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PEDOMAN WAWANCARA 

1.Pengharapan 

a) Usaha apa yang dilakukanoleh Bank BRI Unit Lero untuk mengarah keprestasi yang 

tinggi? 

b) Bagaimana cara Bank BRI Unit Lero untuk mencapai hasil yang menguntungkan? 

c) Bagaimana cara Bank BRI Unit Lero menilai balas jasa dari hasil usahanya? 

d) Apakah usaha-usaha yang di tingkatkan Bank BRI Unit Lero akan mengarah kebalas 

jasa yang tertentu ? 

e) Apakah hasil-hasil  tersebut akan menjadi pada keseimbangan,penarik efektif bagi 

mereka? 

2.Pembentukan Perilaku 

a) Bagaimanacara manager untuk membentuk perilaku bawahannya? 

b) Bagaimana cara manager mengubah perilaku bawahan yang tidak tepat dengan 

pemberian konsekuensi-konsekuensi negative? 

c) Cara apa yang di lakukan oleh individu untuk mempelajari  perilaku yang membawa 

konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan dan menghindarinya dimasa 

mendatang? 

d) Bagaimanacara Bank BRI Unit Lero dalam membentuk perilaku nasabahnya agar 

tetap loyal? 

e) Adakah cara lain yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Lero dalam membentuk perilaku 

nasabahnya? 

3.Motivasi   

a) Sistem penghargaan seperti apa yang di lakukan oleh Bank BRI Unit Lero yang 

dapat memotivasi perilaku bawahannya? 

b) Apakah setiap pekerjaan yang dibuat oleh bawahan akan diberikan penghargaan 

secara intrinsic oleh manager? 

c) Apakah atasan mempunyai peranan penting dalam proses memotivasi bawahannya? 

d) Bagaimanacara manager memotivasi bawahannya dalam meningkatkan prestasi 

yang di capainya? 

e) Bagaimanacara Bank BRI Unit Lero dalam menentukanprestasi yang di inginkan ? 

4.Keadilan  

a) Bagaimana cara membandingkan antara masukan dalam bentuk pendidikan 

,pengalaman, latihan dan usaha dengan hasil atau penghargaan yang diterima? 

b) Apakah keyakinan tentang adanya ketidak adilan akan berpengaruh pada perilaku 

pelaksana kegiatan? 

c) Bagaimana cara manager mengetahui factor kunci apakah ketidakadilan dirasakan 

oleh nasabah? 

d) Apakah teori keadilan memberikan implikasi bahwa penghargaan harus diberikan 

sesuai yang dirasa adil oleh individu yang bersangkutan? 

e) Cara apa yang dilakukanoleh Bank BRI Unit Lero supaya adil dalam melayani 

nasabahnya? 

5.Faktor Budaya 

a) Pelayanan apa yang di lakuka noleh Bank BRI Unit Lero agar menarik perhatian dan 

sesuai dengan kebutuhan mereka? 



b) Bagaimana cara konsumen untuk mengetahui dan memahami akan produk danj asa 

yang menarik perhatian? 

c) Bagaimana cara budaya menentukan keinginan dan perilaku yang paling mendasar? 

d) Bagaimana persepsi dari keluarga serta lembaga-lembaga penting lain dalam 

menumbuhkan rasa keingintahuan kepada anak-anak? 

e) Bagaimana cara memberikan pengetahuan yang luas dan tumbuh pesat kepada 

para konsumen? 

6.Sosial  

a) Bagaimana konsumen akan mengetahui barang-barang apa yang layak di 

konsumsi? 

b) Jasa layanan apa sajakah yang boleh digunakan oleh Bank BRI Unit Lero? 

c) Apakah perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor social seperti 

keluarga ,serta peran dan status sosial? 

d) Selain factor budaya adakah faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen? 

e) Apakah Bank BRI Unit Lero adalah Bank yang sistemnya erat dengan prinsip-prinsip 

dan norma islam? 

7.Pribadi 

a) Apakah keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi? 

b) Apakah perusahaan harus bias melihat potensi konsumen yang terlebih dilihat dari 

pekerjaan seseorang setiap harinya? 

c) Apakah perusahaan juga mengkhususkan produk untuk kelompok-kelompok profesi 

tertentu? 

d) Apakah pemilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang? 

e) Apakah factor pribadi nasabah mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada 

Bank BRI Unit Lero? 

8. Ekonomi Islam 

a) Apakah ada prinsip ekonomi islam yang tidak diterapkan di Bank BRI Unit Lero? 

b) Apakah Ekonomi Islam sudah diterapkan atau dijalankan pada Bank BRI Unit Lero? 

c) Bagaimana cara mengetahui apakah ekonomi islam sudah sesuai dijalankan di Bank 

BRI Unit Lero berdasarkan ekonomi islam? 

d) Bagaimana cara mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif 

islam? 

e) Bagaimana cara memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu untuk 

membagi sebagian harta untuk sesama umat islam yang membutuhkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL WAWANCARA 

1.Pengharapan 

a) Pemimpin harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan melahirkan ide-ide 

kreatif dan inovatif agar perusahaan yang di pimpinnya terus maju dan berkembang, 

mempertahankan kinerja positif di tengah pandemi tentunya itu suatu hal yang 

membanggakan, melayani nasabah  dengan sebaik mungkin. 

