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LAMPIRAN 

 

Lampiran. 1 

PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA DAN DOKUMENTASI 

A. Pedoman Observasi 

Observasi yang akan dilakukan yaitu terkait dengan permasalahan penelitian 

mengenai kecerdasan finansial dan literasi perbankan syariah masyarakat muslim 

kelurahan ranomeeto kabupaten konawe selatan. 

Pedoman Wawancara 

1. Pedoman wawancara untuk Masyarakat Muslim Kelurahan Ranomeeto 

Nama   :  

Tempat/Tanggal lahir :  

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  :  

Pertanyaan  

2. Apakah anda salah satu nasabah di perbankan ? 

3. Jenis tabungan apa yang anda gunakan? 

4. Mengapa anda memilih menjadi nasabah Bank Syariah/Bank Konvensional?  

5. Apa yang anda ketahui mengenai kecerdasan finansial ?  

6. Bagaimana cara anda dalam menghasilkan  atau mendapatkan uang?   

7. Bagaimana cara anda dalam mengaplikasikan atau menerapkan kecerdasan finansial 

tazkiyah dalam kehidupan sehari-hari dan apakah anda melakukan infaq, sedekah, dan 

zakat? 

8. Bagaimana anda dalam memanage keuangan anda dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose keuangan anda dalam hitungan persen? 

9. Apa yang anda ketahui tentang perbankan syariah? 

10. Apakah menurut anda sistem perbankan syariah dan konvensional itu sama? 

11. Bagaimana menurut anda mengenai spekulasi terhadap bank syariah yang 

menggunakan riba? 

12. Apakah sosialisasi mengenai perbankan syariah pada masyarakat itu penting? 

13. Apa yang anda pahami terhadap sistem perbankan syariah, seperti deposit syariah dan 

giro syariah? 

B. Pedoman Dokumentasi 

Memuat atau dokumentasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 

atau permasalahan dalam penelitian, menggunakan dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian serta bekerja sama dengan masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan. 

 

Lampiran 2. 

HASIL OBSERVASI 

Hari/Tanggal Observasi : 26 Agustus 2021 

Waktu Observasi : 10:30-16:00 wita 

Lokasi Observasi  : Kelurahan Ranomeeto Kab Konawe Selatan  

Tema Observasi :Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan    Syariah 

Masyarakat Muslim Kelurahan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan 

Disusun pada pukul : 18:25-21:25 wita 
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Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu peneliti melakukan kunjungan ke kantor 

kelurahan Ranomeeto untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang akan dilaksanakan. 

Setelah pihak Kantor Kelurahan menyetujui dan telah menetapkan waktu untuk dilakukannya 

observasi. 

Pada tanggal 26 Agustus Di pagi hari, tepatnya pada pukul 10:30 wita peneliti bersiap-

siap untuk melakukan penelitian dimana kebetulan tempat penelitian dengan tempat tinggal 

berada di lokasi yang sama yaitu di Kelurahan Ranomeeto. Dan peneliti bersiap ke rumah 

warga Kelurahan Ranomeeto untuk melakukan wawancara. 

Peneliti memulai penelitian dengan mengamati keadaan sekitar di Kelurahan 

Ranomeeto yang memiliki lingkungan terbebas dari sampah dan lembah yang dapat merusak 

lingkungan, beberapa kios/warung yang tertata rapi, jalan yang begitu baik, dan beberapa 

pepohonan yang membuat lingkungan terlihat sejuk. 

Setelah melakukan observasi terhadap keadaan Kelurahan Ranomeeto, peneliti 

melanjutkan dengan mengamati masyarakat Kelurahan Ranomeeot. Di mana masing-masing 

masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing baik itu dalam pekerjaan maupun 

kegiatan, sebagian besar masyarakat Ranomeeto menggeluti pekerjaan sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), tetapi ada juga ibu rumah tangga yang bekerja di rumah baik itu menjaga 

kios ataupun Menjadi buruh cuci baju di setiap rumah warga, sebagian masyarakat juga ada 

yang melakukan kegiatan seperti senam dan olahraga lainya. 

