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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Simpulan 

Penulis telah mengolah data yang kemudian dikumpulkan pada pelajar 

SMAN 1 Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat tentang 

kesadaran menabung sejak dini bagi siswa setempat maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut 

1. Sebagian besar pelajar SMAN 1 Linatu Buo cukup memahami kesadaran 

menabung, dibuktikan dengan cukup tinggi nya siswa yang menyisihkan uang 

untuk ditabung, pelajar juga mempunyai anggaran untuk rekreasi, juga 

meyakini bahwa dengan menabung dapat membuat diri mandiri, meyakini 

juga ungkapan yang beredar pada masyarakat bahwa hemat pangkal kaya 

sehingga dapat memotivasi dan menumbuhkan  kesadaran  pelajar bahwa 

menabung merupakan hal yang perlu dilakukan sedini mungkin. 

2. Minat menabung sejak dini pada pelajar SMAN 1 Lintau Buo cukup baik 

dibuktikan dengan tinggi nya angka responden yang memulai menabung sejak 

usia 5 tahun, walaupun juga terdapat beberapa yang memulai dari usia SMP-

SMA namun hal ini sudah menjadi contoh positif yang perlu dikembangkan 

lagi agar dapat tercapainya kemandirian di masa mendatang pada pelajar 

khusus nya di SMAN 1 Lintau Buo Tanah Datar 

3. Hal yang menjadi pertimbangan saat ingin menabung tentu beragam, dimulai 

dari pendapatan orang tua, lalu gaji orang tua, uang saku yang diberikan, 

beragamnya jenis kebutuhan yang harus dipenuhi serta dorongan motivasi dari 

diri sendiri, keluarga, sosial dll 

 

IV.2 Saran 

Berdasarkan  hasil  laporan yang dilakukan, penulis memberikan sedikit 

saran harapanya agar beberapa saran dibawah ini bisa menjadi pertimbangan dan 

masukan untuk pihak yang terlibat, antara lain : 

1. Ada baiknya siswa/i terus menerapkan tabungan rutin hal ini menjadi hal 

penting untuk berjaga-jaga pada keadaan yang mendesak. 
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2. Penulis lain agar menambahkan pertanyaan yang lebih spesifik kepada 

responden agar dapat mengali lebih jauh tentang minat menabung 

3. Diharapkan bank dapatlebih mempromosikan produk-produk tabungannya 

kepadasiswasiswi di wilayahLintauBuo Sumatera Barat 

4. Pihak sekolah maupun instansi terkait agar memberikan edukasi dan literasi 

menarik terkait keuangan sehingga siswa/i dapat menyerap ilmu dan 

menerapkan pada kehidupan masing-masing  


