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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan manusia akan terus beranjak dewasa dan tidak akan pernah 

mundur, proses pendewasaan dapat mencakup banyak hal seperti perubahan fisik, 

perubahan kepribadian, dan perubahan pengetahuan. Secara fisik tentu saja manusia 

akan terus bertambah mulai dari anak- anak, remaja, hingga dewasa. Perubahan 

yang terjadi disebabkan adanya perubahan hormon tiap individu dan jenis kelamin. 

Dalam Perubahan pada segi pengetahuan tidak bisa semerta - merta berubah 

menjadi pintar. Pada usia dini perkembangan pengetahuan ditentukan seberapa 

besar kuantitas dan kualitas orang tua dalam mendidik anaknya.  

Pendidikan yang di terima anak bisa dalam hal apa saja, dari hal yang tinggi 

sampai hal yang mendasar sekalipun, termasuk menabung. Menabung pada 

dasarnya bisa diartikan sebagai proses menyisihkan sejumlah uang ke dalam suatu 

wadah yang diharapkan bisa terisi penuh dan di masa yang akan datang bisa di 

gunakan sebagai invenstasi atau keperluan mendadak. Hal yang selalu ditekankan 

dalam menabung adalah bagaimana anak belajar hemat atau belajar mengatur 

manajemen keuangan yang baik, karena pasti akan dibutuhkan dalam mengatur 

penghasilan di masa yang akan datang [1]. 

Menabung adalah kegiatan yang sangat mudah dan sederhana tapi sukar 

untuk dilakukan dan bahkan masih ada yang belum tahu menabung itu apa. Menurut 

data yang sudah di peroleh seperti pada gambar 1.1  

 

Gambar 1.1 Tingkat pengalaman menabung 
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Sebesar 43% sudah pernah di ajarkan menabung oleh orang tua dan sebesar 

57% belum pernah di ajarkan menabung. Meskipun dari 30 data sudah cukup 

banyak yang pernah di ajarkan menabung, namun yang belum pernah di ajarkan 

masih lebih banyak. Responden yang belum pernah di ajarkan menabung tentunya 

adalah responden yang belum di kenalkan tentang apa arti menabung. Masih lebih 

banyaknya yang belum mengenal menabung menjadikan celah hadirnya game 

“pigycash” untuk ikut ambil bagian dalam mengenalkan kegiatan ini. 

Membangun konsep menabung bisa di lakukan dimana saja, bisa di rumah 

maupun sekolah. Peranan orang tua sebagai pondasi anak untuk mengenal 

menabung bisa juga dilakukan oleh guru yang merupakan orang tua di sekolah. 

Anak - anak yang sudah mulai menginjak bangku sekolah Dasar sebenarnya sudah 

memiliki kemampuan mencerna didikan yang baik seperti menabung. Pengajaran 

menabung di sekolah dan di rumah sedikit berbeda. Apabila di rumah bisa 

menabung dengan menggunakan media celengan, di sekolah bisa menggunakan 

media bank mini. Bank mini adalah suatu metode seperti menyimpan uang ke dalam 

kas kelas atau sekolah, yang akan di catat di buku arsip tiap kali anak menabung. 

Metode ini bisa juga diterapkan pada anak dengan langkah awal yaitu memberi 

mereka uang jajan namun di beri perintah untuk menyimpan sebagian uang jajan 

tersebut ke bank mini dalam kelas. Metode yang sebenarnya sama dengan 

menabung di celengan namun berbeda media [2]. 

Penggunaan media celengan berbentuk babi dikarenakan celengan dengan 

bentuk ini sudah ikonik atau pasaran. Celengan banyak di jumpai di pasar dan 

bentuknya lebih didominasi babi dan ayam meskipun tidak selalu terjadi di tiap 

pasar. Dan ternyata cukup banyak responden yang senang jika menabung di 

celengan. Dari data yang di ambil seperti pada gambar 1.2 sebesar 44% menjawab 

menyenangkan, 33% menjawab biasa, 3 responden menjawab tidak menyenangkan 

dan hanya 20% responden yang tidak menjawab.  
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Gambar 1.2 Tingkat Kesenangan Menabung di Celengan 

 

Ini berarti game “pigycash” yang berdesain tokoh babi sebagai celengan bisa cukup 

efektif untuk mengenalkan dan mengajak anak untuk belajar menabung. Dan yang 

menjawab jawaban lain bisa saja ketika bermain game “pigycash” jadi lebih ikut 

merasakan kesenangan apabila menabung di celengan. 