Di Kelurahan Ranomeeto di pimpin oleh lurah atas nama, walaupun saya kurang dalam 

beromunikasi dengan lurah saat ini tapi bapak sendiri mempercayakan kepada saya untuk 

melakukan penelitian ini, tapi di samping itu saya lebih aktif dalam berkomunikasi kepada 

mantan lurah atas nama Jufri Alhuda. di mana saat melakukan observasi saya banyak di bantu 

oleh beliau. 

Setelah melakukan observasi saya bertemu dengan salah satu warga yang sedang 

membersihkan halaman rumahnya sembari bercerita, selama observasi berlangsung saya 

melihat beberapa ibu rumah tangga maupun kepala rumah tangga yang berada di rumah 

sedangkan hari itu adalah hari di mana semua aktifitas perkantoran atau pekerjaan di mulai. 

Setelah itu saya melihat ibu RT sedang mendata beberapa warga lalu saat dia mendata 

di tempat tinggal saya sekalian saya mewawancarai ibu RT sebagai warga atau sebagai 

nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan ketika waktu jam kerja telah selesai saya 

langsung mewawancarai dua orang nasabah Bank Konvensional yang menurut saya memiliki 

kriteria yang dapat di katakan sebagai seseorang yang memiliki kecerdasan finansial. Baik 

cerdas dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan hasilnya. 

Selanjutnya saya mewawancarai dua orang nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). 

Mengenai literasi mereka terhadap bank syariah dan bagaimana cara mereka dalam 

mengelola keuangan mereka. Dan saya mewancarai satu orang nasabah Bank Konvensional 

yaitu salah satu pegawai negeri sipil. Dimana beliau adalah salah satu warga yang di kenal 

sangat ramah. 

Dari hasil wawancara informan dan hasil observasi, saya melihat dan dapat 

menyimpulkan bahwa kurangnya kecerdasan finansial terhadap masyarakat muslim 

Kelurahan ranomeeto hal ini idasari dengan bagaimana cara masyarakat dalam mengelola dan 

memanfaatkan keuanganya, selain itu tidak sedikit masyarakat yang kurang dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya atau kurang dalam memanfaatkan uangnya dengan baik sehingga 

masyarakat yang kurang dalam memiliki kecerdasan finansial terlihat dari segi pendapatan 

ekonominya, hal ini di di dasari oleh hal yang paling utama di kalangan masyarakat yaitu 

pendapatan karena masih banyak masyarakat yang tidak seimbang dari jumlah kebutuhan dan 

jumlah pendapatan 
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Dari hasil wawancara dan hasil observasi, saya menyimpulkan bahwa literasi terhadap 

perbankan syariah sangat kurang pada masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan hal ini didasari oleh kurangnya membaca pihak masyarakat atau rendahnya 

tingkat literasi  terkait bank syariah sekaligus  kurangnya sosialisasi bank syariah terhadap 

masyarat, sehingga masyarakat simpang siur atas bagaimana sistem perbankan syaariah 

dijalankan, masih banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa perbankan syariah 

menggunakan riba atau tidak berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional.   

 

 

 

 

Lampiran 3. 

HASIL WAWANCARA 

1. Wawancara Bersama Nasabah Bank Syariah  

Nama : Sodiman M. Ag 

Hari/Tanggal :  Selasa, 07 September 2021 

Waktu Wawancara :  15:45-16:00 WIT 

Lokasi Wawancara :  RQM Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN) 

Tema Wawancara  : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
Ya 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 

Saya nasabah pada Bank Syariah dan juga 

nasabah di Bank Konvensional 

 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

Untuk Bank Konvensional kenapa saya 

menjadi nasabah karena sebelumnya kan 

Bank Syariah itu belum ada sedangkan saya 

sudah menjadi nasabah pada Bank 

Konvensional dari tahu 1998 karena saat itu 

juga belum ada Bank Syariah, dan juga 

sebenarnya kita di buatkan lembaga atau 

kebijakan lembaga untuk rekening gaji, 

kalau untuk Bank Syariah kenapa saya 

memilih menjadi nasabah Bank Syariah 

karena ingin patuh terhadap agama dengan 

menghindari riba. 

