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ABSTRAK 

 

Be Kahar, As Pino. 2018, Implementasi Pembiasaan Menabung Di Sekolah Dalam 

Membentuk Kepribadian Anak (Studi Kasus Kelas IV A MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo) Tahun Pelajaran 2018/2019. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri  Ponorogo. Pembimbing Wiwin Widyawati, M.Hum. 

Kata Kunci: Menabung, Kepribadian, Pembiasaan dan Siswa 

Menabung ialah menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan. 

Menabung juga menjadikan seseorang menjadi lebih hemat, sabar serta bisa mengatur 

keuangannya. MI Ma’arif Ngrupit Jenangan merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang menjadikan program pembiasaan menabung sebagai program unggulan. Seluruh 

siswa mengikuti pembiasaan menabung di sekolah. Dalam program pembiasaan 

menabung lembaga sekolah bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam pengelolaan 

tabungan siswa peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang Implementasi 

Pembiasaan Menabung Di Sekolah Dalam Membentuk Kepribadian Anak (Studi Kasus 

Kelas IV A MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo) Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan mulai bulan 

Maret 2018 sampai dengan Nopember 2018 di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. Subyek 

penelitian adalah siswa, sedangkan informan penelitian ini adalah kepala sekolah 

pengelola tabungan, petugas bank dan siswa. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk 

menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Tahap 

selanjutnya teknik analisis data Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan menabung dilakukan rutin 

setiap minggu. Dan setiap harinya siswa menyisihkan uang jajannya. Hari kamis 

siswa menabungkan uangnya di kotak tabungan, selanjutnya pengelola tabungan 

beserta petugas dari bank mendata tabungan siswa. dan pada hari senin berikutnya 

buku tabungan di bagikan kembali siswa. MI Ma’arif Ngrupit Jenangan bekerja sama 

dengan bank mandiri dalam mengatur pengelolaan tabungan siswa. Tujuan dari 

program pembiasaan menabung ialah agar terbentuknya kepribadian siswa, siswa 

menjadi pribadi hemat serta bisa mengelola keuangannya sendiri. Faktor pendukung 

dalam pembiasaan menabung di MI Ma’arif ngrupit Jenangan yaitu motivasi orang 

tua, guru, dan sekolah. Sedangkan faktor penghambat yaitu orang tua siswa dan Bank. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tabungan (saving deposit) merupakan jenis simpanan yang sangat 

populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai masyarakat kota sampai pedesaan. 

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

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang 

lainnya yang di persamakan dengan ini.1 

Tabungan ialah jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, 

karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah diperkenalkan dengan tabungan, 

meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Hal ini secara tidak langsung 

pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat dengan 

menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang 

diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan 

kepada kita sejak kecil.2 

                                                           
1 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi, (Jakarta;Raja Grafindo Persada, 2012) 
2 Ismail, Manajemen Perbankan Dan Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta; Kencana Prenada Media 

Group, 2011),67. 
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Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh umat Islam,3 dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia “menabung” diartikan menyimpan uang.4 Tujuan 

menabung adalah membiasakan hidup hemat. Hidup hemat berarti    

tidak boros. Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi 

kebutuhan dalam jumlah besar dikemudian hari. Selain itu, mengajarkan 

menabung sejak usia dini memiliki manfaat yaitu anak terbiasa belajar mengelola 

uang pribadi, memiliki perencanaan keuangan, menghargai uang, belajar disiplin 

dan membuat kebanggaan.17 

Walaupun demikian kebiasaan menabung ini tidak mudah, maka perlu 

diajarkan sejak dini agar kelak dewasa mereka mudah menerapkannya. 

Kebiasaan ini perlu dukungan dari berbagai lingkungan salah satunya lingkungan 

sekolah tempat mereka belajar. Sebab hasil belajar dan pengalaman inilah yang 

dapat memberi warna dan menentukan ubahan cara berpikir seseorang pada 

masa-masa selanjutnya.18 

Menabung juga bisa membentuk kepribadian anak/siswa. Kepribadian 

yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap akhlak, moral, budi pekerti, 

                                                           
3 Muhammad Antonio Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Gema Insani Press, 2002) 

,15. 
4 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990) 
17Jamalul lail Dan Ari Maulana, Program Sentono Menabung, (Universitas Islam Indonesia, 

2015), 54-57.  
18 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Moral, Intelektual, Emosional, Dan Sosial 

Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri. (Jakarta: Bumi Aksara), 11. 
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etika, dan estetika orang tersebut ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

orang lain dalam kehidupan sehari-hari di manapun ia berada. Artinya, etika, 

moral, norma, nilai, dan estetika yang dimiliki akan menjadi landasan perilaku 

seseorang sehingga tampak dan membentuk menjadi budi pekertinnya sebagai 

wujud kepribadian orang itu.19 

Pengertian kepribadian itu sendiri ialah merupakan karakteristik 

seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran dan 

perilaku.20 Gordon W. Allport mengemukakan “kepribadian adalah organisasi 

dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya 

yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan”.21 

George Kelly menyatakan bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari 

individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Kepribadian 

manusia dapat diakui oleh banyak pihak sejatinya dapat dibentuk. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli psikologi, kepribadian 

manusia dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar. Oleh karena itu, 

dalam kalangan pendidikan dilakukan upaya mendidik siswa-siswi untuk 

membentuk kepribadian mereka lebih baik dan positif. Lebih konkretnya, para 

                                                           
19 Ibid... 33. 
20 Komang Sri Widiantari dan Yohanes Kartika Herdiyanto,  “Perbedaan Intensitas 

Komunikasi Melalui Jejaring Sosial Antar Tipe Kepribadian Ekstrovet Dan Introvert Pada Remaja,” 

Psikologi, 2013, 108. 
21 Alex sobur, Psikologi umum (bandung: pustaka setia, 2003), 94 
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guru mendidik siswa-siswi di sekolah atau untuk memperbaiki perilaku siswa-

siswi yang kurang atau tidak baik menjadi baik.22 

Berdasarkan pengamatan di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

dalam membentuk  kepribadian siswa yang baik di masa yang akan datang dan 

berperilaku hemat maka sekolah tersebut mengadakan kegiatan menabung satu 

minggu sekali untuk siswanya.23 Dari hasil wawancara Ibu pengelola tabungan 

sekolah, kegiatan menabung biasanya dilakukan pada setiap hari, lalu pada hari 

Kamis siswa menabungkan uangnya beserta buku tabungan di kotak tabungan 

yang disediakan diluar ruang kelas, perlu diketahui lembaga sekolah bekerjasama 

dengan Bank MANDIRI yang mengikutsertakan Program MANDIRI SIMPEL, 

fasilitas yang didapat oleh siswa ialah rekening, ATM dan buku tabungan.  

Siswa tidak susah payah menabung ke Bank, cukup menabungkan 

uangnya di Sekolah, otomatis pihak pengelola atau pengurus tabungan sekolah 

dan Petugas dari Bank Mandiri yang mengurusinya. Akan tetapi masih ada 

sebagian siswa yang belum sepenuhnya ikut serta dalam kegiatan menabung, 

mungkin siswa tersebut takut jikalau uangnya ditabungkan uang jajan jadi 

berkurang. Anak-anak tersebut mungkin belum menyadari manfaat dari 

menabung. 

                                                           
22  Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian Dengan Perspektif Baru, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 68 
23 Hasil Observasi Selama PPLK di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo, Oktober 2017 
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Kegiatan menabung banyak manfaatnya yaitu anak menjadi terbiasa 

hidup hemat, pintar memenejemen dan mengelola uang. Hasil dari siswa-siswi 

menabung yaitu untuk  melanjutkan ke jenjang SMP/MTS, membayar study tour, 

membeli peralatan sekolah dan memenuhi kebutuhan lainnya. Diharapkan 

nantinya kegiatan ini akan membentuk  kepribadian anak menjadi baik, peka 

terhadap kondisi, bahwa mencari uang itu susah dan perlu adanya proses agar 

bisa mendapat uang.24 

Berdasarkan pengamatan peneliti di jaman modern ini kita sering melihat 

bahwa banyak sekali orang yang senang menghabiskan uang hanya demi 

kesenangan semata tanpa memikirkan kebutuhan hari-hari berikutnya, pada 

dasarnya orang-orang tersebut mempunyai keinginan menjadi orang yang mapan 

hidupnya tetapi  tidak mempunyai jiwa pribadi yang gemar menabung. Padahal 

menabung merupakan sikap yang diperlukan untuk bisa membangun masa depan 

yang lebih baik, masa depan yang lebih baik tentunya juga harus dilandasi 

kepribadian yang baik, maka dari itu kegiatan menabung perlu untuk ditanamkan 

dan diajarkan sejak usia dini. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimana program kegiatan menabung dalam membentuk kepribadian 

siswa di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. Berangkat dari masalah ini, maka penulis 

                                                           
24 Hasil Wawancara Dengan Ibu Jumrotus Subiannah  Selaku Pengelola Tabungan Sekolah MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 



 

 

14 
 

mengambil judul “IMPLEMENTASI PEMBIASAAN MENABUNG DI 

SEKOLAH DALAM MEMBENTUK KEPRIBADIAN ANAK (STUDI 

KASUS KELAS IV MI MA’ARIF NGRUPIT JENANGAN PONOROGO)”. 

B. Fokus Penelitian 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti 

dalam penelitian  ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis. 

Dengan demikian , penulis membatasi masalah yaitu mengenai “Pembiasaan 

Menabung Di Sekolah Dalam Membentuk Kepribadian Sanguin, Melankolik, 

Dan Kolerik  Anak (Studi Kasus MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo)” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pembiasaan menabung pada siswa di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak pembiasaan menabung terhadap kepribadian siswa di 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan 

pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan pembiasaan menabung pada siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dampak pembiasaan menabung terhadap kepribadian 

siswa di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

penerapan pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoretis 

Secara teoritis penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan, memperkarya hasil penelitian yang telah ada dan dapat 

memberi gambaran mengenai pembiasaan menabung disekolah dalam 

membentuk kepribadian siswa 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan pengetahuan serta melatih peneliti dalam 



 

 

16 
 

menenrapkan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah, untuk 

diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual 

b. Bagi lembaga 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, 

baik itu sikap atau tindakan untuk memperhatikan pembiasaan 

menabung di sekolah dan kepribadian anak khususnya di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

c. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan 

pemahaman orang tua dalam mendidik anak khususnya dalam 

membiasakan menabung dan kepribadian anak 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam  penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yang secara ringkas 

diuraikan sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memberi gambaran umum 

untuk isi skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, fokus penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Berisi 

tentang deskriptif telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Untuk 
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memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan teori saling melengkapi 

dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini 

yaitu Implementasi pembiasaan menabung di sekolah dalam membentuk 

kepribadian anak (studi kasus kelas IV MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo) 

Bab III: Metode Penelitian. Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV: Deskripsi Data. Meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data 

khusus. Data umum meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu 

berbicara mengenai sekilas tentang keadaan Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

Sedangkan data khusus meliputi penerapan pembiasaan menabung, dampak 

pembiasaan menabung dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

penerapan pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. 

Bab V: Analisis Data. Meliputi temuan-temuan dari hasil penelitian dan 

analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan 

Implementasi pembiasaan menabung di sekolah dalam membentuk kepribadian 

anak di kelas IV MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 
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Bab VI: Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi kesimpulan dan saran sekaligus 

menindak lanjuti kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dari kajian penelitian 

yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:  

1. Penelitian skripsi ditulis oleh Irma Rahmawati, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Muamalat, 

dengan judul “Pengaruh Poromosi BMT Terhadap Motivasi Menabung 

Siswa (Studi Pada BMT dan MTS Daarul Quran Tebet Jakarta Selatan 

tahun ajaran 2008/2009)”, yakni dengan hasil penelitian bahwa 1) promosi 

yang paling berpengaruh  terhadap motivasi siswa adalah promosi BMT DQ 

dalam bentuk pemberian santunan kepada siswa yang kurang mampu dengan 

nilai rata-rata sebesar 100% , dengan hasil analisis ini semua responden yang 

berjumlah 67 responden menjawab berpengaruh, 2) bentuk promosi yang 

kurang berpengaruh terhadap motivasi menabung siswa adalah keramahan 

petugas BMT DQ, dengan nilai rata-rata sebesar 52,21%.25 sedangkan 

                                                           
25 Irma Rahmawati, Pengaruh Promosi Bmt Terhadap Motivasi Menabung Siswa, Jakarta 

Selatan, 2008 
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penelitian yang aka dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui    

implementasi pembiasaan menabung di sekolah dalam membentuk 

kepribadian siswa di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo.  