Selain menggunakan media yang tepat berupa celengan. Menggunakan 

konsep game yang menyenangkan juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. 

Anak anak yang masih dalam usia dini terlebih lagi yang masih duduk di pra 

sekolah dasar dan yang sudah, akan lebih berminat dengan sesuatu yang 

berinteraksi. Untuk itulah membangun konsep game yang berpatokan dengan 

media komunikasi visual sangatlah penting. Seperti yang di kemukakan oleh 

Shannon dan Weaver bahwa komunikasi yang bersifat interaktif dan persuasi 

dengan media lukisan, seni, dan teknologi cukup ampuh untuk mengajak subjek 

ikut serta dalam kegiatan yang sedang di lakukan dan dalam kasus ini adalah 

menabung [3]. 

Menabung yang merupakan kegiatan yang sangat positif memang sangat 

diperlukan untuk anak karena manfaat positif jangka panjangnya sangat baik. Masih 

banyak tempat - tempat yang jauh dari kota yang masih belum paham kegunaan 

menabung itu apa, bahkan di kota sekalipun masih ada yang belum tahu 

kegunaannya. Sungguh di sayangkan sekali apabila ini terjadi karena efek jangka 

panjangnya ketika mereka dewasa adalah menjadi anak yang tidak bisa mengatur 

keuangan pribadi dengan baik. Manfaat menabung yang bisa dirasakan adalah tentu 

saja akan terbiasa mengatur pemasukan dan pengeluaran penghasilan sehingga 

terhindar dari perilaku boros, adapun bisa menerima tanggung jawab perencanaan 
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keuangannya di kemudian hari agar terhindar dari kondisi jatuh miskin. Dan pada 

akhirnya anak yang sudah biasa menabung kelak akan menjadi pribadi yang displin 

akan banyak hal, terutama soal displin menabung [4]. 

Menabung yang merupakan kegiatan sederhana nyatanya masih sangat 

jarang di lakukan oleh masyarakat pada umumnya, terlebih lagi ketika usia dini. 

Masih banyak para orang tua yang belum bisa mengelola keuangannya sendiri 

sehingga tidak biasa juga mengajarkan hal menabung kepada anaknya. Atau bahkan 

berpikir menabung itu merupakan hal yang tidak penting. Yang padahal banyak ahli 

yang berkata bahwa kebiasaan tidak bisa mengatur sistem keuangan akan 

menimbulkan dampak buruk untuk suatu negara. Ketika anak dibiasakan untuk 

menabung maka akan terbiasa  untuk mengendalikan diri akan sifat boros akan gaya 

hidup yang di tahun belakangan merupakan salah satu faktor yang menimbulkan 

kemiskinan dan penumpukan hutang piutang. Maka dari itu beberapa ahli 

mengatakan bahwa penting sekali mengajarkan anak menabung sejak dini [5]. 

Menurut Icek Ajsen dalam theory of planned behavior terdapat 3 konsep 

dimana seseorang ingin menabung. 3 konsep itu adalah attitude towards the 

behavior, subjectif norm dan perceived behavioural control. Masing - masing 

konsep memiliki arti sendiri sebagai dasar manusia ingin menabung. Yang pertama 

adalah attitude towards the behavior dimana dalam konsep ini manusia akan 

menabung apabila pelaku akan menimbang apakah tindakan menabung tersebut 

merupakan hal positif apa tidak, jika menurut pelaku itu adalah hal positif maka 

tentu jelas akan melakukan tindakan tersebut dan jika tidak, maka tidak akan pernah 

berpikir bahwa menabung itu penting [6]. 

Ketika manusia berpikir bahwa menabung adalah hal penting maka manusia 

akan masuk tahap berikutnya dimana manusia akan merealisasikan kegiatan 

tersebut dan dalam hal ini sudah masuk ke tahap subjectif norm. Setelah manusia 

sudah menabung akan muncul masalah lainya yaitu mereka akan menimbang 

apakah menabung itu adalah kemampuan yang bisa mereka kerjakan atau hanyalah 

sia sia belaka. Itu lah sebabnya di beberapa kasus hal menabung tidak bertahan 

lama, dan hanya semangat di awal tapi pada akhirnya tidak ada semangat lagi untuk 

menabung [6]. 
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Mengacu dengan hal diatas membuat game dengan interaktif adalah solusi terbaik 

dan salah satu cara terbaik menumbuhkan minat menabung terhadap anak anak agar 

tidak hanya setengah–setengah dalam melakukan kegiatan menabung. Pemilihan 

menggunakan konsep game interaktif dikarenakan game interaktif bisa bersifat 

persuasive yaitu dengan mengajak pemain untuk mengikuti keinginan developer. 