4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial ? 

Kecerdasan Finansial  adalah kecerdasan 

yang terkait dengan manajemen keuangan di 

mana manajemen keuangan itu dimensinya 
luas ada yang memperoleh atau bagaimana 

mendapatkan uang kemudian mengeloala 

uang, menginvestasikan uang, supaya lebih 
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banyak uangnya 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

Sangat penting, karena kalau orang yang 

tidak mempunyai kecerdasan finansial maka 

akan menjadi miskin, kan orang yang 

mempunyai kecerdasan finansial kan ia tau 

bagaimana cara insting bagaimana cara 

mencari uang atau bagaimana cara ia 

investasikan uang untuk menjadi besar, 

karena saya yakin orang yang tidak 

mempunyai kecerdasan finansial akan 

menjadi miskin dan itu akan di benci sama 

agama 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

pertama, saya kerja keras untuk memperoleh 

uang, semua peluang yang saya bisa lakukan 

atau peluang untuk memperoleh uang saya 

manfaatkan, kedua , kalau saya sudah 

memperoleh keuangan saya kelolah dengan 

sesuai kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-

anak, dan kebutuhan saya sendiri. 

7 

Bagaimana cara anda 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial 

dalam kehidupan sehari-

hari  

Dengan cara kerja keras, kalau untuk gaji 

dari dosen itu pokok, tapi yang lain saya 

main saham dengan cara berinvestasi, 

kemudian kalau ada pekerjaan riset di luar 

artinya jasa itu masih ada hubungannya 

terhadap selain saya menjadi dosen 

8 
Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda  

Ya dengan itu tadi saya kelola uang saya di 

saham saya putar uang saya dalam 

berinvestasi selain itu sembari memutar 

uang saya pada saham ya saya memberi 

pada istri saya untuk di kelola mungkin 

untuk kebutuhan anak atau kebutuhan 

makan 

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Perbankan yang menerapkan sistem syariah 

lembaga keungan perbankan sebagai 

lembaga intermediasi keuangan yang 

berbasis syariah atau sesuai dengan syariat 

islam. 

10. 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu 
sama? 

 Bank Konvensional dan Bank Syariah itu 

tidak sama lah, kalau sama ngapain ada 

bank syariah karena dia berbeda makanya 

ada dua jenis itu dan itu di akui oleh aturan 
perundang-undangan kan itu bukti bahwa 

karena ada undang-undang yang berbeda 
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maka itu Bank Konvensional dan Bank 

Syariah itu beda 

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Saya tidak percaya kalau yang syariah itu 

masih ada riba karena kalau ada berarti 

dewan syariahnya tidak jalan diawasi oleh 

ojk juga kalau ada yang menggunakan riba 

pasti di sumprit itu karena tidak sesuai 

dengan sistem syariah yang di bangun 

12. 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Penting, untuk mengedukasi masyarakat 

tentang Perbankan Syariah selama ini kan 

yang terenal hanya Bank Konvensional 

karena sudah lebih lama, makanya penting 

karena mayoritas kita adalah agama islam 

untuk mengembalikan muslim pada sistem 

perbankan yang berbasis syariah. 

13. 

Apa hubungan kecerdasan 

finansial dan literasi 

perbankan syariah 

Literasi perbankan syariah itu kan proses , 

sedangkan kecerdasan finansial itukan 

sifatnya individu jika saya memiliki 

kecerdasan finansial atau tidak sedangkan 

sosialisasi yang bersifat eksternal pada 

banyak individu maka sebenarnya 

hubunganya itu informative.  
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Nama :  Agustina S.S, M. Hum 

Hari/Tanggal :  Rabu, 08 September 2021 

Waktu Wawancara :  16:40-17:00 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan 
Ya 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan 
Bank Syariah Dan Bank Konvensional 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah/Bank 

Konvensional 

Saya menggunakan Bank Syariah sebagai 

tabungan akhirat atau khusus untuk tabungan 

haji saya, sedangkan untuk Bank 

Konvensional untuk tabungan masa depan 

anak-anak dan saya sendiri. 