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Maulida Qonita Mar’ati 2016 STAIN 

Ponorogo, yang berjudul  “Korelasi Tipe Kepribadian Dengan Interaksi 

Sosial Siswa SDN 01 Sembilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016”. Kesimpulannya adalah dari analisis data dan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: Tingkat presentase tipe kepribadian siswa mayoritas 

tergolong kategori extrovert (79%), sedangkan siswa yang mempunyai tipe 

kepribadian  introvert (21%), (2) tingkat presentasi interaksi sosial siswa 

mayoritas tergolong sedang (85,4%) sedangkan dalam kategori kurang 

(4,2%), dalam kategori baik (10,4%), (3) terdapat korelasi antara tipe 

kepribadian dengan interaksi sosial siswa di SDN 01 Sambilawang 

Bungkal Ponorogo tahun 2015/2016, koefisien korelasi yang sedang 

sebesar 0,432.57  

Berdasarkan penelitian di atas dapat diamati bahwa terdapat persamaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Irma Rahmawati yaitu meneliti tentang motivasi menabung 

                                                           
57 Maulida Qonita Mar’ati, Korelasi tipe kepribadian dengan interaksi sosial siswa SDN 01 

Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016, STAIN Ponorogo, 2016. 
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dan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida Qonita Mar’ati yakni meneliti 

tentang tipe kepribadian extrovert dan introvert. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni 

pada penelitian Irma Rahmawati yaitu meneliti tentang motivasi menabung 

sedangkan penelitian ini pada penerapan pembiaaan menabung. Perbedaan dengan 

penelitian Maulida Qonita Mar’ati meneliti tentang tipe kepribadian extrovert dan 

introvert sedangkan pada penelitian ini pada kepribadian sanguin, melankolik dan 

kolerik. 

 

B. Landasan Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Menabung 

a. Pengertian Menabung 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan karakter 

harus meliputi dan berlangsung pada, salah satunya Pendidikan Formal 

yaitu pendidikan karakter pada penelitian formal berlangsung pada 

lembaga pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMA/MAK 

dan perguruna tinggi melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler dan atau 

ekstra-kurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. 
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Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan 

tenaga kependidikan.58 

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan 

masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk 

hidup hemat dengan cara menabung.59  

Menabung merupakan suatu kegiatan positif yang bertujuan membangun 

dan harus dibiasakan sejak dini, karena menabung mengajarkan kita bagaimana 

cara menghemat, mengatur dan menyimpan uang agar tidak menjadi manusia 

yang boros. Adapun tujuan menabung untuk investasi masa depan. 

Ada beberapa manfaat menabung antara lain: untuk biaya pendidikan, 

biaya kesehatan, untuk keperluan mendesak dan untuk biaya liburan. Selain itu 

Untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa pentingnya menabung sejak dini, 

yaitu menyisihkan sebagian uang jajan untuk ditabung baik menabung 

dicelengan, simpan pada orang tua, maupun menabung di bank agar dapat 

berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Karena terkadang banyak anak 

yang hanya menghabiskan uang untuk membeli yang tidak perlu itu semua di 

sebabkan tidak bisanya mereka dalam memilih apa kebutuhan primer ataupun 

sekunder. 

                                                           
58 Muchlas Samani & Hariyanto, Pendidikan Karakter Konsep Dan Model (bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 19 
59 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, 93 
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Peran orang tua sebaiknya kembali mengingatkan dan menekankan 

tentang pentingnya menabung bagi anak-anaknya selagi mereka masih kecil.Itu 

semua karena penanaman krakter pada anak lebih mudah dan akan terbiasa 

hingga mereka besar demi terciptanya pola hidup yang baik untuk masa depan 

anak . Pemberian hadiah dari upaya mereka untuk menabung menjadi salah satu 

cara yang efektif untuk menambang semangat pada anak – anak 60 

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh 

masayarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah 

dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung 

disekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan 

kepada anak anak untuk berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan 

tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan di bank. Akan 

tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan kepada anak sejak 

kecil.  

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilkukan 

menurut syarat tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

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

itu.61 

                                                           
60 Arthur Gideon, “5 Cara Efektif Ajarkan Anak Menabung Sejak Dini”, diakses dari 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3169709/5-cara-efektif-ajarkan-anak-menabung-sejak-dini, 

pada tanggal 1 Nopember 2018 pukul 22.35 
61 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta, Kencana. 2010 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3169709/5-cara-efektif-ajarkan-anak-menabung-sejak-dini
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Pengertian tabungan secara spesifik sesuai dengan surat edaran 

direksi Bank Indonesia No. 22/133/UPG/1989 yaitu tabungan adalah 

simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dengan syarat: 

a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat 

yang disediakan untuk keperluan tersebut. 

b. Penarikan tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro serta surat 

perintah pembayaran lain yang sejenis 

c. Tabungan yang diselenggarakan bank dalam bentuk rupiah 

Tabungan sebagai salah satu produk yang disediakan dalam suatu 

lembaga keuangan dan sebagaimana produk yang lain, mempunyai 

manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Manfaat suatu produk dapat dikategorikan dengan manfaat utulitarian dan 

manfaat hedonik. Manfaat utilitarian merupakan atribut produk 

fungsional yang objektif. Sedangkan manfaat hedonik mancakup respon 

emosional, kesenangan panca indera, mimpi serta pertimbangan estetis. 

Dengan demikian tabungan juga memberikan manfaat fungsional, 

praktis serta emosional unuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

nasabah. 
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Sedangkan menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh umat 

islam62, karena dengan menabung berarti seorang muslimin untuk 

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan 

datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak dinginkan, dalam 

ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah 

memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara 

lebih baik salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 266.  Ayat 

tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa 

depan keturunan , baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara 

ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah kepercayaannya. Salah satu 

langkah kepercayaan adalah dengan menabung. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia “menabung” diartikan 

menyimpan uang.63 perilaku menabung sendiri mensyaratkan seseorang 

untuk bisa disiplin dalam hal mengatur keuangan. Menabung sebagai sifat 

hemat dapat dijadikan sifat possitif yang apabila dengan konsisten akan 

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sadono Sukirno 

mengatakan bahwa menabung dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti 

untuk membiayai pengeluaran konsumsi sesudah mencapai usia pensiun, 

                                                           
62 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Gema Insani Press, 

2002) hlm.153 
63 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990) 
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untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tidak terduga yang harus 

dikeluarkan dikemudian hari.64 

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan mengenai 

menabung, dapat ditarik kesimpulan bahwa menabung dalam penelitian 

ini adalah untuk menyimpan sebagian pendapatan yang ditunjukkan 

untuk kepentingannya dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. 

b. Perbedaan tabungan SIMPEL pada bank konvensinal dan bank syariah 

Program terbaru yang digagas OJK ini dijalankan melalui bank 

umum dan bank syariah. Saat pertama kali diperkenalkan ke masyarakat 

tabungan pelajar SIMPEL ikut didukung oleh 8 bank umum konvensional 

dan 6 bank umum syariah. Kedelapan bank umum konvensional terseut 

adalah: Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, Bank Permata, Bank BJB 

dan Bank Jatim. Sedangkan untuk yang versi syariah bank yang turut 

membantu memasarkan tabungan pelajar SIMPEL adalah: Bank 

Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, BCA 

Syariah dan Bank Panin Syariah. Berikut perbedaannya65. 

 

                                                           
64 Sadono sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 
65 Tabungan SIMPEL: Produk tepat untuk mengajari anak mengelola keuangan. Diakses dari  

https://www.cermati.com/artikel/tabungan-simpel-produk-tepat-untuk-mengajari-anak-mengelola-

keuangan Pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 23.26 

https://www.cermati.com/artikel/tabungan-simpel-produk-tepat-untuk-mengajari-anak-mengelola-keuangan
https://www.cermati.com/artikel/tabungan-simpel-produk-tepat-untuk-mengajari-anak-mengelola-keuangan
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Fitur Bank konvensional Bank Syariah 

Nama 

produk 

Simpel SimPel IB 

Mata uang Rupiah (IDR) Rupiah (IDR) 

Akad - Mudharabah (bagi hasil) 

atau Wadi’ah (bonus) 

Nama 

rekening 

Nama siswa Nama siswa 

Setoran 

awal 

Rp5.000 Rp1.000 

Setoran 

selanjutnya 

Minimum Rp1.000 Minimum Rp1.000 

Biaya 

administrasi 

- - 

Saldo 

minimum 

Rp5.000 Rp1.000 

Saldo 

maksimum 

Tidak dibatasi Tidak dibatasi 
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Bunga / 

Bagi hasil 

Tidak diberikan (diganti 

dengan program reward) 

Ketentuan masing-masing 

bank 

Biaya 

penutupan 

rekening 

Rp5.000 Rp1.000 

Rekening 

tidak aktif 

Rekening tidak 

bertransaksi 12 bulan 

berturut turut 

Rekening tidak 

bertransaksi 12 bulan 

berturut turut 

Biaya 

penalti saat 

berstatus 

Dormant 

Rp1.000 per bulan Rp1.000 per bulan 

Penutupan 

rekening 

otomatis 

Apabila saldo rekening 

mencapai kurang dari 

Rp. 5.000 maka rekening 

dapat ditutup secara 

otomatis oleh sistem 

dengan biaya penutupan 

saldo sebesar sisa saldo. 

Apabila saldo rekening 

mencapai kurang dari Rp. 

1.000 maka rekening dapat 

ditutup secara otomatis 

oleh sistem dengan biaya 

penutupan saldo sebesar 

sisa saldo. 

Penarikkan 

penyetoran 

dan pindah 

buku 

Dilayani di sekolah dan 

semua chanel bank 

sesuai kebijakan bank. 

Transaksi dilakukan 

secara offline diserahkan 

kepada kebijakkan 

masing masing bank 

Dilayani di sekolah dan 

semua chanel bank sesuai 

kebijakan bank. Transaksi 

dilakukan secara offline 

diserahkan kepada 

kebijakkan masing masing 

bank 



 
 

52 
 

Frekuensi 

tarik tunai 

Penarikkan maksimal 2 

kali per bulan. 

Penarikkan lebih dari 2 

kali per bulan sesuai 

dengan ketentuan bank 

Tidak dibatasi 

Nominal 

tarik tunai 

Maksimal Rp250.000 

kecuali saat tutup 

rekening penarikkan di 

atas Rp250.000 sesuai 

dengan ketentuan bank 

Maksimal Rp500.000 per 

hari kecuali saat tutup 

bukui 

 

c. Syarat dan ketentuan membuka tabungan SIMPEL 

Persyaratan pembukaan rekening Tabungan SimPel cukup dengan : 

1) Formulir pembukaan rekening Tabungan SimPel yang 

ditandatangani oleh orang tua, siswa, dan pihak sekolah 

2) Identitas Orang Tua (KTP/SIM/Paspor) 

3) NPWP Orang Tua/surat pernyataan 

4) KK/Akte Kelahiran Anak 

5) Kartu Pelajar/Surat Keterangan Sekolah 

6) Surat Persetujuan Orang Tua66 

                                                           
66 Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari https://sikapiuangmu.ojk.go.id Pada tanggal 12 

Desember 2018 pukul 22.00 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/
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Simpanan Pelajar di desain untuk siswa, sehingga tentu saja syarat 

dan ketentuan serta fitur yang ada mengikuti kondisi pelajar di Indonesia 

pada umumnya. Beberapa ketentuan dan fitur Simpanan Pelajar bisa anda 

simak berikut ini: 

a. Setoran awal yang ringan dan bebas biaya administrasi bulanan 

tabungan ini tidak akan mendapatkan penghasilan bunga. 

b. Nasabah siswa berhak mendapatkan rewards sesuai program yang 

diadakan oleh bank. 

c. Fitur sederhana namun menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa. 

d. Simpanan Pelajar di desain menampilkan nama siswa dalam buku 

tabungan untuk meningkatkan rasa kepemilikan. 

e. Untuk jangka panjang SIMPEL diharapkan menjadi media 

penyaluran dana ProgramIndonesia Pintar (PIP).67 

 

2. Kajian Tentang Kepribadian 

a. Pengertian kepribadian 

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional (sisdiknas), peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia 

                                                           
67 Tabungan SIMPEL: Produk tepat untuk mengajari anak mengelola keuangan. Diakses dari  

https://www.cermati.com/artikel/tabungan-simpel-produk-tepat-untuk-mengajari-anak-mengelola-

keuangan Pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 23.26 

https://www.cermati.com/artikel/tabungan-simpel-produk-tepat-untuk-mengajari-anak-mengelola-keuangan
https://www.cermati.com/artikel/tabungan-simpel-produk-tepat-untuk-mengajari-anak-mengelola-keuangan
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yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-

formal, pada jenjang pendidikan ada 2 jenis pendidikan tertentu. Peserta 

didik juga dapat didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa dan 

memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan . 

potensi dimaksud umumnya terdiri dari tiga kategor, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.68 

Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa inggris 

personality. Kata  personality sendiri berasal dari bahasa latin persona 

yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu 

permainan atau pertunjukkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata 

kepribadian digunakan untuk menggambarkan: (1) identitas diri, jati diri 

seseorang, seperti “saya seorang yang terbuka” atau “saya seorang 

pendiam”, (2) kesan semua orang lain, seperti “dia agresif” atau “dia 

jujur”, dan (3) fungsi-fungsi kepribadian yang sehat dan bermasalah, 

seperti “dia baik” atau “dia pendendam”.69 

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas 

dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima 

                                                           
68 Sudarwan Danim, Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2013), 2 
69 Syamsu Yusuf dkk, Teori Kepribadian (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya, 2008), 3 
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dari lingkungan, misalnya: keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan 

seseorang sejak lahir.70  

  Koswara menegaskan bahwa definisi kepribadian dapat 

dikategorikan menjadi dua pengertian yaitu: 

1. Menurut pengertian sehari-hari 

Menurut pngertian sehari-hari, kepribadian (personality) adalah 

suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial tertentu 

yang diterima oleh individu dari kelompoknya atau masyarakatnya, 

kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan 

atau sesuai dengan gambaran sosial (peran) yang diterimanya lagi. 

