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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Upaya-upaya yang dilakukan Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan 

dalam meningkatkan minat menabung pelajar di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan adalah dilakukan MoU (kerjasama) dengan beberapa lembaga 

pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah Mou diadakan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah yang sudah kerjasama dengan Bank Kalsel 

Cabang Syariah Kandangan, setelah sosialisasi juga dibagikan brosur-brosur 

yang merupakan bentuk dari promosi, Bank Kalsel Cabang Syariah 

Kandangan juga memberikan edukasi kepada para pelajar untuk 

menanamkan budaya menabung sejak dini. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan 

dalam meningkatkan minat menabung pelajar di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan yaitu kurangnya minat pelajar dalam merencanakan keuangan sejak 

dini, masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya menabung sejak 

dini,beberapa pelajar telah memiliki jenis tabungan sejenis, dan masih 

kurangnya sosialisasi berkaitan tabungan pelajar dikarenakan minimnya 

tenaga pemasar dana di Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan. 
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B. SARAN 

1. Untuk Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan agar memperluas lagi 

jaringan kerjasama dan lebih sering mengadakan sosialisasi agar para 

pelajar makin termotivasi untuk menanamkan budaya menabung sejak dini. 

Pihak Bank juga agar kiranya mengklasifikasi undian untuk pengguna 

produk tabungan pelajar baik itu TabunganKu, Tabungan iB pelajar 

maupun SimPel iB agar dapat menarik perhatian minat dari pelajar. 

Perlunya pengadaan sosialisasi ke sekolah yang melibatkan orang tua 

pelajar itu sendiri agar orang tua dari pelajar bisa ikut menanamkan 

pentingnya budaya menabung sejak dini. 

2. Untuk pihak sekolah agar kiranya ikut menanamkan sikap 

budayamenabung sejak dini kepada pelajar. Untuk pelajar sisihkan uang 

sedikit demi sedikit untuk ditabung agar menjadi suatu budaya yang 

melekat pada diri kalian. 

3. Untuk peneliti berikutanya, penelitian ini hanya meneliti peran dan kendala 

Bank kalsel Cabang Syariah Kandangan dalam meningkatkan minat 

menabung pelajar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sampel yang 

masih relatif sedikit. Oleh karena itu disarankan kepada peneliti berikutnya 

memperluas wilayah sampel sehingga hasil penelitian lebih representatif. 