4 

Apa yang anda ketahui  

mengenai kecerdasan 

 finansial 

Kecerdasan Finansial itu bagaimana kita 

mampu memanage keuangan atau finansial 

kita baik dalam organisasi atau dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa 

Sangat penting, karena kalau kita tidak cerdas 

dalam memanage finansial maka kehidupan 

kita tidak akan secara umum atau ekonomi 

kita tidak meningkat 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menerapkan 

kecerdasan finansial dalam 

kehidupan sehari-hari 

salah satunya dengan cara menghemat 

kemudian kebutuhan atau membeli yang di 

butuhkan atau yang penting saja tidak melihat 

bahwa hal yang disuka belum tentu kita 

gunakan 

7 
Bagaimana anda 

 mendapatkan uang. 

Kebetulan saya seorang pegawai negeri 

otomatis saya mendapatkan penghasilan tiap 

bulan dari pemerintah, selain itu saya juga 

membuka butik kecil-kecilan. dan saya 

mendapatkan uang dari penghasilan butik 

saya 

8 
Bagaimana anda dalam 

mengelola uang anda 

Caranya setiap penghasilan setiap bulan saya 

sudah bagi-bagi seempama ini untuk 

kebutuhan dapur, yang ini untuk kebutuhan 

anak sekolah. Jadi saya sudah pos-poskan. 

Kalau ada lebihnya mungkin bisa untuk have 
fun atau selebihnya juga di sedekahkan 

9 
Bagaimana anda dalam 

memanfaatkan uang anda 

Ya dengan yang saya bilang tadi di 

manfaatkan dengan cara saya sudah pisahkan 

memang mana kebutuhan sehari-hari dan 

mana kebutuhan yang memang harus di 

tanggung 

10 Apa yang anda ketahui Perbankan Syariah sebenarnya saya masih 
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tentang perbankan syariah awam mengenai Perbankan Syariah hanya 

saja ada beberapa yang saya ketahui yaitu dia 

perbankan yang tidak ada bunga kalau tidak 

salah itu sistem bagi hasil kemudian tidak ada 

administrasi di mana itu di ubah menjadi 

zakat 

11 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu sama 

Bank Syariah dengan Bank Konvensional itu 

Sama, tapi kalau secara hokum islam ia 

berbeda karena bank syariah itu dari mana 

dan peruntukanya dari mana 

12 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

 yang menggunakan riba 

Itu saya tidak tau karena memang ada yang 

mengatakan riba ada juga yang tidak tapi 

sejauh ini saya belum melihat unsur ribanya 

13 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting 

Penting, perlu di lakukan sosialisasi supaya 

masyarakat lebih mengenal bagaimana sistem 

kerja Bank Syariah 

14 

Bisakah anda jelaskan 

mengenai hubungan 

kecerdasan finansial 

dengan literasi perbankan 

syariah 

Untuk itu mungkin kaya sama mengelola 

keuangan 

 

 

 

 

Nama :  Mirwati M 

Hari/Tanggal :  Senin, 30 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  17:05-17:35 WIT 

Lokasi Wawancara :  Rumah Kediaman 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan 

Ya 

2 Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan 

BSI (Bank Syariah Indonesia) 

3 Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah 

Karena salah satu keharusan atau perintah 

dari pihak atasan di tempat kerja  

4 Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial 

Saya kurang paham, mungkin itu seperti 

pintarnya kita atur uang  

5 Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa 

Penting, karena kalau tidak ada kecerdasan 

finansial keuangan akan teracak-acak atau 

kaya tidak teratur dan supaya bisa lebih 

hemat karena kitabisa atur keuangannya kita. 
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6 Bagaimana cara anda 