2. Menurut psikologi 

Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian merupakan 

suatu struktur yang terdiri dari tiga sistem, yakni id, ego, dan super-

ego, sedangkan tingkah laku tidak lain merupakan hasil dari konflik 

dan rekonsiliasi ketiga unsur dalam sistem kepribadian tersebut. 

Dalam hal ini, id (das-es) merupakan system kepribadian yang paling 

dasar, system yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Ego 

adalah system kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu 

kepada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya 

berdasarkan prinsip kenyataan. Super-ego adalah sistem kepribadian 

                                                           
70 Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak Peran Moral, Emosional, Dan Sosial Sebagi Wujud 

Integritas Membangun Jati Diri (jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 11. 
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yang berisi nilai dan aturan yang sifatnya evaluatif (menyangkut baik 

dan buruk).71 

Istilah personality terutama menunjukkan suatu organisasi 

atau susunan dari pada sifat-sifat dan aspek-aspek tingkah laku 

lainnya yang saling berhubungan di dalam suatu individu.72 

Kepribadian adalah organisasi (susunan) dinamis dari sistem 

psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya 

yang unik terhadap lingkungan.73 

Kepribadian yaitu keseluruihan pola (bentuk) tingkah laku, 

sifat-sifat, kebiasaan, kecapekan, bentuk tubuh serta unsur-unsur 

psiko-fisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan 

seseorang. Kepribadian seseorang adakalanya menarik perhatian 

orang lain tetapi adakalanya tercela. Kepribadian yang menarik 

adalah yang memiliki unsur-unsur positif-seperti rajin, penyabar, 

pemurah, peramah, suka menolong, pembersih dan sebagainya. 

Sedang kepribadian yang tercela misalnya pemalas, pemarah, kikir, 

sombong, angkuh, penjorok, dan sebagainya.74  

                                                           
71 Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak Peran Moral, Emosional, Dan Sosial Sebagai Wujud 

Integritas Membangun Jati Diri (jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 17-18. 
72 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 154 
73 H. Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2. 
74 Abu Ahmadi & Munawar Sholeh, Psikologi perkembangan (jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 

158-159 
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Kepribadian merupakan sifat dan watak seseorang yang 

konsisten, yang mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas 

dimiliki seseorang. Kepribadian seseorang individu akan 

berkembang jika berhubungan dengan orang lain.75 

Kepribadian anak setelah dewasa tidak bisa lepas dari 

bagaimana pola pendidikan yang diterapkan orang tua kepada anak 

di usia dini. Dengan mengarahkannya semenjak usia dini, maka 

kemungkinan besar anak menjadi pribadi yang diharapkan oleh 

orang tua menjadi lebih besar, dan tentunya setiap orang tua 

menginginkan anaknya menjadi pribadi yang sebaik-baiknya bahkan 

lebih dari orang tuanya. 

Ada begitu banyak nilai-nilai kebaikan yang sebaiknya 

ditanamkan kepada diri anak, yakni kepedulian terhadap sesama. 

Seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, rasa kepedulian 

banyak manusia terhadap sesamanya mulai banyak berubah dan 

meluntur, sehingga dengan menanamkan rasa peduli terhadap 

sesamanya, maka di masa depan lingkungan anak anda tumbuh dan 

hidup tetap menjunjung tinggi rasa kepedulian yang besar bagi 

sesama.76 

                                                           
75 Muh. Nurdin dkk, Mari Belajar IPS (Jakarta:Pusat Perbukuan, 2008), 50. 

76 Ahmad Tabiin, Menumbuhkan Sikap Peduli Pada Anak Melalui Interaksi Kegiatan 

Sosial, Jurnal IJTIMAIYA _ Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017, hal 42. 
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d. Tipe Kepribadian 

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. C.G Jung 

membuat pembagian tipe manusia dengan cara lain. Ia menyatakan 

bahwa perhatian manusia tertuju pada arah yakni ke luar dirinya yang 

disebut extrovet mempunyai sifat sifat : berhati terbuka, lancar dalam 

pergaulan, ramah, penggembira , kontak dengan lingkungan besar sekali, 

dan ke dalam dirinyayang disebut introvert memiliki sifat-sifat: kurang 

pandai bergaul, pendiam, sukar diselami batinnya, suka menyendiri, 

bahkan sering takut kepada orang.  

Crow dan Crow menguraikan lebih terinci sifat dari kedua 

golongan tersebut sebagai berikut: 

 

Extrovert Introvert 

 Lancar dalam 

berbicara 

 Lebih lancar menulis 

ketimbang berbicara 

 Bebas dari 

kekhawatiran atau 

kecemasan 

 Cenderung atau sering 

diliputi kekhawatiran  

 Tidak lekas malu dan 

canggung 

 Lekas malu dan 

canggung 
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 Umunya bersifat 

konservtif 

 Cenderung bersifat 

radikal 

 Mempunyai minat 

pada atletik 

 Suka membaca buku-

buku dan maajalah 

 Dipengaruhi oleh 

data-data objektif 

 Lebih dipengaruhi 

oleh perasaan-

perasaan subjektif 

 Ramah dan suka 

berteman 

 Agak tertutup jiwanya 

 Suka bekerjasama 

dengan orang lain 

 Lebih senang bekerja 

sendiri 

 Kurang 

mempedulikan 

penderitaan dan 

milik sendiri 

 Sangat 

menjaga/berhati-hati 

terhadap penderitaan 

dan miliknya 

 Mudah 

menyesuaikan diri 

dan luwes 

 Sukar menyesuaikan 

diri dan kaku dalam 

pergaulan77 

 

                                                           
77 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: CV Pustakla Setia, 2003), 316 



 
 

60 
 

Menurut Paul Gunadi pada umumnya terdapat lima penggolongan 

kepribadian yang sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tipe Sanguin 

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri-ciri antara 

lain: memiliki banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah 

hidup, dapat membuat lingkungannya gembira dan senang. Akan 

tetapi tipe ini memiliki kelemahan, antara lain: cenderung implusif, 

bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Orang bertipe ini 

sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya dan rangsangan dari 

luar dirinya, kurang bisa menguasai diri atau penguasaan diri lemah, 

cenderung mudah jatuh ke dalam percobaan karena godaan dari luar 

dapat dengan mudah memikatnya dan dia bisa masuk terperosok ke 

dalamnya. Jadi, orang dengan kepribadian sanguin sangat mudah 

dipengaruhi oleh lingkungannya dan rangsangan dari luar dirinya dan 

dia kurang bisa menguasai diri atau penguasaan dirinya lemah. Oleh 

karena itu, kelompok ini perlu ditingkatkan secara terus menenrus 

perkembangan moral kognitifnya melalui tingkat pertimbangan 

moralnya sehingga dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

orang lain mereka menjadi lebih menggunakan pikirannya daripada 

menggunakan perasaan/emosinya. Peningkatan moral kognitif akan 
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menjadikan pikiran mereka lebih tajam dan lebih kritis dalam 

menghadapi persoalan yang berkaitan dengan orang lain. 

2. Tipe Flegmatik 

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain: 

cenderung tenang, gejolak emosinya tidak tampak , misalnya dalam 

kondisi sedih atau senang, sehingga turun naik emosinya tidak 

terlihat jelas. Orang bertipe ini cenderung menguasai dirinya dengan 

cukup baik dan lebih introspektif, memikirkan ke dalam, dan mampu 

melihat, menatap, dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di 

sekitarnya. Mereka seorang pengamat yang kuat, penonton yang 

tajam, dan pengkritik yang berbobot. Orang bertipe seperti ini 

memiliki kelemahan antara lain: ada kecenderungan untuk 

mengambil mudahnya dan tidak mau susah. Dengan kelemahan ini, 

mereka kurang mau berkorban demi orang lain dan cenderung egois. 

Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan bimbingan yang 

mengarahkan pada meningkatnya pertimbangan moralnya guna 

peningkatan rasa kasih sayang sehingga menjadi orang yang lebih 

bermurah-hati. 

3. Tipe Melankolik 

Seseorang yang termasuk  tipe ini memiliki ciri antara lain: 

terobsesi dengan karyanya yang paling bagus atau paling sempurna, 

mengerti estetika keindahan hidup, perasaannya sangat kuat, dan 
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sangat sensitif. Orang yang memiliki tipe ini memiliki kelemahan 

antara lain: sangat mudah dikuasai oleh perasaan dan cenderung 

perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang 

murung. Oleh karena itu, orang yang bertipe ini tidak mudah 

terangkat, senang, atau tertawa terbahak-bahak. Pembentukan 

kepribadian melalui peningkatan pertimbangan moral, kiranya dapat 

membantu kelompok ini dalam mengatasi perasaannya yang kuat dan 

sensititivitas yang mereka miliki melalui peningkatan kognitifnya. 

Dengan demikian, kekuatan emosionalnya dapat berkembang secara 

seimbang dengan perkembangan moral kognitifnya. 

 

4. Tipe Kolerik 

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain: 

cenderung berorientasi pada pekerjaan dan tugas, mempunyai 

disiplin kerja yang sangat tinggi mampu melaksanakan tugas dengan 

setia dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Orang 

yang bertipe ini memiliki kelemahan antara lain: kurang mampu 

merasakan perasaan orang lain, kurang mampu mengembangkan rasa 

kasihan pada orang yang sedang menderita, dan perasaannya kurang 

bermain. Kelompok ini perlu ditingkatkan kepekaan sosialnya 

melalui pengembangan emosional yang seimbang dengan moral 
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kognitifnya sehingga menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang 

lain. 

5. Tipe Asertif 

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain: 

mampu menyatakan pendapat, ide, gagasannya secara tegas, kritis, 

tetapi perasaanya malu sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. 

Perilaku mereka berjuang mempertahankan hak sendiri, tetapi tidak 

sampai mengabaikan atau mengancam hak orang lain, melibatkan 

perasaan dan kerpercayaan orang lain sebagai bagian interaksi 

dengan mereka: mengekspresaikan kepercayaan sendiri dengan cara 

yang terbuka, langsung, jujur , dan tepat. Dikarenakan tipe asertif ini 

adalah tipe yang ideal maka tidak banyak ditemukan orang 

kelemahannya. Oleh karena itu, peningkatan pertimbangan moral 

kognitif anak didik secara sadar dan terencana diniatkan untuk 

mencapai model kepribadian tipe asertif ini. 78 

Kepribadian meliputi tingkah laku, cara berfikir, perasaan, 

gerak hati, usaha, aksi, tanggapan terhadap kesempatan , tekanan, dan 

cara sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain.79 

                                                           
 

 
79 Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak , Peran Moral, Emosional, Dan Sosial Sebagai 

Wujud Intergritas Membangun Jati Diri (jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 11-13 
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e. Karakteristik kepribadian  

E.B Hurlock mengemukakan bahwa penyesuaian yang sehat atau 

kepribadian yang sehat (healthy personality) ditandai dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Mampu menilai diri secara realistik. Individu yang kepribadiannya 

sehat mampu menilai dirinya sebagaimana apa adanya, baik 

kelebihan maupun kekurangan atau kelemahannya. 

2) Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat mengahadapi 

situasi dan kondisi kehidupan yang dihadapi secara realistik dan mau 

menerima secara wajar. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Individu 

dapat menilai prestasinya (keberhasilan  yang diperolehnya) secara 

realistik dan mereaksinya secara rasional. Dia tidak menjadi 

somnbong, angkuh atau mengalami “superiority complex”, apabila 

memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidupnya. 

4) Menerima tanggung jawab, individu yang sehat adalah individu yang 

bertanggung jawab. 

