ada dicatatan, dan kembaliannya juga melalui 

catatan. 
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Peneliti  : Apakah adik pernah diajak pergi belanja ?\ 

Chandra : Sering diajak belanja, karena biasanya ibu belanja setelah 

menjemput saya dari sekolah.  

Peneliti  : Apakah adik ikut-ikutan mengambil barang yang akan dibeli ? 

Chandra : Ya, kadang-kadang ibu memberi catatan belanjaan kepada saya, 

dan saya akan mencari dan mengambilnya, sementara ibu 

menunggu duduk di kursi yang tersedia. 

Peneliti  : Senang , disuruh belanja ? 

Chandra : Senang sekali 

Peneliti  : Pernah ke Bank? 

Chandra : Pernah, ikut ibu nabung. Enak sekali, kata ibu nabung di Bank 

aman, tidak ada yang mencuri. Saya senang sekali ke Bank, 

tempatnya enak. 

Peneliti  : Trima kasih ya 

 

3. Rini   

Peneliti  : Adik Rini, kelas berapa ? 

Rini       :  enam SD 

Peneliti  : Kalau sekolah diantar atau naik angkutan kota ? 

Rini       :  Berangkat sama Bapak 

Peneliti  :  Apa diberi uang saku sama orang tua ? 

Rini       :  Ya, setiap minggu diberi Rp 10.000,00. Karena sudah bawa 

bekal dari rumah. 

Peneliti  :  Untuk apa uang saku, kalau sudah bawa bekal dari rumah ? 

Rini       :  Untuk ditabung, tapi kadang-kadang saya juga beli minuman 

atau jajan di sekolah 

Peneliti  : Apakah adik Rini uang saku sebesar itu, minta sendiri atau 

langsung diberi? 

Rini       : Diberi langsung oleh orang tua. 

Peneliti  : Apakah bapak ibu bertanya tentang penggunaan uang saku 

tersebut ? 
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Rini       : Tidak. Tapi orang tua selalu berkata,‖ kamu boleh gunakan 

tabunganmu, untuk membeli sesuatu, tapi harus bilang dahulu 

kepada bapak/ibu ya.‖. Sehingga saya selalu bilang, apabila 

akan menggunakan tabungan dari uang saku saya untuk 

membeli sesuatu. 

Peneliti : Apakah orang tua selalu setuju, bila kamu menggunakan 

tabungan untuk membeli sesuatu ? 

Rini      : Biasanya mereka akan mempertimbangkan barang yang akan 

saya beli.Dan bila mereka kurang setuju, pasti diberikan alasan-

alasan. 

Peneliti  : Kapan adik mengenal uang? Dan siapa yang mengenalkannya? 

Rini        : Dulu pada waktu kecil, sering disuruh beli krupuk, telur atau 

gula, di toko dekat rumah. Belinya bawa catatan. Kadang saya 

tidak tahu harga barang yang saya beli, karena semua dicatat di 

catatan yang saya bawa. 

Peneliti : Pernah diajak berbelanja? 

Rini      : Sering 

Peneliti : Apa yang Adik lakukan bila ikut belanja ? 

Rini      : Membacakan catatan barang yang akan dibeli. 

Peneliti : Apakah ibu akan membeli barang diluar catatan ? 

Rini      : Jarang sekali,  

Peneliti : Senang tidak diajak belanja ? 

Rini      :  Senang sekali, 

Peneliti : Pernah ke Bank? Bagaimana suasana Bank? Senang ? 

Rini       : Pernah, diajak ibu. Enak sekali tempatnya. Nabung di Bank kata 

ibu aman, tidak akan hilang dicuri orang. Dan kata ibu saya bisa 

nabung juga di Bank, kalau tabungan di celengan sudah banyak, 

dipindah ke Bank.  

Peneliti : Trimakasih ya 

 

4. Elsya 

Peneliti  : Mbak Elsya kelas berapa ? 
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Elsya     : Kelas satu SMP 

Peneliti  : Kalau sekolah naik apa ? 

Elsya     :  Berangkatnya diantar, pulangnya naik angkot 

Peneliti  : Berapa uang saku yang diberikan orang tua? Dan apakah 

sekolah membawa bekal ? 

Elsya     : Saya sekolah membawa bekal. Uang saku yang diberikan tidak 

mesti jumlahnya. 

Peneliti  : Mengapa jumlahnya tidak mesti ? 

Elsya     :  Uang untuk naik angkot dan uang jajan tergantung hari masuk 

sekolah. Trus kalau ada teman yang ulang tahun, atau mau beli 

buku, maka uang saku akan ditambah oleh ibu. 

Peneliti :  Kalau belum waktunya habis, uang saku habis apa bisa minta 

lagi ? 

Elsya    : Tergantung, habisnya untuk apa? kalau untuk jajan maka tidak 

akan diberi lagi, tapi kalau untuk keperluan misalnya urunan 

social yang mendadak, atau beli buku maka akan diganti. 

Peneliti  : Apakah orang tua ikut campur dalam mengatur uang saku? 

Elsya     : Tidak. Semua diserahkan ke saya. Mau saya tabung semua, atau 

saya habiskan untuk jajan, orang tua tidak masalah. Asal tidak 

boleh minta lagi. Tapi saya selalu menyisihkan uang saku saya 

untuk ditabung. Apalagi kalau saya ingin membeli barang yang 

saya pingini, saya akan giat menabung. Karena belum tentu 

orang tua akan membelikan barang tersebut. 

Peneliti  : Sejak kapan adik mengenal uang? Dari siapa ? 