dalam menerapkan 

kecerdasan finansial dalam 

kehidupan sehari-hari 

mungkin seperti menabung atau menyimpan 

uang di bank supaya tidak mudah untuk di 

hambur-hamburkan, dan juga saya membuka 

usaha kecil-kecilan membuka kios di dekat 

rumah 

7 Bagaimana anda 

 mendapatkan uang 

Dengan cara kerja, dan dari usaha itu atau 

usaha kios 

8 Bagaimana anda dalam 

mengelola uang anda 

Dengan cara membuka usaha kios dimana 

dari penghasilan yang di dapatkan terlebih 

dahulu saya menyediakan kekurangan apa 

saja yang ada di kios dan modalnya di putar 

dan juga mengikuti arisan keluarga arisan 

uang 

9 Bagaimana anda dalam 

memanfaatkan uang anda 

Beli makanan sehari-hari, atau membeli 

sesuatu yang di butuhkan 

10 Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan syariah 

Bank tanpa riba 

11 Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu sama 

Beda kalau konvensional menggunakan riba 

seperti bunga, kalau syariah tidak ada ribanya 

12 Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba 

Sepertinya bank syariah tidak menggunakan 

riba karena menggunakan hokum islam 

13 Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting 

Penting sekali , karena kebanyakan orang 

hanya menggunakan bank konvensional di 

bandingkan bank syariah 

14 Bisakah anda jelaskan 

mengenai hubungan 

kecerdasan finansial 

dengan literasi perbankan 

syariah 

Sama-sama dapat menyimpan uang 

 

Nama :  Lutpi 

Hari/Tanggal :  Sabtu, 28 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  10:27:-11:31 WIT 

Lokasi Wawancara :  kediaman Rumah  

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah anda salah satu nasabah 

di perbankan 

Ya 

2 Jenis tabungan apa yang anda 

gunakan 

BNI Konvensional 

3 Mengapa anda memilih menjadi 

nasabah Bank Syariah 

Karena tempat saya kerja atau 

perusahaan tempat saya kerja bekerja 

sama dengan Bank Bni dalam 
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memberikan upah tenaga kerja pada 

perusahaan tersebut maka itu kami di 

wajibkan menggunakan Bank BNI 

sebagai tempat pemasukan gaji dari 

hasil kerja kami . 

4 Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan finansial 

Kecerdasan Finansial itu kaya kita 

pintar atur keuanganya kita sendiri. 

5 Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu penting, 

mengapa 

Penting agar kita dapat memanage 

pengeluaran kita. 

6 Bagaimana cara anda dalam 

menerapkan kecerdasan 

finansial dalam kehidupan 

sehari-hari 

dengan cara menabung untuk masa 

depan saya untuk menghalalkan yulia 

dan berusaha sehemat mungkin dalam 

pengeluaran saya sehari-hari 

7 Bagaimana anda mendapatkan 

uang 

Saya bekerja siang malam melakukan 

lembur untuk menghasilkan uang dan 

saya di gaji oleh perusahaan PT VDNI 

di morose dengan sebenarnya rekan 

kerja saya orang china yang kerjanya 

tidak berat dari saya tapi gajinya lebih 

tinggi, maaf saya curhat. 

8 Bagaimana anda dalam 

mengelola uang anda 

Saya menyisihkan uang saya untuk 

belanja kebutuhan di warung 

kebetulan ibu saya membuka kios 

kecil-kecilan, selain itu saya 

memisahkan uang saya untuk 

menabung. 

9 Bagaimana anda dalam 

memanfaatkan uang anda 

saya manfaatkan uang saya dalam ya 

menabung yang saya bilang tadi, 

selain itu saya juga bersedekah 

10 Apa yang anda ketahui tentang 

perbankan syariah 

Perbankan syariah adalah bank tempat 

pinjam meminjam berdasarkan syariah 

Perbankan syariah adalah bank tempat 

pinjam meminjam berdasarkan syariah 

11 Apakah menurut anda sistem 

perbankan syariah dan 

konvensional itu sama 

Beda, kalau bank syariah tidak ambil 

keuntungan dan tidak ada riba 

sedangkan bank konvensional ketika 

kita diberi pinjaman akan 

mendapatkan bunga. 