5) Kemandirian (autonomi). Individu memiliki sikap mandiri dalam 

cara berfikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, 

mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri 

secara konstruktif dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 
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6) Dapat mengontrol emosi. Individu merasa nyaman dengan emosinya. 

Dia dapat situasi frustasi, depresi atau stress secara positif atau 

konstruktif, tidak destruktif (merusak).80 

7) Berorientasi tujuan. Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin 

dicapainya. 

8) Berorientasi keluar. Individu yang sehat memiliki orientasu keluar 

(ekstrovert). Seperti menghargai dan menilai orang lain seperti 

dirinya sendiri. 

9) Penerimaan sosial. Individu dinilai positif, dan memiliki sikap 

bersahabat dalam berhubungan dengan orang alin. 

10) Memiliki filsafat hidup. Dia mengerahkan hidupnya berdasarkan 

filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama. 

11) Berbahagia. Individu yang sehat, situasi kehidupannya diwarnai 

kebahagiaan.81 

f. Faktor faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

Teman sebaya (peer group) mempunayai peranan yang cukup 

penting bagi perkembangan kepribadiannya. Faktor utama yang 

menentukan daya tarik hubungan interpersonal diantara para remaja pada 

umumnya adalah adanya kesamaan dalam: minat, nilai-nilai, pendapat, 

                                                           
80 Syamsu Yusuf,  Psikologi Perkembangan Anak &Remaja (bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009, 130 
81 Syamsu Yusuf, Teori Kepribadian (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2008), 13-14 
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dan sifat-sifat kepribadian. Penelitian kandel menunjukkan bahwa 

karakteristik persahabatan remaja adalah dipengaruhi oleh kesamaan 

usia, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan di sekolah dipengaruhi oleh 

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

absensi, pengerjaan tugas-tugas atau pekerjaan rumah.82 

Faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang 

dikelompokkan dalam dua faktor yaitu (1) faktor internal adalah faktor 

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

faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal merupakan 

pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan 

kecilnya yakni keluarga, teman, dan tetangga.83 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan 

kepribadian adalah faktor sosial atau masyarakat yakni manusia disekitar 

individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan salah satunya 

teman sepermainan yang membawa pengaruh besar yang diterima anak 

itu dalam pergaulan dan kehidupannya sehari-hari dari kecil sampai 

besar, terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.84 

 

                                                           
82 Ibid... 60. 
83 Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak Peran Moral, Emosional, Dan Sosial Sebagai 

Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 19. 
84 Purwa Atmaja Perwira, Psikolog Kepribadian Dengan Perspektif Baru (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 68. 
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1) Faktor Pendukung 

a) Keluarga 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan 

terdapat dalam kehidupan keluarga. Dilihat dari segi pendidikan, 

keluarga merupakan satu kesatuan hidup (sistem sosial), dan 

keluarga menyediakan situasi belajar. Ikatan kekeluargaan 

membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, 

hubungan antarpribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik, 

serta pengakuan akan kewibawaan. 

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak 

lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu anak 

akan meniru perangaiibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta 

kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Sistem pendidikan di dalam keluarga sangat tergantung kepada  

kecenderungan yang kuat dari orang tua terhadap dunia pendidikan. 

Dalam hal ini, tingkat dan kualitas pendidikan orang tua menjadi 

penting dan menentukan. Kecenderungan kuat dan kualitas 

pendidikan orang tua  tidak harus tergantung pada tinggi rendahnya 

pendidikan formal (sekolah) yang telah diraih, tetapi tergantung pada 
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kualitas motivasinya. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak 

adalah sebagai berikut: 

1. Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara 

mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan, 

berdo’a, sungguhsungguh membekas dalam hati anak karena 

berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. 

2. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap 

menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, 

sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau 

membiarkan secara langsung memngaruhi reaksi emosional 

anak.  

b) Guru 

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung 

jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Orang tua 

tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada semabarang 

guru/sekolah karena tidak semua orang dapat menjabat sebagai guru. 

Tugas guru (pendidik) dalam proses pembelajaran adalah: 

menguasai materi pelajaran, menggunakan metode pembelajaran 

agar peserta didik mudah menerima dan memahami pelajaran, 

melakukan evaluasi pendidikan yang dilakukan, dan menindak-

lanjuti hasil evaluasinya. Tugas seperti ini secar keilmuan 
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mengharuskan guru menguasai ilmu-ilmu bantu yang dibutuhkan, 

seperti ilmu pendidikan, psikologi pendidikan/pembelajaran, media 

pemeblajaran, evaluasi pendidikan, dan lain sebagainya.  

Seorang guru mempunyai kewajuban moril terhadap 

masyarakatnya bahwa dirinya telah melaksanakan tugasnya dengan 

daya upaya, kejujuran dan kesungguhan yang tidak boleh ditawar. 

Dari sini dapat diketahui bahwa dengan hanya berbekal ilmu 

pengetahuan seberapapun hebatnya, belum cukup untuk dapat 

menyebut diri sebagai guru. Tidak hanya kompeten dalam ilmu 

kependidikan/pembelajaran saja. Guru juga dituntut harus berakhlak 

baik, karena hal itu sangatlah peting dalam pendidikan watak murid. 

Guru harus menjadi suri teladan, karena anak-anak bersifat suka 

meniru. Diantara tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak yang 

baik pada anak dan ini hanya mungkin terjadi jika guru berakhlak 

baik pula. Diantara akhlak guru tersebut antara lain: 

1. Mencintai jabatannya sebagai guru 

2. Berikap adil terhadap semua muridnya 

3. Berlaku sabar dan tenang 

4. Harus berwibawa 

5. Harus gembira Harus bersifat manusiawi 

6. Bekerjasama dengan guru-guru lain 

7. Bekerjasama dengan masyarakat. 



 
 

70 
 

c) Masyarakat 

Prof. Robert W. Richey memberikan batasan tentang 

masyarakat sebagai berikut: “The term community refers to a group 

of people living together in a region where common ways of thinking 

and acting make the in habitans somewhat aware of them selves as a 

group”.  Istilah maysarakat dapat diartikan sebagai suatau kelompok 

manusia yang hidup bersama di suatu wilayahdengan tata cara 

berpikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga 

masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatua 

(kelompok). 

Jika dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah 

sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai 

dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan 

tinggi. Sementara itu itu jika dilihat dari segi lingkungan pendidikan, 

masyarakat disebut sebagai lembaga pendidikan non-formal yang 

memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada 

seluruh anggota masyarakat. 

Mohammad Noor Syam mengemukakan pendapatnya, bahwa 

hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, 

bahkan seperti telur dengan ayam. Masyarakat maju karena 

pendidikan dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam 

masyarakat yang maju pula. 
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Masyarakat memliki pengaruh yang besar dalam memberi arah 

terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin para pemimpin 

masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Pemimpin 

masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak dididik 

menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik 

dalam lingkungan keluarganya, anggota sepermainannya, kelompok 

kelasnya dan sekolahnya. 

Tanggung jawab masyarakat terhadap penanaman kecerdasan 

spiritual di setiap lini kegiatan sosial bisa menumbuhkan kesadaran 

bahwa hidup bersama mutlak dilakukan untuk mencapai tujuan 

kehidupan ini. Pertumbuhan kesadaran hidup bersama kemudian bisa 

membuahkan nilai keadilan sosial. Oleh sebab itu, kehidupan 

masyarakat selanjutnya dijiwai dengan keadilan politik, ekonomi, 

hukum, pendidikan dan sebagainya. 

2) Faktor Penghambat 

a) Disorientasi Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga yang dikenal sebagai tempat pendidikan yang 

utama dan pertama, tampaknya saat ini sudah berubah seiring dengan 

era globalisasi dalam setiap lini kehidupan. Fungsi keluarga yang 

semula menjadi basecamp pendidikan pertama bagi anggota keluarga 

(anak, ibu, dan bapak), saat ini mulai bergeser ke luar, yakni bisa 

berpindah ke lingkungan sekolah dan masyarakat. 
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Ibu yang sering disebut sebagai madrosatul ula saat ini sudah 

banyak yang bekerja atau berprofesi di luar rumah sehingga pada 

gilirannya anggota keluarga, terutama anak-anak sering menjadi 

korban, kurang terperhatikan, terutama dalam kebutuhan 

psikologisnya, tingkat kedekatan dan kasih sayangnya. Akhirnya 

mereka banyak yang sering melampiaskan kegiatannya di luar 

rumah, dan terjerumus ke jurang kenistaan dan kehinaan. 

b) Lemahnya Learning Society  

Seiring dengan era globalisasi, sikap individualitas semakin 

menguat dan gaya interaksi antarindividu tersebut sangat fungsional. 

Hal tersebut telah berakibat pada lemahnya peran serta masyarakat 

dalam pembelajaran di lingkungan keluarga. Learning society secara 

praktik sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia meskipun belum 

secara maksimal, secara konsep masih meraba-raba. Dalam batasan 

ini, yang dimaksud dengan learning society adalah pemberdayaan 

peran masyarakat dalam keluarga dalam bidang pendidikan, 

termasuk pendidikan agama. Selama ini peran pendidikan formal, 

dalam arti sekolah, yang baru mendapat perhatian. Sementara 

pendidikan non-formal dan informal di Indonesia belum mendapat 

perhatian, hanya dalam porsi yang sedikit. 
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c) Tayangan Televisi (TV) 

Tanpa disadari hampir semua orang terjebak dalam dunia 

hiburan yang dibawa oleh televisi. Meskipun beberapa acara televisi 

juga menyajikan acara-acara positif berupa acara berita dan 

informasiinformasi penting, tapi di sisi lain televisi juga membawa 

dampak buruk bagi masyarakat, tidak terkecuali anak-anak yang 

masih dalam usia sekolah. Beberapa pengaruh negatif yang 

ditimbulkan televisi antara lain: 

1. Acara-acara TV dapat membuyarkan konsentrasi dan minat 

belajar anak. 

2. Kerusakan moral anak, akibat menonton acara yang sebenarnya 

belum pantas untuk disaksikan anak seusianya. 

3. Timbulnya kerenggangan timbal balik antara orang tua dengan 

anaknya. 

4. Timbulnya kecenderungan untuk meniru gaya hidup mewah 

seperti yang sering diperlihatkan para artis televisi.85 

 

 

 

                                                           
85 Yusfita Dyah Erviana Sari, Skripsi: “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Pai) Dalam Membentuk Kepribadian Muslim Di Smpn 1 Sumbergempol” (Tulungagung: IAIN 

Tulungagung, 2016) 
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g. Tahap-Tahap Perkembangan Kepribadian 

Perkembangan kepribadian menurut Jean Jacques Rousseau 

berlangsung dalam beberapa tahap yaitu 

1.  Tahap perkembangan masa bayi (sejak lahir – umur 2 tahun) 

Tahap ini di dominasi oleh perasaan. Perasaan ini tidak 

tumbuh dengan sendiri melainkan berkembang sebagai akibat dari 

reaksi-reaksi bayi terhadap stimulus lingkungan. 

2.  Tahap perkembangan masa kanak-kanak (umur 2 – 12 tahun) 

Pada tahap ini perkembangan kepribadian dimulai dengan 

makin berkembanganya fungsi indra anak dalam mengadakan 

pengamatan. 

3.  Tahap perkembangan pada masa preadolesen (umur 12 – 15 tahun) 

Pada masa ini perkembangan fungsi penalaran intelektual 

pada anak sangat dominan. Anak mulai kritis menanggapi ide dari 

orang lain. Anak juga mulai belajar menentukan tujuan serta 

keinginan yang dapat membahagiakan tujuannya. 

4. Tahap perkembangan masa adolesen (umur 15-20 tahun) 

Pada masa ini kualitas hidup manusia diwarnai oleh 

dorongan seksualitas yang kuat, di samping itu mulai 

mengembangkan pengertian tentang kenyataan hidup serta mulai 

memikirkan tingkah laku yang bernilai moral. 
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5.  Tahap pematangan diri (umur 20 tahun keatas) 

Pada tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai 

dominan. Mulai dapat membedakan tujuan hihup pribadi. 