b) Mempunyai jangkauan yang luas, menjangkau nasabah yang luas, ,menjangkau 

nasabah yang beragam. 

c)  

d)  

e)  

2.Pembentukan Perilaku 

a) Melihat kemampuan bawahannya terutama dalam pengarahan dan pengawasan 

pekerjaan orang lain, melihat prestasinya, ketegasannya dalam membuat keputusan 

dalam memecahkan masalah. 

b) Memberi tahu karyawan tentang apa yang harus di lakukana mendapatkan 

penghargaan, memberi tahu karyawan apa yang di lakukan itu salah dan tidak 

mengulanginya lagi, manager harus memberikan teguran kepada bawahan. 

c) Mencari tahu manfaat apa yang akan diperoleh nantinya dan yang bisa 

menguntungkan dimasa mendatang. 

d) Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap nasabah tanpa membeda-

bedakannya serta ramah kepada nasabah dalam melayaninya. 

e) Pihak Bank harus mencari tahu karakter dari nasabahnya agar memudahkan dalam 

membentuk perilakunya dan dalam melayaninya. 

3.Motivasi 

a) Memberikan hadiah atau cendramata kepada bawahan agar selalu mempunyai 

motivasi dalam mengerjakan pekerjaannya dan bisa di contoh oleh bawahan yang 

lainnya. 

b) Ya, agar supaya bawahan selalu termotivasi dalam mengerjakan pekerjaannya. 

c) Karena atasan akan mengarahkan bawahan, agar bawahan termotivasi dalam 

bekerja, berkomunikasi dengan bawahan akan meningkatkan kinerja seseorang. 

d) Memberukan penghargaan kepada bawahan agar selalu termotivasi dan selalu 

meningkatkan prestasi yang di capainya. 

e) Memiliki motivasi yang tinggi dan tekad untuk berprestasi, memiliki sikap dan 

perilaku yang baik. 

4.Keadilan 

a) Dengan cara melihat pendapatan yang dapat di belanjakan oleh orang tersebut. 

b)  

c) Mempelajari karakter nasabah agar memudahkan nantinya untuk mengetahui 

apakah ketidakadilan di rasakan atau tidak oleh nasabah. 

d)  

e) Melayani nasabah dengan sebaik-baiknya agar nasabah merasa di prioritaskan. 



5.Faktor Budaya 

a) Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah serta memberikan informasi yang 

jelas sesuai kebutuhannya. 

b) Konsumen harus mencari tahu terlebih dahulu informasi yang jelas agar keputusan 

yang di ambilnya tidak merugikan diri sendiri dan bermanfaat untuk kedepannya. 

c) Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling 

mendasar.  

d) Rasa ingin tahu merupakan salah satu aspek penting yang di miliki oleh seorang 

anak, mendorong untuk memecahkan masalah, rasa ingin tahu memiliki pengaruh 

yang positif bagi tumbuh kembang anak-anak. 

e) Dengan cara memberikan pengarahan atau penjelasan yang sedetail mungkin 

kepada nasabah agar mereka mengetahui jasa pelayanan apa yang di berikan oleh 

pihak Bank agar bermanfaat nantinya untuk kedepannya. 

 

6.Sosial 

a) Memastikan bahwa kemasannya utuh dan masih layak untuk di konsumsi agar tidak 

merugikan diri sendiri nantinya, mencari tahu dari harga, kualitas, fungsi atau 

kegunaan barang tersebut. 

b) Tabungan, pinjaman, produk Perbankan, dan investasi. 

c) Selain faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen, perilaku seorang 

konsumen juga di pengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok keluarga, serta 

peran dan status sosial. 

d) Ada, faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status 

ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian dan harga diri. 

e) Ya, karena sistem pengoperasiannya harus sesuai dengan prinsip dan norma Islam 

dan syariat Islam. 

7.Pribadi 

a) Mempengaruhi, karena dalam pengambilan keputusan harus dari dalam diri 

seseorang tersebut. 

b) Perusahaan harus bisa melihat potensi konsumen karena pekerjaan seseorang 

nantinya akan memperoleh pendapatan yang dapat di belanjakan. 

c) Pemilihan produk sangat di pengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. 

Penghasilan yang dapat di belanjakan, kemampuan untuk meminjam dan sikap 

untuk menabung. 

d) Sangat di pengaruhi karena keadaan ekonomi seseorang meliputi pendapatan yang 

dapat di belanjakan. 

e) Mempengaruhi karena dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan dari diri 

seseorang itu sendiri. 

8.Ekonomi Islam 

a) Tidak ada, karena di Bank BRI sistem pengoperasiannya harus sesuai dengan 

prinsip ekonomi islam dan syariat islam. 

b) Iya, karena di Bank beroperasi sesuai prinsip ekonomi islam dan tata cara 

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al.qur’an dan Hadis. 

c) Dengan cara melihat bagaimana pihak Bank melayani nasabahnya apakah sudah 

sesuai dengan prinsip ekonomi islam. 

d) Dengan cara melihat tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al.qur’an. 



e) Melihat apakah orang tersebut selalu menyedekahkan sebagian hartanya kepada 

orang yang lebih membutuhkan. 
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