12 Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi terhadap 

bank syariah yang 

menggunakan riba 

Menurut saya kita yang tidak tau 

mengenai bank syariah harus lebih 

banyak membaca dan tidak mudah 

terpengaruh dari opini luar 

13 Apakah sosialisasi mengenai 

perbankan syariah pada 

masyarakat itu penting 

Penting, karena orang-orang sadar 

kalau menabung atau meminjam di 

bank konvensional dapat 

menimbulkan riba atau dosa makanya 

lebih bagus di bank syariah tidak 
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mendapatkan dosa. 

14 Bisakah anda jelaskan mengenai 

hubungan kecerdasan finansial 

dengan literasi perbankan 

syariah 

Hubunganya adalah sama-sama 

mengatur keuangan 

 

Nama :   Herlinda 

Hari/Tanggal :  Kamis, 26 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  08:14:-09:22 WIT 

Lokasi Wawancara :  kediaman Rumah  

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan 

Ya 

2 Jenis tabungan apa yang anda 

gunakan 

BRI syariah 

3 Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Konvensional  

Karena saya pernah melakuakn 

pembiayaan yaitu peminjaman uang 

makanya saya menggunakan Bri 

Syariah sedangkan kenapa saya dahulu 

tidak menggunakan BRI karena 

menurut saya, saya tidak punya uang 

untuk mau di taro di situ, kan saya pakai 

Bri Syariah karena mau ada pinjaman 

saja. 

4 Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan finansial 

Kecerdasan Finansial Adalah 

bagaimana cara kita mencatat keuangan 

dalam rumah tangga, terus pengeluaran 

dan pemasukanya kita harus atur 

dimana itu uang lari kemana atau 

pemasukanya dari mana, kecerdasan 

finansial itu seperti keuangan yang kita 

punya saja bagaiaman jalanya itu uang 

dalam kehidupan sehari-hari 

5 Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa 

Penting, kalau tidak ada kecerdasan 

finansial kita tidak tau larinya itu uang 

kemana karena kalau tidak kita bisa 

kaya boros  

6 Bagaimana cara anda dalam 

menerapkan kecerdasan 

finansial dalam kehidupan 

sehari-hari 

Dengan memilah biaya pemasukan dan 

pengeluaran, dimana saya menjual ikan 

dan ongkos modal ikan di olah hingga 

kembali modal dari perhitungan hasil 

menjual, dan bagaimana makanan 

sehari-hari bukan dari modal 

pengeluaran ikan 

7 Bagaimana anda mendapatkan 

uang 

Menjual ikan dan mendapat gaji dari 

hasil kerja sampingan di butik 
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8 Bagaimana anda dalam 

mengelola uang anda 

Dengan cara harus tau pengeluaran 

seperti kita harus tau penngeluaran 

untuk makan berapa dan lebih besarka 

pengeluaran dari pemasukan 

9 Bagaimana anda dalam 

memanfaatkan uang anda 

Dengan membeli hal-hal yang penting 

saja adapun keinginan itu tidak terlalu 

di turuti 

10 Apa yang anda ketahui tentang 

perbankan syariah 

Perbankan Syariah adalah bank yang 

mengatur keuangan yang berlandas 

agama islam 

11 Apakah menurut anda sistem 

perbankan syariah dan 

konvensional itu sama 

Tidak, kalau konvensional itu riba kalau 

syariah itu tidak 

12 Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi terhadap 

bank syariah yang 

menggunakan riba 

Berarti itu belum masuk dalam kategori 

dalam Bank yang islami, kan kalau 

namanya syariah berarti harus islami 

13 Apakah sosialisasi mengenai 

perbankan syariah pada 

masyarakat itu penting 

Penting, karena masih banyak yang 

belum mengetahui tentang bank syariah 

termasuk saya sendiri 

14 Bisakah anda jelaskan 

mengenai hubungan 

kecerdasan finansial dengan 

literasi perbankan syariah 

Ada hubunganya karena itu masih 

tentang keuangan dan di Baank Syariah 

juga di ajarkan bagaimana mengelola 

keuangan 

 

Nama :   Sarah 

Hari/Tanggal :  Kamis, 2 September 2021 

Waktu Wawancara :  08:14:-09:22 WIT 

Lokasi Wawancara :  kediaman Rumah  

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan 

Tidak 

2 Jenis tabungan apa yang anda 

gunakan 

Bank syariah (BNI) 

3 Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Konvensional. 