Membuat game dengan unsur persuasive akan lebih mudah mengajak anak untuk 

bergabung melakukan kegiatan menabung [6]. 

Di dalam game bertema interaktif yang biasanya ada unsur mengajak / persuasi 

terkadang akan melingkupi dalam hal edukasi, karena penggunaan media persuasi 

berarti adanya kenginan agar orang lain bisa meniru dan melakukan apa yang 

sedang di lakukan. Edukasi sendiri bisa diartikan sebagai sarana pembelajaran 

terhadap pemain yang biasanya berkaitan mengenai hal-hal yang baik. Game 

edukasi lebih optimal jika dibandingkan dengan pengajaran konvensional yang 

seolah olah mendikte anak agar mengikuti keinginan yang di minta oleh pengajar. 

Perbedaaannya terletak pada tampilan dan cara menyampaikan pesan / makna. 

Dengan banyak interaksi diharapkan pemain dapat mengambil makna dan ajaran di 

dalam game [7]. 

Media pengajaran menabung di umur usia dini yang biasanya dilakukan 

oleh orang tua sederhana adalah mengajak anak menabung dengan menggunakan 

celengan sebagai media penyimpanan keuangan mereka. Penggunaan celengan bisa 

memiliki kapasitas yang kecil saja sehingga celengan bisa terisi dengan cepat dan 

akan membuat anak termotivasi untuk dapat menabung kembali, dikarenakan ingin 

merasakan hasilnya lagi dan lagi. Mengenalkan anak menabung harus di imbangi 

dengan mengenalkan konsep uang, ada baiknya anak di ajarkan bentuk pecahan 

uang, mulai dari kecil hingga besar sehingga ketika anak menabung, anak akan 

memiliki target jumlah uang yang dirasa cukup untuk membeli sesuatu yang anak 

inginkan. Meskipun itu penggunaan media bank juga bisa dijadikan media dalam 

mengajarkan anak menabung, tentu saja ini penting jika melihat dari segi keamanan 

yang tentu saja bank lebih unggul dari celengan. Mengajarkan anak menabung di 

bank akan membangun konsep berpikir pada anak bahwa bank di masa yang akan 

datang akan penting. Nantinya jika anak sudah tumbuh dewasa dan memiliki 

penghasilan sendiri yang tidak mungkin di masukan kedalam celengan, maka anak 
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akan terbiasa menabung menggunakan media bank tersebut. Dan untuk mencapai 

hal tersebut peran orang tua lah yang harus tetap digunakan sebagai pondasi awal 

pada anak nantinya, pengenalan menabung dengan media sederhana seperti 

celengan bisa dijadikan landasan awal untuk kedepannya [8] . 

Dan pada akhirnya anak anak yang sudah di ajarkan menabung dari usia dini 

akan memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri dalam mengatur keuangannya di 

masa dewasa. Menurut Nofsinger ketika seorang sudah memiliki kontrol yang baik 

maka akan bisa membedakan mana yang memang dibutuhkan dan mana yang hanya 

sekedar diinginkan. Self control merupakan salah satu faktor yang bisa mencegah 

anak bersikap boros. Maka dari itu membangun kontrol secepat mungkin akan 

sangat membantu. Dan ini bisa di lakukan dengan melakukan kegiatan sederhana 

yaitu menabung [9]. 

Dengan penilitian ini diharapkan game piggycash bisa menumbuhkan keinginanan 

menabung sedini mungkin, atau apabila di usia remaja sampai dewasa bisa di 

gunakan sebagai media untuk mengingatkan kembali bagaimana pentingnya hal 

sepele seperti menabung akan bermanfaat di kemudiaan hari. 
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana minat menabung di usia dini? 

2. Bagaimana konsep game yang dapat meningkatkan minat menabung? 

3. Bagaimana menumbuhkan motivasi anak menabung dengan game? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui seberapa besarnya budaya menabung yang 

dilakukan anak – anak 

2. Mengetahui konsep game yang dapat mempengaruhi player 

untuk menabung dengan mempertimbangkan aspek desain, 

warna , dan gameplay 

3. Mengetahui efektivitas pemakaian game dalam memotivasi anak 

untuk menabung 


