
Menabung selalu diumpamakan dengan ‘sikit-sikit, lama-lama jadi bukit’. 
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Sejak kecil, kita sering diajar cara menabung oleh ibu bapa kita. Mungkin pada masa itu, kita 
menganggap menabung itu adalah hal remeh tetapi apabila menginjak ke usia dewasa, ia 
menjadi penting untuk kita meneruskan kehidupan ketika memerlukan. 

Falsafah menabung itu bukan sahaja terhad kepada maksud mengumpul lebihan wang untuk 
masa depan tetapi juga bertujuan mendidik ke arah cara hidup yang lebih berhemat. 

Dengan menabung, kita boleh belajar untuk berbelanja secara berhemat serta mampu 
mempersiapkan diri untuk masa depan.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Antara faedah yang diperoleh melalui amalan menabung adalah dapat memupuk diri kita 
menjadi seorang yang berjimat cermat. Kita akan sentiasa mengawal perbelanjaan harian agar 
dapat menyimpan wang di dalam tabung.  

Sehubungan itu, kita akan berjaya mengawal perasaan dan keinginan untuk membeli sesuatu 
barangan yang mungkin bukan satu keperluan.  

Seorang anak yang telah diajar untuk mengamalkan sikap berjimat cermat oleh ibu bapa 
mereka akan bersikap bijak menggunakan wang yang diberi dengan sebaik-baiknya. 

Oleh itu, pendedahan amalan menabung kepada anak-anak sejak kecil lagi akan memberikan 
kesan positif sekali gus menyematkan sikap suka berjimat cermat dalam diri mereka. 

Bukan itu sahaja, amalan menabung yang disemat dalam diri individu sejak kecil lagi juga akan 
menjadi penyelamat ketika kesempitan atau kecemasan.  

Hasil tabungan yang dikumpul dari usia setahun jagung sehingga dewasa dapat digunakan 
ketika berhadapan sesuatu kejadian yang tidak diduga.  

Kesannya, kita tidak berada dalam keadaan terdesak apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak 
diingini sekiranya aktiviti menabung dijadikan sebagai amalan.  

Hasil tabungan yang dikumpul dari usia muda dapat digunakan untuk membiayai kos rawatan 
yang dikenakan pihak hospital sekiranya salah seorang ahli keluarga penabung berdepan 
masalah seperti kemalangan dan menghidapi penyakit. 

Secara tidak langsung, ia dapat memupuk sikap saling membantu dalam kalangan ahli 
keluarga. Oleh itu, amalan menabung yang dididik sejak anak-anak masih kecil jelas membantu 
meringankan masalah keluarga ketika berdepan situasi rumit. 

Kajian menunjukkan ramai rakyat Malaysia tidak mempunyai wang simpanan walaupun untuk 
jangka masa pendek.  

Walaupun lapan daripada 10 rakyat Malaysia mengatakan mereka mempunyai simpanan secara 
tetap, simpanan tersebut kebiasaannya dikeluarkan pada akhir bulan untuk menampung 
perbelanjaan harian setelah mereka gagal mengikut bajet yang dirancang.  

 

      

 

 

 

 

 

           

 
Amalan menabung adalah tanggungjawab kita Bersama. 



Pada masa ini, kebaikan amalan menabung dalam kalangan masyarakat tidak dapat disangkal 
lagi. Kehidupan rakyat Malaysia dilihat kian terbeban dengan kos sara hidup yang meningkat. 

Rakyat Malaysia dilihat kurang memberi respon yang baik atau tidak berminat terhadap amalan 
menabung walaupun kaedah menabung masa kini adalah selamat dan terjamin berbanding 
masa lalu.  

Mereka menganggap bahawa aktiviti menabung sebagai beban disebabkan mereka dibataskan 
daripada menggunakan wang yang ada dalam tangan. 

Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mendedahkan kebaikan dan kelebihan 
menabung kepada anak-anak sejak  mereka kecil  supaya tabiat dan amalan menabung akan 
berkekalan sehingga mereka dewasa. 