Karena sebenarnya tidak ada isisnya, 

hanya saja keluarga di kampong suka 

kirim uang dan juga saya juga suka 

kirim uang ke kampong makanya 

bapaknya dia buka rekening BNI 

syariah dan saya juga tidak tau dulu ada 

Bank Syariah sekarangji saya tau itupun 

banyak yang bilang lebih tinggi 

biayanya dari Bank Konvensional 

4 Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan finansial 

Kecerdasan Finansial kaya bagaimana 

orang pintar atur uang.  

5 Apakah menurut anda Penting,  supaya uang itu bisa di atur 
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kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa 

dengan baik 

6 Bagaimana cara anda dalam 

menerapkan kecerdasan 

finansial dalam kehidupan 

sehari-hari 

Dengan membeli makanan untuk anak-

anak, dan membayar utang yang belum 

lunas, selain itu saya juga menyisihkan 

sedikit untuk uang jajan anak  

7 Bagaimana anda mendapatkan 

uang 

Dari penghasilan mengojek suami Dari 

penghasilan mengojek suami saja itupun 

tidak seberapa taulah kalau mengojek 

untung-untung kalau dalam sehari dapat 

50 ribu tapi lebih banyak seharinya 

dapat 25 ribu 

8 Bagaimana anda dalam 

mengelola uang anda 

Sama ji cuman sehari-harinya beli 

makanan, dengan harus ada pengeluaran 

untuk anak-anak sekolah 

9 Bagaimana anda dalam 

memanfaatkan uang anda 

Kalau untuk saya kurang bisa di 

manfaatkan karena penghasilan itu 

cuman berapa dan paling ituji di 

manfaatkan untuk lunasi utang, bayar 

sekolah anak, dan makan setiap hari 

10 Apa yang anda ketahui tentang 

perbankan syariah 

Tempat menabung uang yang syariah 

11 Apakah menurut anda sistem 

perbankan syariah dan 

konvensional itu sama 

Beda kalau bank konvensional dia tidak 

ada syariahnya 

12 Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi terhadap 

bank syariah yang 

menggunakan riba 

Katanya semua Bank menggunakan riba 

13 Apakah sosialisasi mengenai 

perbankan syariah pada 

masyarakat itu penting 

Penting, karena saya saja tidak tau 

sebenarnya tentang itu Bank Syariah 

14 Bisakah anda jelaskan 

mengenai hubungan 

kecerdasan finansial dengan 

literasi perbankan syariah 

Saya kurang paham tentang itu karena 

pertama saya tidak tau juga terhadap 

Perbankan Syariah dan Finansialku juga 

kurang 

 

      Nama :   La Ode Indomay 

Hari/Tanggal :  Minggu, 12 September 2021 

Waktu Wawancara :  10:12:-12:22 WIT 

Lokasi Wawancara :  kediaman Rumah  

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah anda salah satu 
nasabah di perbankan 

Iya saya adalah salah satu nasabah di 
perbankan 

2 Jenis tabungan apa yang anda 

gunakan 

Bank Konvensional (BNI) 
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3 Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Konvensional/Bank Syariah 

Sebelumnya saya bukan salah satu 

nasabah Bank Syariah, mengapa saya 

tidak menggunakan Bank Syariah 

karena menurut saya pembiayaan pada 

Bank Syariah cukup tinggi ya, dan 

mengapa saya menggunakan Bank 

Konvensional selain karena saya lebih 

tau Bank Konvensional dari pada Bank 

Syariah, karena saat itu masih Bank 

muamalat kan dan itupun belum terlalu 

terkenal, dan gaji pokok saya di 

haruskan untuk membuka Bank BNI 

Konvensional makanya saya menjadi 

salah satu nasabahnya, sselain itu 

sebelumnya juga ada beberapa 

keharusan mengapa saya membuka 

Bank BNI karena saya setiap bulanya 

mengirim uang ke orangtua.  