Pemuasan keinginan kelompok, serta pemuasan keinginan 

masyarakat. Pada masa ini terjadi pula transisi peran sosial, seperti 

dalam menindaklanjuti hubungan dengan lawan jenis, pekerjaan, 

dan peranan dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Realisasi 

setiap keinginan menggunakan fungsi penalaran, sehingga dalam 

masa ini orang mampu melakukan “self direction” dan “self 

control”. Dengan kemampuan inilah manusia mulai tumbuh dan 

berkembang menuju kematangan pribadi untuk hidup mandiri dan 

bertanggung jawab.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Dalyono. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) 
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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan 

daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.87 

Penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berusaha 

menyajikan kebenaran realitas sosial dengan lebih banyak menggunakan 

pendekatan induktif.88 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci  dan mendalam 

dalam suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.89 

 

 

                                                           
87 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1995), 3. 
88 Miftachul Choiri, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam pendidikan (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2005),44 

89 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2013), 185. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.100 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai pendukung. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo, Jawa Timur.   Pengambilan lokasi ini disesuaikan dengan topik 

yang telah dipilih penulis, dengan penelitian ini diharapkan menemukan 

hal-hal bermakna baru yang belum diketahui oleh penulis. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Maka yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut101: 

                                                           
100 Ibid.117. 
101 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) (Jakarta 

: PT Rineka Cipta, 2006), 129. 
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a. Informan yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, siswa di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan dokumen-dokumen lainnya seperti foto, catatan tertulis 

dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana 

fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subyek). Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Teknik Wawancara  

Wawacara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.102 

                                                           
102 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarata: Rineka Cipta, 2008), 

127. 
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Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

dapat terkumpul secara maksimal. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pembiasaan menabunng di sekolah dalam membentuk  kepribadian 

anak di MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo. Dalam penelitian ini 

Orang-orang yang dijadikan informan meliputi Kepala sekolah, guru, 

dan siswa MI Ma’arif Ngrupit, Jenangan, Ponorogo yaitu rumusan 

masalah nomor 1, 2 dan 3. Hasil wawancara tersebut tertulis lengkap 

dengan kode- kode dalam transkrip wawancara.  

 

2. Teknik Observasi  

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi 

dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 103 

 Dalam penelitian ini digunakan jenis  observasi non partisipan 

yaitu dimana observer tidak ikut didalam kehidupan orang yang akan 

diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. 

                                                           
 103 Sutrisno Hadi, Metodelogi Riserch (Jilid 2), (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151. 
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Didalam hal observer hanya bertindak sebagai penonton tanpa harus 

ikut terjun langsung ke lapangan. 104 

 Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-

hari obyek penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan 

pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan 

rekaman.105  “Rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting. 

Sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, 

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

sebagainya. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini, 

mengingat, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari 

konsumsi waktu, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi 

                                                           
104 http://akbar-iskandar.blogspot.com/2011/05/jenis-observasi-partisipannon_html (diakses 

pada tanggal 01-02-2018). 

 105 Ibid, 226. 

http://akbar-iskandar.blogspot.com/2011/05/jenis-observasi-partisipannon_html
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yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang 

terjadi dimasa lampau, maupun dapat dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam 

konteksnya, dan sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal 

yang dapat memenuhi akuntalibitas. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi.106 

 

F. Teknik Analisis Data 

       Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisi data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data107: berikut 

ini adalah bentuk analisis data menggunakan model Interaktif (interactive 

model) meliputi 

                                                           
106 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 217. 

 107 Ariesto Hadi Sutopo dan Andrinus Ariel, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan 

Nvivo (Jakarta: Kencana, 2010), 10. 
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Gambar. Teknik analisis data Miles dan Huberman. 

Keterangan : 

1. Reduksi data 

        Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

 

 

 

2. Penyajian data 

Pengumpulan 

data 

Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

penarikan/verivikasi 
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       Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

 

3. Penarikan kesimpulan 

        Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.108  

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).109 Dalam bagian ini 

peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan 

pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik yang 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut : 

Beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif 

                                                           
108 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

253. 

109 Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 171. 
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yaitu pengamatan tekun dan triangulasi. Teknik pengamatan yang tekun ini 

bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol yang ada hubungannya dengan implementasi pembiasaan 

menabung di sekolah dalam membentuk kepribadian anak kelas IV MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo , yang kemudian menelaahnya secara 

rinci. 

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori.110 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :  

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

                                                           
110 Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 178. 
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keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-

peristiwa yang diamati kemudian menganalisa lapangan secara intensif 

yang dilakukan setelah pelaksanaan  penelitian selesai   

3. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.untuk selanjutnya penulis 

melakukan analisis data  dengan cara mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkan dalam unit-unit, melaukan sintesa, memilih yang penting 

dan membuat kesimpulan. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, pada tahap ini peneliti 

menuangkan hasil penelitian dalam suatu bnetuk laporan penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca 
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52 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. DESKRIPSI DATA UMUM 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit berdiri pada tahun 1957 yang 

pada saat itu dengan nama Sekolah Agama Islam (S.A.I.), yang pelajarannya 

sebagian banyak pelajaran agama dan sebagian pelajaran pelajaran umum. 

Adapun pendiri serta pengelola pada saat itu adalah 4 serangkai yakni :  

a. Bapak Muh. Syarwani  

b. Bapak Asrofun  

c. Bapak Suparman  

d. Bapak Abu Nasir   

Pendidikan di madrasah ini dilaksanakan pada sore hari selama 3 

(tiga) tahun, sampai tahun 1960, bertempat di Komplek Pondok/Masjid 

Gambiran dengan menggunakan tempat belajar yang sangat sederhana yakni 

kursi dipergunakan sebagai meja tulis dan galar (tikar bambu) sebagai 

tempat duduk.  

Setelah   tahun 1960 ada suatu instruksi yang maksudnya setiap 

kegiatan pendidikan yang merupakan suatu sekolah supaya mendaftarkan 

dan menggabungkan diri pada suatu lembaga pendidikan dari suatu 

organisasi. Oleh karena itu madrasah ini masuk pada lembaga pendidikan 

yang bernaung di bawah Partai Nahdlotul Ulama dan berganti 
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nama Madrasah Nurul Islam yang kemudian mendapatkan pengesahan serta 

piagam dari Jakarta. 

Pada Tahun 1961 sampai 1962 Madrasah dipindahkan ke rumah Ibu 

Satari dan Bapak Muh. Syarwani (depan komplek madrasah sekarang) yang 

pada saat itu sudah mulai dirintis pembuatan meja dan tempat duduk 

meskipun sebagian masih meminjam meja dan tempat duduk milik 

masyarakat sekitar. Berhubung pada saat itu Bapak Muh. Syarwani 

mempunyai acara keluarga, terpaksa madrasah dipindahkan ke rumah Bapak 

Asrofun sampai Tahun 1964 dan dikembalikan ke rumah Bapak Syarwani 

sampai Tahun 1965. 

Sebenarnya sejak tahun 1962 sudah mulai dibangun gedung sebanyak 

3 (tiga) lokal, namun karena keterbatasan biaya hanya selesai dindingnya 

saja. Akhirnya pada awal Nopember 1965 (setelah peristiwa G 30 S/PKI, 

telah berhasil mendirikan 3 lokal gedung madrasah yang merupakan hasil 

swadaya masyarakat. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu trembesi dari 

miliknya Bapak Kyai Malo. Sejak saat itu gedung sudah bisa ditempati, 

meskipun bangunan belum sempurna sampai Tahun 1972.  

Setelah tahun 1972 pengurus dan masyarakat mempunyai hasrat 

untuk merehab gedung dengan biaya sendiri serta swadaya dari masyarakat. 

Modal madrasah hanya sekitar Rp. 90.000,00. Namun berkat kerja keras 
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pengurus dengan semua elemen dan masyarakat, renovasi gedung dapat 

diselesaikan.130 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

Secara geografis MI Ma’arif Ngrupit terletak di jalan Gambir Anom 

nomor 23 Desa Ngrupit Kecamatan  Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:131 

a. Jarak dari pemerintahan Kecamatan =  6 km  

b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten =  7 km  

c. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi = 194 km 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

MI Ma’arif Ngrupit memiliki visi dan misi sekolah serta memiliki 

tujuan sekolah yaitu :132 

a. Visi  

“Unggul prestasi dalam bidang imtaq dan iptek serta berbudaya 

lingkungan” 

b. Misi  

1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah islam ahlussunnah wal 

jamaah.  

                                                           
130 Lihat transkrip dokumentasi no 01/D/20-03/2018 
131 Lihat transkrip dokumentasi no 02/D/20-03/2018 
132 Lihat transkrip dokumentasi no 03/D/20-03/2018 
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2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga 

setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimiliki.  

3) Mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi, untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan zaman.  

4) Membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan 

olahraga) sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik.  

6) Mewujudkan lingkungan madrasah yang sehat, bersih dan asri. 

7) Menumbuhkan semangat untuk peduli dan berbudaya lingkungan. 

 

c. Tujuan  

1) Mampu, tekun dan trampil dalam melaksanakan rukun Islam  

2) Memiliki standar pedoman perilaku akhlaqul karimah di lingkungan 

madrasah  

3) Terlaksananya pembelajaran PAKEM di seluruh kelas  

4) Nilai rata-rata ketuntasan minimal dan UAS BN mencapai 8,00 

5) Berdaya saing dan diterima di sekolah/madrasah favorit, SSN dan 

RSBI 
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6) Mampu menguasai TIK khususnya program Microsoft Word dan 

excel 

7) Mampu dan terampil dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan 

Bahasa Jawa 

8) Berprestasi di tingkat kabupaten baik dalam bidang studi dan Olah 

Raga 

 

4. Keadaan Guru dan Peserta Didik MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

a. Keadaan Guru 

Tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018 berjumlah 15 

orang yang terdiri dari 12 orang sebagai guru, 1 kepala sekolah dan 1 

waka kesiswaan serta 1 penjaga sekolah.  

b. Keadaan Peserta Didik  

Jumlah murid di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan mengalami pasang 

surut. Untuk tahun pelajaran 2017-2018 murid di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan berjumlah 273 siswa. Dengan rincian, kelas 1 ada 50 siswa, 

kelas 2 ada 47 siswa, kelas 3 ada 55, kelas 4 ada 51, kelas 5 ada 40 dan 

kelas 6 ada 30 siswa.133 

 

                                                           
133 Lihat transkrip dokumentasi no 04/D/20-03/2018 
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5. Struktur Organisasi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

Guru memiliki peran penting dalam terselenggaranya kegiatan belajar 

mengajar disebuah lembaga pendidikan. Guru memiliki tugas untuk 

mentransfer ilmu kepada siswa bahkan juga memfasilitasi siswa untuk 

mencapai pengetahuan yang telah ditentukan. 

Selain dalam pengajaran dan pembelajaran guru juga memiliki 

tanggung jawab dalam administrasi kegiatan sekolah. Demikian halnya guru 

di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo selain sebagai tenaga pengajar 

juga memiliki tanggung jawab dalam administrasi. Struktur organisasi di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada lampiran7. 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

Sarana prasarana merupakan salah satu penunjang dalam 

berlangsungnya pembelajaran bahkan penentu berjalannya suatu 

pembelajaran. Maka dari itu keadaan sarana dan prasarana harus 

diperhatikan, sebagaimana di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

Keadaan sarana dan prasarana di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

dapat dilihat pada lampiran.134 

 

 

 

                                                           
134 Lihat transkrip dokumentasi no 06/D/28-03/2018 

 



 

72 
 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Penerapan Pembiasaan Menabung Pada Siswa Di Mi Ma’arif Ngrupit 

Jenangan 

Sekolah atau madrasah sebagai satuan pendidikan yang tujuan 

dasarnya adalah menyiapkan manusia-manusia berkualitas baik secara 

intelektual, integritas, maupun perannya dalam kehidupan bermasyarakat 

harus mampu menghasilkan output yang berkualitas.  

Namun selama ini aspek afektif dalam pendidikan masih memperoleh 

perhatian yang kurang. Nilai dan prestasi akademik yang tinggi masih 

dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan suatu pendidikan. Di samping itu 

semua, terdapat hal yang penting yaitu menumbuhkan kepribadian yang baik 

melalui suatu program maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau 

madrasah. 

Program yang menurut madrasah bisa mengembangkan kepribadian 

baik ialah dengan program menabung. Hal ini jugalah yang menjadi salah 

satu alasan bagi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo untuk 

menyelenggarakan program menabung satu kali setiap minggu. 

Karena itu, sangat perlu dilibatkannya para pemangku kepentingan 

agar terwujudnya program menabung yang akan dibentuk, sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Ibu Elis Sri Winaroh. 

“guru yang menangani tentang masalah keuangan di Ma’arif Ngrupit 

Jenangan seperti halnya dana bantuan sosial, dana koperasi ataupun 

menabung. Saya serahkan kepada guru dan semua ada penanggung 



 

73 
 

 

jawabnya, contohnya masalah menabung saya serahkan kepada Ibu 

Jumrotus Subianah serta wali kelas atau guru-guru yang lainnya 

sebagai motivator saja.”135 

 

Wali kelas dilibatkan dalam program menabung ialah agar siswa selalu 

termotivasi dan semangat menabung. Hal itu sesuai dengan observasi 

peneliti pada Senin, 30 Oktober 2018 mendapati seorang guru disela-sela 

mengajarnya sedang memberi motivasi dan mengingatkan agar uang jajan 

yang dibawanya tidak langsung dihabiskan.136 

Program menabuang di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo telah 

diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2013-2014. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Elis Sri Winaroh. 

