
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



INSTRUMEN PENELITIAN 

“PERBEDAAN KUALITAS KINERJA LULUSAN PERBANKAN DAN NON 

PERBANKAN PADA BANK BNI 

SYARIAH KCP BANJARMASIN” 

ANUGERAH PUTERA-1401160399 

Bapak/ibu yang saya hormati,  

Saya mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Bermaksud 

mengadakan penelitian tugas akhir. Mohon bapak/ibu meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan 

dibawah ini. Semoga dengan bapak/ibu menjawab pertanyaan saya Allah membalasnya dengan ganjaran yang 

berlipat ganda, dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan, serta tercapai apa yang dihajatkan bapa/ibu aamiin ya 

rabbal ‘alamin…. Terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN. 

1. NAMA     :  

2. TEMPAT TANGGAL LAHIR  : 

3. JABATAN   : 

4. LAMA BEKERJA  : 

5. PENDIDIKAN TERAKHIR : 

PERTANYAAN 

1. Dalam beberapa penerimaan pegawai baru terakhir manakah yang lebih banyak 
pada peserta yang mendaftar antara lulusan perbankan dan non perbankan? 

 
2. Menurut anda apakah latarbelakang pendidikan akademis dapat mempengaruhi 

kualitas kerja seorang karyawan? 
  

3. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan bank dalam merekrut pegawai baru? 

4. Siapa pelaku dan metode apa yang di pakai dalam penilaian kinerja di bank BNI 
Syariah KCP Banjarmasin? 

 
5. Hambatan dan kesulitan apa yang biasanya terjadi dalam penilaian kinerja? 
 
6. Bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh pegawai yang berasal dari lulusan 

perbankan? 

7. Bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh pegawai yang berasal dari lulusan non 

perbankan? 

8. Apakah ada perbedaan kualitas kinerja yang signifikan antara pegawai yang 
merupakan lulusan perbankan dengan non perbankan?  

 
9. Pelatihan apa saja yang ada di bank BNI Syariah KCP Banjarmasin? 

 
10. Apa yang ingin anda sampaikan kepada mereka lulusan perbankan yang mengeluh 

kesulitan mendapatkan kesempatan bekerja di bank oleh karena bank yang merekrut 
semua lulusan perkuliahan? 

  



INSTRUMEN PENELITIAN 

“PERBEDAAN KUALITAS KINERJA LULUSAN PERBANKAN DAN NON 

PERBANKAN PADA BANK BNI 

SYARIAH KCP BANJARMASIN” 

ANUGERAH PUTERA-1401160399 

Bapak/ibu yang saya hormati, 

Saya mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. bermaksud 

mengadakan penelitian tugas akhir. Mohon bapak/ibu meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan 

dibawah ini. Semoga dengan bapak/ibu menjawab pertanyaan saya, Allah membalasnya dengan ganjaran yang 

berlipat ganda, dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan, serta tercapai apa yang dihajatkan bapa/ibu aamiin ya 

rabbal ‘alamin…. Terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN. 

6. NAMA     :  

7. TEMPAT TANGGAL LAHIR  : 

8. JABATAN   : 

9. LAMA BEKERJA  : 

10. PENDIDIKAN TERAKHIR : 

PERTANYAAN 

1. Apa yang anda rasakan dalam bekerja atas latarbelakang pendidikan yang anda 

miliki? 

2. Apakah anda memahami betul ruang lingkup pekerjaan anda dan dari mana anda 

mendapat pemahaman tersebut? 

3. Bagaimana menurut anda tentang ketepatan dan target kerja yang anda raih, akurasi 

waktu dan kesalahan dalam bekerja yang pernah anda alami? 

4. Setuju kah anda bahwa anda adalah orang yang disiplin dalam bekerja, patuh kepada 

atasan, dan patuh pada aturan yang berlaku? 

5. Apa yang anda lakukan bila dalam bekerja anda mendapat tekanan dari luar dan 

mendapatkan kritik dan saran dari siapa saja di lingkungan kerja? 

6. Bagaimana hubungan anda dengan anggota lain dalam lingkungan kerja?  

 

 

 

  



RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama lengkap : Anugerah Putera 

2. 
Tempat, 

Tanggal Lahir 
: Negara, 16 April 1996 

3. Agama : Islam 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki 

5. Kebangsaan : Indonesia 

6. Status : Belum Menikah 

7. Alamat : 
Komplek Aspol Binabrata Jalan manunggal 02 Gg. 

7 

8. Pendidikan : a. TKN Buthanul Athfal Panggandingan 

   b. SDN Panggandingan 

   c. SMPN 1 Daha Selatan 

   d. SMA Al-Baladul Amin 

 

9. Orang tua : 
Ayah 

   a. Nama          :  Drs. Bahrian 

   b. Pekerjaan    :  Guru PNS 

   c. Alamat        :  Negara, desa panggandingan 

   Ibu 

   a. Nama          : Muliyana, SE 

   b. Pekerjaan    : Guru PNS 

   c. Alamat        : Negara, Hulu Sungai Selatan 

10. 
Anak 

ke/saudara 
: 1 tunggal 

 

 

 

 

  Banjarmasin, 28 Mei 2018 

Penulis 

 

 

 

Anugerah Putera 

 

 

  



 