Elsya     : Sejak saya kelas tiga SD, yaitu bila   bekal belum siap,, keburu 

berangkat sekolah. Trus saya diberi uang untk beli jajan di 

sekolah.   

Peneliti  : Apakah sering diajak belanja ? 

Elsya     : Sering. Saya sangat senang bila diajak belanja. Karena saya akan 

membantu mencari barang yang akan dibeli dari catatan yang 

sudah dibuat ibu dari rumah. 

Peneliti : Apakah barang yang dibeli sesuai dengan yang ada dicatatan? 
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Elsya    : Ya, jarang sekali, ibu membeli barang diluar catatan. Kalau 

terjadi, biasanya setelah semua barang yang dicatat terbeli, dan 

masih ada sisa maka, barulah barang tersebut dibeli. 

Peneliti  : Adik Elsya tahu Bank? Apa pernah kesana? 

Elsya      : Tahu, pernah, waktu ikut ibu menabung. Tempatnya enak, dan 

saya kepingin nabung di Bank, kalau nanti tabungan saya sudah 

banyak saya pindahkan di Bank. 

Peneliti  :  Trima kasih ya 

 

5. Ayu 

Peneliti  : Mbak Ayu, kelas berapa ? 

Ayu       :  Kelas dua SMK 

Peneliti :  Kalau sekolah naik apa? 

Ayu      : kadang jalan, kadang naik angkot. Bila waktunya masih 

mencukupi saya jalan. 

Peneliti : Berapa uang saku setiap bulannya ? 

Ayu      : Diberikan setiap minggu Rp 50.000,00. Tapi misalnya perlu beli 

buku atau   

Lainnya dapat mengambil uang ditempat yang sudah disediakan. 

Berapapun bisa ambil, asal dapat mempertanggungjawabkan. 

Peneliti : Apakah mbak Ayu akan menggunakan kesempatan mengambil 

uang yang disediakan tadi ?     

Ayu     : Tidak. Walaupun ada kebebasan menggunakan uang, tapi saya 

tidak lakukan itu. Karena cari uang itu capai. Saya pernah disuruh 

jualan es sama ibu, saat masih di SD. Capai sekali. Jadi sekarang 

ini, saya bisa merasakan bagaimana cari uang itu. 

Peneliti : Apakah mbak Ayu sering diajak berbelanja oleh orang tua?  

Ayu      : Sering. Bahkan kadang ibu titip dibelikan belanjaan sesudah saya 

pulang sekolah. Biasanya ibu telah mencatat barang-barang yang 

harus saya beli. 

Peneliti : Apakah itu belanja untuk masak, atau belanja yang lainnya? 
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Ayu      : Kalau belanja untuk masak, ibu menaruh uang belanjaan setiap 

harinya dalam amplop. Sudah ditetapkan belanja sayur dan lauk 

pauk setiap hari berapa dan uang itu dimasukkan amplop. Setiap 

hari ke pasar bawa satu amplop, sesuai tanggalnya. 

Peneliti : Kalau kurang bagaimana ? 

Ayu      : Biasanya amplop itu sudah ada tulisan sayur atau ikan yang akan 

dibeli, kalau kurang jarang, tapi kalau sisa sering. 

Peneliti : Kalau ada sisa dimasukkan kemana ? 

Ayu      : Dikembalikan ke amplop yang bersangkutan, dan setiap bulan, 

kita rame-reme menghitung sisa yang diperoleh. Sementara ibu 

mencatat amplop yang tersisa itu karena apa/. Uang yang tersisa 

dikumpulkan untuk ditabung, dan pada akhir tahun akan 

digunakan untuk kepentingan bersama.  

Peneliti : Adik Ayu punya tabungan di Bank? 

Ayu      : Tidak. Tapi saya pernah ikut ibu ke Bank, waktu ibu 

nabung.Enak nabung di Bank. Sewaktu-waktu dapat 

mengambilnya lewat ATM. Saya nanti kalau sudah punya uang 

sendiri ingin menabung di Bank juga. 

6. Riris   :   

Penaliti : Mbak Riris kuliah di mana? 

Riris     :  di UM sudah mau lulus. 

Peneliti : Apa tiap bulan diberi uang saku oleh ibu? 

Riris     : Ya, setiap bulan diberi sebesar Rp 500.000,00 untuk keperluan 

naik angkot, beli perlengkapan kuliah, foto copy dan lain-lain 

Peneliti : Apakah uang saku tersebut habis dalam sebulan, atau kalau 

kurang bagaimana solusinya? 

Riris     : Saya setiap bulan, selalu menyisihkan sebagian uang saku saya 

untuk saya tabung. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya 

SMA. Kalau uang saku saya kurang ( karena beli buku yang 

harganya cukup mahal) biasanya saya minta tambah, dan ibu 

memberi seharga buku yang saya beli. Tapi kalau untuk 
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keperluan lain, saya ambil dari tabungan. Misalnya teman 

ulang tahun, beli hadiah. 

Peneliti : Uang ditabung di mana? 

Riris      : Saya tabung di BRI. Sejak dulu, ibu saya nabung di BRI ( 

karena yang dekat dengan rumah). Jadi saya sering ikut ibu 

nabung, atau ambil uang. Saya selalu berpikir ulang, kalau mau 

ambil uang tabungan saya. Hal ini dikarenakan banyak hal, 

yang pertama, jumlah uang saya di tabungan sedikit, kedua, 

saya ingin membeli kendaraan sendiri, kalau nanti sudah lulus 

dan bekerja. Sekarang ini, masih pinjam kendaraan ibu saya. 

Peneliti  : Trimakasih ya mbak. 

Riris       : sama-sama. 

 

  

  

 

 

   