“Program sudah berjalan sejak lama ya, tetapi kami bekerjasama 

dengan Bank mandiri baru 3 tahun, kalau sebelum Mou bersama 

Bank Mandiri uang tabungan siswa dipegang oleh guru, tapi ya itu 

resikonya kalau uang tabungan dipegang oleh guru takutnya 

berkurang, tapi kalau masalah uang kita serahkan kepada pihak bank 

jauh lebih aman, serta lebih menarik untuk siswa.”137 

 

Pembiasaan menabung dimulai dari kelas bawah, yaitu dimulai dari 

kelas 1, harapannya agar siswa terbiasa untuk menabung, karena menabung 

perlu pembiasaan sejak dini dan itulah menjadi latar belakang MI ma’arif 

Ngrupit membuat program ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Elis 

Sri Winaroh. 

“Jadi latar belakang program menabung ini dilaksanakan ialah agar 

anak dilatih untuk hemat sejak usia dini sejak sekolah dasar, anak 

                                                           
135 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
136 Lihat transkip Observasi 01/O/30-10/2018  
137 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 



 

74 
 

 

dilatih untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhannya. semua 

harga jajan kan harganya 1000, misalnya dari rumah dikasih uang 

saku 2000, Insyaallah yang 1000 disisihkan, jadi diadakannya 

program menabung agar siswa menjadi hemat serta siswa semakin 

dewasa mengatur keuangannya. Pembiasaan program menabung 

kami mulai ketika memasuki ketika siswa masuk di kelas 1”.138 

 

Dalam program menabung MI Ma’arif Ngrupit mempunyai sistem 

sendiri dalam penerapannya, maka dari itu pihak madrasah bekerja sama 

dengan Bank Mandiri. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 05 

november 2018 dengan Ibu Kepala Madrasah Ibu Elis Sri Winaroh. 

“Sebelumnya kami sudah bekerja sama atau MoU dengan Bank 

Mandiri, setiap minggunya atau hari kamis petugas dari Bank 

Mandiri datang langsung ke madrasah untuk mengamil tabungan 

siswa, madrasah sudah menyediakan kotak tabungan, fungsinya 

untuk tempat buku tabungan, jadi prosesnya buku tabungan dan uang 

siswa dimasukkan ke kantong plastik, setelah itu dimasukkan 

kedalam kotak tabungan, resikonya juga lebih kecil tidak takut 

tertukar dengan yang lainnya. Hari seninnya pihak bank 

mengembalikan buku tabungan ke Madrasah untuk dibagikan 

kembali ke siswa”139 
 

Selain itu dalam pemaksimalan sistem program menabung, ada hari 

tertentu buku tabungan anak mulai dikumpulkan, ada yang unik dari 

pengumpulan buku tabungan tersebut, pihak sekolah menyediakan kotak 

khusus berukuran besar yang ditempatan diluar ruangan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Jumrotus Subianah selaku pengelola program 

pembiasaan menabung. 

“Sistem yang digunakan disini ialah pertama anak diberikan 

kesempatan menabung dari uang saku jajannya selama hari senin, 

                                                           
138 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
139 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
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selasa dan rabu. Mereka mengumpulkan uang jajannya, kemudian hari 

kamis siswa menabungkan uang jajannya, caranya uang yang sudah 

terkumpul di hari senin, selasa, dan rabu di selipkan atau ditaruh di 

dalam buku rekening tabungan masing-masing. Selanjutnya siswa 

menabungkan di dalam kotak khusus tabungan yang biasanya saya 

tempatkan di kantin atau di meja teras lab komputer. Setelah semua 

buku rekening terkumpul jadi satu di kotak tabungan, saya memilah 

buku rekening masing-masing siswa sesuai kelas masing-masing. Di 

hari jum’at-nya pihak petugas Bank Mandiri mengambil buku 

rekening tabungan siswa di madrasah untuk pendataan, dan di hari 

senin selanjutnya saya kembalikan lagi buku tabungan tersebut kepada 

siswa”.140 

 

Sistem menabung ini sudah berjalan selama program ini dilaksanakan, 

sistem menabung juga tidak mentargetkan siswa menabung dengan jumlah 

sekian akan tetapi siswa dimohon untuk rutin menabung.  

 

2. Dampak pembiasaan menabung terhadap kepribadian siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Menabung merupakan suatu kegiatan positif yang bertujuan 

membangun dan harus dibiasakan sejak dini, karena menabung mengajarkan 

kita bagaimana cara menghemat, mengatur dan menyimpan uang agar tidak 

menjadi manusia yang boros. Begitu juga program menabung di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan dilaksanakan mulai sejak kelas 1 madrasah. Menabung 

menjadikan para guru saling memotivasi siswa dan menasehati agar para 

siswanya bisa disiplin menabung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu 

Jumrotus Subianah selaku pengelola tabungan di ruang guru. 
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“Iya mas, sangat berdampak pada diri siswa, siswa lebih menghemat 

uangnya, merasa bangga karena punya tabungan, apalagi 

tabungannya semakin bertambah. Lebih pintar mengelola uang, 

kalau dulunya seneng jajan, sekarang menjadi jarang jajan. Mereka 

juga termotivasi dari buku tabungan temannya ketika melihat saldo 

tabungan temannya lebih banyak sehingga dirinya merasa tersaingi 

dan berambisi untuk lebih banyak menabung.”141 

Selanjutnya, target tabungan siswa akan semakin meningkat dari 

waktu ke waktu, seiring dengan peningkatan jumlah uang saku mereka. Ke 

depannya, untuk memenuhi kebutuhan maka mereka tidak akan meminta 

kepada orang tua, tetapi berusaha sendiri untuk mewujudkannya. Jiwa gigih 

dan tekun siswa ini menjadi nilai tambah tersendiri dalam membangun 

kebiasaan menabung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Jumrotus 

Subianah sebagai berikut. 

“Hasil dari siswa menabung selama ini selalu mengalami 

peningkatan ya mas, dulunya jarang menabung sekarang jadi rutin 

menabung, peningkatan itu saya lihat dari saldo mereka yang 

jumlahnya selalu bertambah. Bahkan di dalam salah satu buku 

rekening siswa saldonya hampir mencapai 15 juta dan sedikitnya isi 

tabungan para siswa sekitar 500 ribu.”142 

Menabung sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Menabung dapat mendidik siswa melakukan perancangan uang dengan 

baik dan juga hemat. Sehingga uang tabungan yang sudah banyak dapat 

untuk membeli maupun membayar kebutuhan-kebutuhannya. Seperti siswa-

siswa MI Ma’arif Ngrupit Jenangan yang sudah merasakan manfaat 

menabung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Elis Sri Winaroh. 

                                                           
141 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
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“Alhamdulillah sudah, para siswa jajannya berkurang, biasanya dulu 

siswa kalau pagi sudah jajan, sekarang hampir tidak ada, jumlah uang 

yang ditabungkan setiap minggunya juga semakin bertambah. Kalau 

dilihat anak-anak semakin hemat dan bisa mengatur keuangannya 

sendiri”.143 

Menabung tidak hanya menjadikan anak untuk hemat dan bisa 

mengatur keuangan saja, tetapi bisa mempengaruhi kepribadian anak dalam 

nilai-nilai pendidikan. Salah satunya, peka terhadap lingkungannya dan 

peduli antar sesama teman-temannya. Seperti penelti temukan dalam 

observasi pada Kamis, 08 Nopember 2018 peneliti datang ke MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan. Ketika berada di lokasi penelitian, pada istirahat jam 

pelajaran, peneliti mendapati sekumpulan siswa dengan sabar berkumpul di 

teras lab komputer dan ada juga yang masih mengajak temannya untuk 

menabung bareng. Untuk memasukkan buku tabungannya kedalam kotak 

khusus buku tabungan. Mereka tidak berebut cepat-cepatan untuk 

memasukkan buku tabungan. Kotak tabungan sengaja ditempatkan di meja 

teras depan lab komputer agar memudahkan siswa menabung.144 

3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan 

Pembiasaan Menabung Di Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Secara umum dalam pelaksanaan program pembiasaan menabung di 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan mengalami masalah yang begitu berarti, 

                                                           
143 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
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meskipun demikian ada beberapa faktor pendukung dan ada pula faktor 

penghambat. 

a. Faktor Pendukung 

Ada beberapa faktor pendukung dalam program pembiasaan 

menabung Di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. Berdasarkan wawancara 

dengan Ibu Elis Sri Winaroh selaku kepala sekolah pada senin, 08 

november 2018 sebagai berikut: 

“Pertama wali kelas yang senantiasa memotivasi siswa untuk 

tidak boros dan  selalu menyuruh siswa untuk menyisihkan 

uangnya untuk ditabungkan, dan yang kedua dari oang tua yang 

selalu memberikan dukungan untuk anaknya menabung, contoh 

saja ketika anaknya mau menabung orang tua memberi uang 

tambahan untuk ditabungkan, kadang sepuluh ribu, kalau orang 

tuanya mampu bahkan sampai seratusribu bahkan bisa lebih”.145 

 

Orang tua dalam hal ini juga turut senang dan perhatian ketika 

anaknya menabung. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu 

Jumrotus Subianah pada senin 08 november 2018 sebagai berikut. 

“Sikap orang tua bagus ya mas dan mendukung sekali. Misalnya, 

dengan menambahi uang yang akan ditabungkan oleh anankya. 

Kalau orang tuanya punya rezeki lebih dikasih uang khusus 

setiap bulan untuk ditabungkan. Orang tuanya juga 

mengingatkan untuk selalu menabung dan menyisihkan uang 

jajannya”.146 
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Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak madrasah ialah 

memberikan fasilitas berupa penyediaan perlengkapan menabung 

contohnya buku tabungan dan kotak tabungan. 

b. Faktor penghambat 

Ada beberapa faktor penghambat dalam program pembiasaan 

menabung di MI Ma’arif Ngrupit. Berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Elis Sri Winaroh pada senin, 08 November 2018 adalah sebagai berikut: 

“Untuk kendalanya kalau diawal tahun pihak bank tidak cepat 

untuk menerbitkan buku tabungan. Kalau buku tabungan 

belum terbit orang tua wali murid selalu menanyakan.”147 

 

Demikian juga ketika peneliti melakukan wawancara dengan 

Ibu Jumrotus Subianah pada senin, 08 november 2018 sebagai berikut: 

“kendala saya ketika berjumpa dengan salah satu orang tua 

siswa yang anaknya tidak mempunyai tabungan sama sekali di 

sekolah, bukan karena siswa tersebut tidak diberikan uang 

saku. Tapi dari orangtua siswa juga tidak ada ketertarikan 

kepada anaknya untuk punya tabungan”.148 
 

Salah satu faktor penghambat hafalan siswa yaitu kerja sama 

antara orang tua, seperti kurangnya motivasi dan dukungan dari orang 

tua. 
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148 Lihat transkip wawancara 02/W/08-10/2018 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Setelah data yang diketahui sebagaimana yang peneliti sajikan pada deskripsi 

data diatas, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini yaitu menganalisis data-

data yang terkumpul dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu 

menerangkan keadaan dengan menggunakan kata-kata secara terperinci sebagai 

berikut: 

A. Penerapan Pembiasaan Menabung Pada Siswa Di MI Ma’aif Ngrupit 

Pelaksanaan kegiatan program pembiasaan menabung merupakan salah 

satu terobosan bagi lembaga Pendidikan Islam baik negeri maupun swasta. 

Karena pertimbangan optimalisasi waktu dan peningakatan mutu kepribadian 

siswa di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan  yang merupakan sebuah program 

unggulan dari madrasah. Kehadiran program pembiasaan menabung di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan sangat diminati oleh orang tua dalam memilih 

sekolah untuk anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya 

jumlah siswa di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan.  

Tujuan MI Ma’arif Ngrupit Jenangan adalah Mampu, tekun dan 

terampil dalam melaksanakan rukun Islam, memiliki standar pedoman perilaku 

akhlaqul karimah di lingkungan madrasah, terlaksananya pembelajaran 

PAKEM (Partisipasi, Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) di seluruh 

kelas. 
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Terlaksananya program pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan tidak terlepas dari dukungan orang tua wali murid. Wali murid 

sebagai garis terdepan ketika anak berada di lingkungan keluarga dalam 

memberikan motivasi dan arahan untuk bersikap hemat.  

Menabung merupakan suatu kegiatan positif yang bertujuan 

membangun dan harus dibiasakan sejak dini, karena menabung mengajarkan 

kita bagaimana cara menghemat, mengatur dan menyimpan uang agar tidak 

menjadi manusia yang boros. Adapun tujuan menabung untuk investasi masa 

depan. 

