
STUDI DESKRIPTIF TENTANG PERILAKU DISSAVING PADA KELUARGA 
PRA SEJAHTERA  

 

 

Oleh: YENNY VERAYANTI ( 03810125 )  
Psychology 
Dibuat: 2008-07-23 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Perilaku dissaving, Keluarga Pra Sejahtera 

Perilaku dissaving adalah suatu tindakan, perbuatan/aktivitas berhutang di mana pengeluaran 

untuk konsumsi lebih besar dari pendapatan dispossible atau suatu pinjaman yang mencadangkan 

penghasilan berikutnya. Pada umumnya perilaku dissaving merupakan tindakan sosial yang 

menjadi indikasi ketidakmampuan financial seseorang dalam suatu periode. Oleh karena itu 

sangat berpengaruh terhadap status sosial seseorang. Pada beberapa keluarga ini tampak adanya 

perilaku hutang yang dilakukan terhadap Bank Titil yang mana terdapat beberapa pilihan waktu 

untuk berhutang, diantaranya adalah hutang harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah keingintahuan lebih lanjut mengenai gambaran tentang perilaku dissaving 

pada Keluarga Pra Sejahtera. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deksriptif 

kualitatif, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Wawancara bebas terpimpin dan Observasi. Analisa data yang digunakan adalah dengan cara 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, 

mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil dari penelitian ini adalah 

ditemukan beberapa gambaran mengenai perilaku dissaving yaitu mengenai fenomena berhutang 

yang mana mereka memiliki pandangan positif terhadap perilaku berhutang. Selain itu 

ditemukan pula apa tujuan berhutang yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dan mempunyai pegangan uang untuk keperluan yang sifatnya mendadak atau darurat. Selain itu 

ditemukan pula adanya perasaan ketika berhutang yaitu merasa sedikit malu terhadap tetangga, 

namun keadaan ekonomi mereka yang kurang baik memaksa mereka melakukan perilaku 

berhutang tersebut. Ditemukan pula adanya situasi yangmendukung mereka untuk melakukan 

perilaku berhutang adalah keadaan yang dialaminya saat ini, yaitu ketika berada dalam keadaan 

yang kekurangan dan kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu ditemukan 

pula adanya usaha keras untuk menghemat pengeluaran, makan seadanya, serta rela berpuasa 

demi cukupnya uang yang dimilikinya untuk hidup. Ditemukan juga adanya harapan ke depan 

yaitu harapan untuk mendapat hidup yang lebih baik dari saat ini dan ditujukan untuk putra dan 

putri mereka. Selain itu ditemukan juga adanya cara pelunasan hutang yaitu dengan cara tunai 

sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak pemberi hutang. 

 

Dissaving Behavior is an activity dissave that outcome for consumption is bigger than 

disspossible income. Generally dissave behavior is a social activity that became an indication for 

someone in a period. So that it is relating each other with social status for public. For some 

families there is dissave behavior that done to Titil Bank in which so many time choices for 

dissaving. They are daily dissave, weekly dissave, mounthly dissave and yearly dissave. This 

research done for knowing depthly about dissave behavior at Pra Happiness Family. 

In this research the researcher used Description of Qualitative Method that using descriptif data 

or everything that people say to the researcher and the behavior of people that can be observed. 



Interview tecnic was used in this research. The analys that used in this research is organizing the 

data, separating them become something that can be analysed, looking for, and finding 

something important. 

Results in this research are found so many things about dissaving, about the fact of dissave si that 

they have a positive percepts about the dissave behavior. Beside that this researcher found that 

the dissave behavior done because of their situation of their poor. So that they have money for 

emergency situation. They must use their money carefully so that they can fullfil their needs 

everyday. Last one they hope that they will have better life than before, so that they can decrease 

their behavior of dissave 

 


