
 

 
10 KIAT 

KENALKAN 

UANG  

PADA  

ANAK 
 



 
- GLOBALISASI 
- AGAR FITRAH  

TAK JADI FITNAH 
 

 
 
 

 
TANTANGAN  KITA dan ANAK KITA 

 



 
 

BAGAIMANA CARA KENALKAN  
FUNGSI dan MAKNA UANG  

KEPADA ANAK?  
 

Tujuan adalah agar anak dapat 
bersikap benar KETIKA BERHADAPAN 

dengan uang dalam kehidupan  

 
 



 
 
 

( PERTAMA )  
PAHAMI SITUASI dan 

USIA ANAK 
 

Yang Harus Dilakukan: 
1. Berikan aturan  

2. Konsisten 
3. Sesuai Tahap Perkembangan 

 

 

 
 
 



( KEDUA ) 
 

BERIKAN UANG SAKU 
 

Yang Harus Dilakukan: 
1. Mulai berikan  celengan. 

2. Jumlah uang yang ditabung dan uang saku ditentukan kemampuan orang 
tua 

3. Ajarkan anak perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. 
5. Sekali-kali berikan uang  untuk membeli keinginannya (bukan 

kebutuhannya). 
6. Jika anak punya kemauan keras untuk membeli sesuatu, jangan terlalu cepat 

menyetujui atau menolak. 
7. Latih anak mengenal uang dalam beberapa kegiatan bermain 

 

 



 

( KETIGA ) 
 BIJAK HADAPI PERMINTAAN 

ANAK 6 – 10 TAHUN 
 

Yang Harus Dilakukan: 
 

1. Berikan waktu kepada anak untuk memahami nilai 
uang. Karena tujuan kita adalah bagaimana anak dapat 

mengendalikan pengeluaran uang dan bukan 
dikendalikan oleh uang. 

2. Tanamkan pemahaman dan tanggung jawab 
penggunaan uang 

 

 



( KEEMPAT ) 
BEDAKAN UANG SAKU dengan TUGAS 

SEHARI-HARI 
 

Yang Harus Dilakukan: 
1. Pisahkan antara uang saku dan uang tambahan karena anak 

mengerjakan tugas selain tugas rutin sehari-hari. 
2. Jika kita ingin memberikan tambahan uang saku, tentukan 

dahulu berapa kita akan membayar hasil kerja anak. 
3. Catatlah pekerjaan yang telah dikerjakan anak dan berikan 

uang yang dijanjikan segera setelah pekerjaan selesai 
dilakukan. 

 



( KELIMA ) 
 

BUATLAH 3 JENIS 
TABUNGAN 

 

Yang Harus Dilakukan: 
1. Simpanan/tabungan jangka pendek. 
2. Simpanan/tabungan jangka panjang. 

3. Simpanan untuk zakat (kalau anak-anak belum 
wajib), shadaqah, dan infak. 

 
 
 
 
 



( KEENAM ) 
BIMBING ANAK CATAT PENGELUARAN 

dan MELAPORKAN 

 
 



( KETUJUH ) 

HINDARI MENYOGOK dengan 
UANG SAKU 

 



( KEDELAPAN) 
EVALUASI KENAIKAN UANG 

SAKU 
Yang Harus Dilakukan: 

1. Berikan penghargaan ketika anak mampu mengatur 
keuangannya dengan baik. 

2. Berikan perhatian khusus ketika anak sudah menunjukkan 
kemampuan untuk menggunakan uang dengan bijak. 
3. Perhatikan juga tekanan teman-teman sebayanya. 

 

 



 

 

 

( KESEMBILAN ) 

UANG SAKU SESUAI USIA 
 

 
Yang Harus Dilakukan: 

Untuk anak usia 4 tahun: 
Sudah dapat diberikan uang saku, tapi mungkin per hari cukup Rp. 500 – Rp. 1000. 

Berikan pertama kali untuk tiga hari pertama dan lama kelamaan dapat diberikan untuk 
satu pekan. Ajarkan sejak dini perbedaan antara kebutuhan dan keinginan 

 
Untuk anak usia 8 – 9 tahun: 

Naikkan uang saku anak sesuai dengan kebutuhan anak. Pada umur ini, anak biasanya 
sudah mengerti konsep zakat, shadaqah, dan infak. Anak usia ini sudah dapat diajarkan 

membuat pembukuan sederhana. Mulailah anak diajarkan membuat buku untuk 
mencatat pengeluaran yang harus dilaporkan setiap pekan. 

 
Ketika anak berusia 12 tahun: 

Biasanya anak harus pergi ke sekolah dengan angkutan umum. Pada saat ini kita juga 
sudah dapat memberikan tanggung jawab kepada anak untuk membeli baju sendiri. Dan 

uang sakunya harus menutupi semua kebutuhan ini. Mungkin tidak semua anak 
sanggup. Jika memang belum sanggup, ajarkan ketika anak berusia 14 tahun. Karena 

pada akhirnya anak harus mampu memenuhi kebutuhan dirinya. 
  
 
 

 



ANAK PERLU TAHU PENGELUARAN ORTU 
 

• Jangan ragu untuk menyerahkan bon-bon pada anak 
untuk dihitung pengeluarannya, misalnya ketika makan 
keluar di restoran atau ketika membelikan buku cerita. 

• Jangan buat anak tertekan dengan pengeluaran yang 
kita lakukan. Atau memberikan nasihat panjang lebar 

agar dia berhemat. Tujuannya bukan untuk menghemat 
tapi agar anak menjadi tahu berapa beban pengeluaran 

keluarga per hari. 
• Sekali lagi, jangan membuat anak merasa bersalah 

dengan uang saku dan pengeluaran uang untuk 
membelikan kebutuhannya. 

 
  

 

( KESEPULUH) 