Ada beberapa manfaat menabung antara lain: untuk biaya pendidikan, 

biaya kesehatan, untuk keperluan mendesak dan untuk biaya liburan. Selain itu 

Untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa pentingnya menabung sejak dini, 

yaitu menyisihkan sebagian uang jajan untuk ditabung baik menabung 

dicelengan, simpan pada orang tua, maupun menabung di bank agar dapat 

berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Karena terkadang banyak anak 

yang hanya menghabiskan uang untuk membeli yang tidak perlu itu semua di 

sebabkan tidak bisanya mereka dalam memilih apa kebutuhan primer ataupun 

sekunder. 

Peran orang tua sebaiknya kembali mengingatkan dan menekankan 

tentang pentingnya menabung bagi anak-anaknya selagi mereka masih kecil.Itu 

semua karena penanaman krakter pada anak lebih mudah dan akan terbiasa 
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hingga mereka besar demi terciptanya pola hidup yang baik untuk masa depan 

anak . Pemberian hadiah dari upaya mereka untuk menabung menjadi salah satu 

cara yang efektif untuk menambang semangat pada anak – anak.77 

Pembiasaan menabung adalah sebutan program yang ada di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan. Pembiasaan menabung sudah dimulai sejak lama, tetapi 

dalam kurun waktu 3 tahun ini lembaga madrasah MI Ma’arif Ngrupit bekerja 

sama dengan Bank Mandiri. 78 

Melalui Bank Mandiri pihak MI Ma’arif Ngrupit Jenangan  mengikuti 

program pemerintah yang diberi nama tabungan Simpel. Simpel artinya 

simpanan pelajar, yaitu tabungan anak yang diciptakan khusus untuk kalangan 

pelajar. Tabungan tersebut sebagai program nasional yang dicetuskan oleh 

pemerintah Indonesia dalam rangka mengedukasikan serta menginklusikan 

keuangan untuk mendorong budaya menabung. 

Program tabungan Simpel tidak hanya bisa diakses atau didapatkan 

hanya di Bank Mandiri saja. Tetapi bisa melalui bank konvensioanal ataupun 

bank syariah. Di Ponorogo sendiri bisa melalui Bank Jatim, BRI, BTN, BCA 

dan BNI.79 Tabungan Simpel memberi kemudahan serta hal-hal menarik 

                                                           
77 Arthur Gideon, “5 Cara Efektif Ajarkan Anak Menabung Sejak Dini”, diakses dari 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3169709/5-cara-efektif-ajarkan-anak-menabung-sejak-dini, pada 

tanggal 1 Nopember 2018 pukul 22.35 
78 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
79 Lihat transkip wawancara 03/W/08-11/2018  

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3169709/5-cara-efektif-ajarkan-anak-menabung-sejak-dini
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lainnya. Maka dari itu pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

menjadikan siswanya antusias karena sistem yang digunakan MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan tidak mentarget siswanya untuk menabung yang terpenting 

setiap minggu rutin menabung.80 

Pembiasaan menabung merupakan kegiatan rutinan yang dilaksanakan 

satu  kali setiap minggunya. Dimulai dari siswa menyisihkan uang jajannya 

setiap hari. Hari senin, selasa dan rabu ialah hari sebelum siswa menabungkan 

uang di kotak tabungan. Pada hari kamis saat jam istirahat pihak pengelola 

tabungan menyiapkan kotak tabungan diluar ruangan yaitu didepan teras lab 

komputer. Dan saat hari itu juga petugas bank datang ke madrasah untuk 

mengambil buku tabungan tersebut untuk didata. Selanjutnya hari senin 

berikutnya buku tabungan dikembalikan ke madrasah untuk dibagikan ulang ke 

para siswa. kegiatan tersebut rutin dan berulang-ulang setiap minggunya.81  

Kotak tabungan ialah kotak yang secara khusus dibuat untuk 

memudahkan siswa untuk menabungkan buku tabungan sekaligus uangnya di 

kotak tersebut. Sebelumnya buku tabungan dan uang dimasukkan kedalam 

kantong plastik agar tidak tercecer saat sudah masuk di kotak tabungan 

sekaligus memudahkan guru dan pihak bank saat mendata buku tabungan.82  

                                                           
80 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
81 Lihat transkip wawancara 02/W/08-11/2018  
82 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
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Ciri khas dari kotak tabungan yang berada di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan cukup menarik. Kotak tersebut berbahan stainless berukuran cukup 

besar seperti halnya kotak pemilihan suara pada saat pemilu. mengapa dibuat 

besar? Karena agar bisa menampung jumlah buku tabungan yang banyak, 

dibuat besar dan ditempatkan diluar kelas serta diluar nya ditempel sticker yang 

bertuliskan “AYO MENABUNG” agar mempengaruhi kesadaran siswa untuk 

menabung, menghibau siswa untuk selalu mengingat kalau setiap harinya harus 

menabung. Serta memotivasi siswa untuk selalu rutin menabung.83 

Tabungan siswa juga bisa diambil hanya untuk keperluan sekolah asal 

dengan sepengetahuan orang tua dan pengelola tabungan di sekolah tersebut. 

Para siswa mendapatkan fasilitas menabung dari Bank Mandiri berupa 

rekening, buku tabungan dan ATM. Tetapi untuk ATM sendiri tidak 

diperkenankan dibagikan ke siswa atau dipegang oleh orang tuanya. Untuk 

ATM  dipegang oleh pihak pengelola tabungan atau Ibu Jumrotus Subianah. 

Sehingga apabila uang tabungan tersebut dibutuhkan cukup menghubungi 

pengelola tabungan serta jumlah yang akan diambil, nanti pengelola tabungan 

akan mengambilkan uang tersebut. Tetapi sampai sekarang yang menjadi unik 

belum ada orang tua menggunakan uang tabungan anaknya, bahkan membayar 

karya wisata, kegiatan-kegiatan sekolah tidak mengambil dari tabungan 
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mereka. Dengan alasan orang tua masih kuat untuk membayar dan membiarkan 

uang tabungan tersebut semakin bertambah.84  

 

Kerjasama MI Ma’arif Ngrupit Jenangan dengan Bank Mandiri siswa 

mendapatkan fasilitas salah satunya ATM sebagai alat nasabah untuk 

mengambil uang dan pengecekan buku tabungan tanpa perlu dilayani oleh 

seorang teller. Hal tesebut sesuai dengan sesuai dengan surat edaran direksi 

Bank Indonesia No. 22/133/UPG/1989 yaitu tabungan adalah simpanan pihak 

ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat: 

a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang 

disediakan untuk keperluan tersebut. 

b. Penarikan tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro serta surat perintah 

pembayaran lain yang sejenis. 

c. Tabungan yang diselenggarakan bank dalam bentuk rupiah.85 

Dalam kamus Bahasa Indonesia “menabung” diartikan menyimpan 

uang.86 perilaku menabung sendiri mensyaratkan seseorang untuk bisa disiplin 

dalam hal mengatur keuangan. Menabung sebagai sifat hemat dapat dijadikan 

                                                           
84 Lihat transkip wawancara 02/W/08-11/2018   
85  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Gema Insani Press, 

2002) hlm.153 
86 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990) 
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sifat possitif yang apabila dengan konsisten akan meningkatkan kualitas hidup 

yang lebih baik. 

MI Ma’arif Ngrupit Mendisiplinkan siswanya untuk rutin menabung 

dimulai sejak kelas 1 madrasah. Siswa cukup mengisi formulir pemberian guru 

untuk pendaftaran buku rekening tabungan. Komitmen madrasah dalam 

menyiapkan generasi penerus bangsa tidak hanya menjadikan manusia beriman 

dan berakhlaqul karimah saja tetapi juga dipersiapkan menjadi manusia yang 

pandai mengatur keuangannya dan menjadi pribadi yang hemat. 

B. Dampak Pembiasaan Menabung Terhadap Kepribadian Siswa Di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Menabung tidak hanya memberikan efek kepada seseorang untuk punya 

tabungan saja, tetapi juga bisa berdampak dan merubah kepribadian seseorang. 

Kepribadian merupakan sifat dan watak seseorang yang konsisten, yang 

mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas dimiliki seseorang. 

Kepribadian seseorang individu akan berkembang jika berhubungan dengan 

orang lain.87 

Seperti peneliti temukan di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan siswa dengan 

antusiasnya mengikuti kegiatan menabung. Antusias tersebut dibuktikan ketika 

kotak tabungan berada diluar siswa-siswa segera memasukkan buku 

                                                           
87 Muh. Nurdin dkk, Mari Belajar IPS (Jakarta:Pusat Perbukuan, 2008), 50. 
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tabungannya masin-masing tanpa guru menyuruh untuk memasukkan buku 

tabungannya. Pembiasaan dari kegiatan program menabung membuktikan 

bahwa menabung bisa merubah sikap siswa. 

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Menurut Paul Gunadi 

pada umumnya terdapat lima penggolongan kepribadian yang sering dikenal 

dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tipe sanguin, tipe flegmatik, tipe 

melankolik, tipe kolerik dan tipe asertif. Akan tetapi peneliti hanya menemukan 

tiga tipe kepribadian di lapangan yaitu: 

 

1. Tipe sanguin 

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri-ciri antara lain: 

memiliki banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, dapat 

membuat lingkungannya gembira dan senang.88 Siswa di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan mempunyai semangat menabung yang tinggi karena 

diakibatkan oleh pembiasaan dan rutinitas siswa setiap harinya dan setiap 

minggunya menabung, siswa dengan ceria dan senang mengikuti 

pembiasaan menabung, ketika siswa memasukkan buku tabungan ke dalam 

kotak tabungan ekspresi atau mimik wajah mereka menunjukkan semangat 

dan ceria. Seperti peneliti temukan dalam observasi pada kamis 1 

nopember 2018 sebagai berikut: 

                                                           
88 Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak , Peran Moral, Emosional, Dan Sosial Sebagai 

Wujud Intergritas Membangun Jati Diri (jakarta: PT Bumi Aksara, 2014) 
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“Kamis, 01 Nopember 2018 peneliti datang ke MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan. Ketika berada di lokasi penelitian, pada istirahat jam 

pelajaran, peneliti mendapati sekumpulan siswa dengan sabar 

berkumpul di teras lab komputer dan ada juga yang masih mengajak 

temannya untuk menabung bareng. Untuk memasukkan buku 

tabungannya kedalam kotak khusus buku tabungan. Mereka tidak 

berebut cepat-cepatan untuk memasukkan buku tabungan. Ekspresi 

siswa saat menabung juga menunjukkan sikap senang, semangat 

serta ceria dilihat dari mimik wajah mereka. Kotak tabungan 

sengaja ditempatkan di meja teras depan lab komputer agar 

memudahkan siswa menabung.”89 

 

2. Tipe Melankolik 

Seseorang yang termasuk  tipe ini memiliki ciri antara lain: 

terobsesi dengan karyanya yang paling bagus atau paling sempurna, 

mengerti estetika keindahan hidup, perasaannya sangat kuat, dan sangat 

sensitif.90 Tipe melankolik ialah orang yang tekun, serba tertib, teratur dan 

hemat. Di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan melalui program pembiasaan 

menabung siswa berubah menjadi anak yang hemat, siswa pandai dalam 

mengatur keuangannya, siswa selalu menyisihkan uang sakunya untuk 

ditabungkan, bahkan siswa setiap hari bisa menabung dari uang sakunya 

sekitar seribu rupiah sampai tiga ribu rupiah. Ini menunjukkan bahwa siswa 

benar-benar paham akan manfaat dari menabung.91 Sebagaimana ungkapan 

dari Ibu Elis Sri Winaroh sebagai berikut: 

“program menabung ini dilaksanakan ialah agar anak dilatih untuk 

hemat sejak usia dini sejak sekolah dasar, anak dilatih untuk 

                                                           
89 Lihat transkip observasi 02/O/1-11/2018 
90 Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak , Peran Moral, Emosional, Dan Sosial Sebagai 

Wujud Intergritas Membangun Jati Diri (jakarta: PT Bumi Aksara, 2014) 
91 Lihat transkip wawancara 01/W/-11/2018 
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menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhannya. semua harga jajan 

kan harganya 1000, misalnya dari rumah dikasih uang saku 2000, 

Insyaallah yang 1000 disisihkan, jadi diadakannya program 

menabung agar siswa menjadi hemat serta siswa semakin dewasa 

mengatur keuangannya. Pembiasaan program menabung juga kami 

mulai ketika memasuki ketika siswa masuk di kelas 1.”92 

 

Selain itu, jumlah tabungan mereka semakin bertambah banyak 

karena dilihat dari buku tabungan siswa, dalam setiap semesternya selalu 

mengalami peningkatan dalam jumlah menabung setiap minggunya, 

contoh dari awal menabung hanya lima ribu menjadi sepuluh ribu, awal 

mula sepuluh ribu menjadi dua puluh ribu.93 Seperti peneliti temukan 

dalam observasi pada kamis, 1 nopember 2018 sebagai  berikut. 

“program menabung ini dilaksanakan ialah agar anak dilatih untuk 

hemat sejak usia dini sejak sekolah dasar, anak dilatih untuk 

menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhannya. semua harga jajan 

kan harganya 1000, misalnya dari rumah dikasih uang saku 2000, 

Insyaallah yang 1000 disisihkan, jadi diadakannya program 

menabung agar siswa menjadi hemat serta siswa semakin dewasa 

mengatur keuangannya. Pembiasaan program menabung juga kami 

mulai ketika memasuki ketika siswa masuk di kelas 1.”94 

 

3. Tipe Kolerik 

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain: 

cenderung berorientasi pada pekerjaan dan tugas, mempunyai disiplin kerja 

yang sangat tinggi mampu melaksanakan tugas dengan setia dan 

                                                           
92 ibid 
93 Lihat transkip observasi  03/O/01-11/2018 
94 Ibid 
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bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.95 Begitu juga keadaan 

siswa di MI Ma’arif Ngrupit bahwa siswa membuktikan kedisplinannya 

dalam mengikuti pembiasaan menabung, sebagai contoh ketika siswa pagi 

sudah jajan, guru menegurnya untuk tidak jajan dipagi hari, karena sudah 

sarapan. Esoknya banyak siswa yang tidak lagi jajan waktu pagi dan 

memilih untuk mentaati teguran gurunya. Sebagaimana yang di ungkapan 

oleh Ibu Elis Sri Winaroh sebagi berikut: 

“wali kelas sebagai motivator, sebagai pendekatan kepada anak. Kalau 

pagi biasanya anak sudah pegang jajan, saya tanya sudah sarapan apa 

belum, kalau sudah jajannya nanti. Jadi pagi hari sudah kami ingatkan 

agar besoknya tidak mengulangi lagi, saya juga menganjurkan untuk 

selalu sarapan pagi, karena juga untuk mengantisipasi anak agar tidak 

boros.”96 

Harapan MI Ma’arif Ngrupit dalam program pembiasan menabung 

membuahkan hasil yang bagus, siswa tidak hanya menjadi hemat, disiplin serta 

bisa mengatur keuangan saja, tetapi siswa juga punya rasa kepedulian yang 

begitu besar terhadap dirinya sendiri serta teman-temannya. Ada begitu banyak 

nilai-nilai kebaikan yang sebaiknya ditanamkan kepada diri anak, yakni 

kepedulian terhadap sesama. Seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, 

rasa kepedulian banyak manusia terhadap sesamanya mulai banyak berubah dan 

meluntur, sehingga dengan menanamkan rasa peduli terhadap sesamanya, maka 

                                                           
95 Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak , Peran Moral, Emosional, Dan Sosial Sebagai 

Wujud Intergritas Membangun Jati Diri (jakarta: PT Bumi Aksara, 2014) 
96 Lihat transkip wawancara 01/W/-11/2018 
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di masa depan lingkungan anak anda tumbuh dan hidup tetap menjunjung tinggi 

rasa kepedulian yang besar bagi sesama.97 

Kepedulian tersebut muncul ketika siswa mau menabungkan uangnya 

di kotak buku tabungan. Biasanya teman-temannya saling mengajak untuk 

menabung bersama. Antar siswa saling berinteraksi satu sama lain memberitahu 

bahwa dirinya mau menabung. Ini menjadi nilai positif lebih bagi madrasah 

karena dengan menabung siswa mempunyai rasa kepedulian terhadap 

sesamanya.98 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Eisy Juliva Talenta siswa 

kela IV.A MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. 

”Saya menasehatinya supaya mau menabung dan mengajaknya juga 

untuk menabung.”99 

Selain itu, ketika siswa menabungkan buku tabungan di kotak tabungan 

siswa dengan sabar mengantri dan tidak saling berebut cepat-cepatan. Mereka 

seolah-olah paham dan menghargai temannya yang lebih dahulu datang untuk 

menabung.100  

Pada tahap ini perkembangan siswa kelas 4 sekolah dasar usia 9-12 

tahun menurut Jean Jacques Rousseau ialah pada tahap perkembangan dasar 

kepribadian dimulai dengan makin berkembanganya fungsi indra anak dalam 

                                                           
97 Ahmad Tabiin, Menumbuhkan Sikap Peduli Pada Anak Melalui Interaksi Kegiatan Sosial, 

Jurnal IJTIMAIYA _ Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017, hal 42. 
98 Lihat transkip observsi 02/O/1-11/2018 
99 Lihat transkip wawancara 04/W/08-11/2018 
100 Lihat transkip observasi 02/O/1-11/2018 
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mengadakan pengamatan.101 Siswa di dalam pembiasaan menabung sering kali 

meminjam buku tabungan teman lainnya. Seringkali membandingkan dan 

melihat saldo tabungan mana yang paling banyak. Akan tetapi siswa yang 

mempunyai tabungan banyak tidak menunjukkan sikap sombong dan siswa 

yang jumlah tabungannya kurang banyak merasa tersaingi dan memotivasi 

dirinya sendiri untuk menabung lebih rutin.102  

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan 

Pembiasaan Menabung Di Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Dalam pelaksanaan pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan tidak terlepas dari berbagai faktor, baik yang mendukung maupun 

yang menghambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri semua pelaksana pembiasaan 

menabung pasti mengalami hambatan, agar dapat menghindari segala hal yang 

merintangi kita harus benar-benar tanggap dalam menyikapinya. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung yang ada berasal dari 

faktor internal maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Kehendak atau kemauan siswa 

Hal ini terlihat dari ketertarikan dan antusias siswa dalam mengikuti 

program pembiasaan menabung. Beberapa alasan siswa karena dengan 

mengikuti kegiatan pembiasaan menabung maka dirinya bisa membantu 

                                                           
101 Dalyono. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) 
102 Lihat transkip wawancara02/W/08-11/2018 
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membayar peralatan sekolah, untuk karyawisata sekaligus untuk 

menyiapkan biaya untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya.103 

2. Faktor Eksternal 

a. Pendidikan 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo mengusahakan 

kelancaran pembiasaan menabung dengan mengusahakan 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta guru yang 

dianggap mampu menjadi sosok pemotivasi dan pembimbing siswa 

saat di madrasah.104 

b. Dukungan dari orang tua siswa 

Dukungan yang diberikan orang tua dapat berupa dukungan 

moril atau materiil misalnya pemberian uang tambahan untuk 

menabung siswa dan pengecekan buku tabungan siswa oleh orang 

tuanya. Dukungan yang diberikan orang tua ini dapat membuat siswa 

menjadi lebih bersemangat dan rutin menabung.105 

c. Dukungan dari teman sebaya 

Dukungan yang diberikan teman sebayanya ialah berupa 

ajakan menabung bersama serta rasa kepedulian dan kebersamaan 

sesama teman.106 

                                                           
103 Lihat transkip  wawancara 04/W/08-11/2018 
104 Lihat transkip wawancara 01/W/08-11/2018 
105 Lihat transkip wawancara 02/W/08-11/2018   
106 Lihat transkip wawancara 04/W/08-11/2018 
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Sedangkan faktor penghambat yang ada juga berasal dari faktor internal 

maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Adat atau kebiasaan 

Kelancaran pembiasaan menabung dapat dipengaruhi oleh 

kebiasaan siswa itu sendiri. Sayangnya kadang kebiasaan yang dilakukan 

siswa itu kurang baik seperti pada terlalu banyak jajan dan mengakibatkan 

dia tidak bisa menabung pada hari itu. 

2. Faktor Eksternal 

a. Sekolah  

Terkadang pihak petugas bank mandiri terlambat menerbitkan 

buku tabungan. Sehingga pihak orang tua wali murid selalu 

menanyakan kapan buku tabungan dibagikan. Akan tetepi masalah 

tersebut segera teratasi karena pihak pengelola tabungan menghubungi 

petugas bank mandiri agar dipercepat dalam penerbitan buku 

tabungan.107 

b. Orang tua wali murid 

Sebagian orang tua walimurid enggan untuk memberikan 

motivasi ataupun dukungan untuk anaknya menabung. Sehingga 

anaknya tidak mempunyai tabungan di sekolah. Tetapi pihak 
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pengelola tabungan sudah berkomunikasi kepada orang tua tersebut 

agar anaknya mempunyai tabungan.108 

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa faktor yang muncul 

dikarenakan pengaruh sikap dan tindakan yang berasal dari dalam diri individu 

seseorang (faktor internal) yang mampu mempengaruhi perilakunya dalam 

mengikuti pembiasaan menabung yaitu kehendak atau kemauan dan adat atau 

kebiasaan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syamsu Yusuf yaitu Teman sebaya 

(peer group) mempunayai peranan yang cukup penting bagi perkembangan 

kepribadiannya. Faktor utama yang menentukan daya tarik hubungan 

interpersonal diantara para remaja pada umumnya adalah adanya kesamaan 

dalam: minat, nilai-nilai, pendapat, dan sifat-sifat kepribadian. Penelitian 

kandel menunjukkan bahwa karakteristik persahabatan remaja adalah 

dipengaruhi oleh kesamaan usia, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan di sekolah 

dipengaruhi oleh kesamaan faktor-faktor aspirasi pendidikan, nilai (prestasi 

belajar), absensi, pengerjaan tugas-tugas atau pekerjaan rumah.109 

Faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang dikelompokkan 

dalam dua faktor yaitu (1) faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam 

diri orang itu sendiri, (2) faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

                                                           
108 Lihat transkip wawancara 02/W/08-11/2018   
109 Syamsu Yusuf, Teori Kepribadian (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2008 
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orang tersebut. Faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari 

lingkungan seseorang mulai dari lingkungan kecilnya yakni keluarga, teman, 

dan tetangga.110 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Implementasi 

Pembiasaan Menabung Di sekolah dalam Membentuk Kepribadian Siswa Di 

Kelas IV A MI Ma.arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan pembisaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

merupakan kegiatan menabung yang rutin dilaksanakan setiap minggu, 

yaitu setiap hari siswa dibiasakan untuk menyisihkan uang jajannya untuk 

nantinya ditabungkan di hari Kamis, yaitu ditempat kotak khusus buku 

tabungan. Hari Senin berikutnya buku tabungan dibagikan kembali  ke 

siswa. 

2. Dampak dari pembiasaan menabung menunjukkan adanya perubahan 

dalam sikap kepribadian. Kepribadian tersebut ialah tipe kepribadian 

sanguin, tipe kepribadian melankolik dan tipe kepribadian kolerik. 

3. Faktor pendukung dalam pembiasaan menabung di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan yaitu motivasi dari orang tua, motivasi dari guru dan sekolah, dan 

teman sebaya. Selain faktor  pendukung ini terdapat juga faktor yang 

menghambat yaitu sebagian orang tua yang belum bisa termotivasi 



68 
 

 
 

 

untuk mendukung anaknya alam keikutsertaan pembiasaan menabung dan 

keterlambatan pihak bank dalam menerbitkan buku tabungan siswa. 

B. Saran  

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang ditujukan 

kepada: 

1. Kepala sekolah MI Ma’arif Ngrupit Jenangan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai 

tambahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan 

pembelajaran terutama kegiatan pembiasaan menabung di sekolah.  

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengembangkan strateginya dalam meningkatkan motivasi 

pembiasaan menabung. 

b. Guru dapat meningkatkan peran dan kompetensinya dalam mengajar, 

karena dalam proses belajar mengajar sebagian besar ditentukan oleh 

peranan guru. 

c. Guru hendaknya di dalam mengajar harus komunikatif dan memberi 

suri tauladan yang baik sehingga dapat terjalin interaksi yang baik 

antara guru dengan siswanya. 

d. Guru hendaknya senantiasa memantau siswa saat jam-jam istirahat agar 

siswa tidak boros menjajakan uang sakunya 
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3. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya selalu optimis, belajar dengan giat dan sungguh-

sungguh menuntut ilmu. 

b. Siswa hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dirinya dalam 

belajar dan lebih aktif dalam mengiuti proses pembelajaran. 

c. Siswa dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan 

atau motivasi untuk lebih meningkatkan pembiasaan menabungnya 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tipe kepribadian 

menurut C.G Jung yaitu tipe kepribadian extrovet dan tipe kepribadian 

introvert. 

5. Bagi Bank 

Pihak Bank hendaknya lebih bisa mempercepat penerbitan buku 

tabungan disetiap memasuki tahun ajaran baru sehingga proses penerapan 

pembiasaan menabung bisa dimulai lebih awal. 
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