4 Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan finansial 

Kecerdasan Finansial itu kalau tidak 

salah bagaimana kemampuan individu 

pada pengelolaan keuanganya ya, kalau 

saya kurang mampu mengelola yang 

mengelola istri saya  

5 Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa 

Oh jelas penting, kalau kamu berdiri 

tidak usah punya kaki memangnya bisa 

kan tidak sama halnya Kecerdasan 

Finansial jika kamu ingin keuanganmu 

semakin bertambah dan lancar ya kamu 

harus menerapkan hal tersebut  

6 Bagaimana cara anda dalam 

menerapkan kecerdasan 

finansial dalam kehidupan 

sehari-hari 

Kalau sayya palig gaji pokok di tabung 

sebagian, kirim keorangtua beli bahan 

makanan, dan bahan sekolah anak 

7 Bagaimana anda mendapatkan 

uang 

Kalau di Tanya bagaimana saya sendiri 

dalam menghasilkan uang ya cuman 

dari gaji pokok saya menjadi polisi, tapi 

kalau di Tanya dari mana keluarga saya 

mendapatkan uang ya gabungan gaji 

pokok saya dan gaji pokok istri saya 

8 Bagaimana anda dalam 

mengelola uang anda 

Yang saya bilang tadi saya kurang 

paham dalam mengelola keuangan 

karena yang mengelola keuangan kan 

istri saya 

9 Bagaimana anda dalam 

memanfaatkan uang anda 

Kalau memanfaatkan uang ya di 

manfaatkan sebaik mungkin kaya 

jangan boros dalam pengeluaran kalau 

bisa makan saja itu sudah cukup sekali 

10 Apa yang anda ketahui tentang Wah saya kan bukan nasabah Bank 
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perbankan syariah Syariah, tapi yang saya ketahui 

Perbankan Syariah adalah lembaga 

keuangan yang menyalurkan dan 

menghimpun dana dari masyarakat dan 

di salurkan kembali kepada masyarakat 

tapi Bank Syariah dia  menggunakan 

aturan-aturan Syariah baik dari segi 

sistemnya, maupun pembebasan ribanya 

ya 

11 Apakah menurut anda sistem 

perbankan syariah dan 

konvensional itu sama 

Oh jelas beda itu sangat beda baik dari 

segi peraturan sistemmnya dan 

bagaimana bentuk objeknya 

12 Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi terhadap 

bank syariah yang 

menggunakan riba 

Yah kalau Bank Syariah menggunakan 

riba untuk apa ada Bank Syariah kan 

jadi disini dapat di ambil bahwa Bank 

Syariah tidak menggunakan riba 

13 Apakah sosialisasi mengenai 

perbankan syariah pada 

masyarakat itu penting 

Penting, karena seperti pertaanyaan 

yang tadi bahwa masih banyak 

spekulasi masyarakat bahwa Bank 

Syariah itu menggunakan rib amakanya 

harus ada sosisalisai dari pihak Bank 

Syariah terkait ini 

14 Bisakah anda jelaskan 

mengenai hubungan 

kecerdasan finansial dengan 

literasi perbankan syariah 

Hubunganya mungkin seseorang 

individual yang memiliki pemahaman 

atau kepintaran dalam mengelola uang 

dan menjadikan agama sebagai landasan 

utamanya dan hubungan keduanya ya 

sesuatu yang sama dalam pengelolan 

keuangan 
 

Nama :   Ilham Rustam 

Hari/Tanggal :  Rabu, 15 September 2021 

Waktu Wawancara :  10:12:-11:00 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kantor Lurah Ranomeeto  

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan 

Iya  

2 Jenis tabungan apa yang anda 

gunakan 

Bank Konvensional  

3 Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Konvensional/Bank Syariah 

Karena bank konvensional lebih mudah 

ditemukan tempat penarikanya karena 

kalau BSI sangat sulit tempatnya mulai 

dari ATMnya dan cabangnya karena 

kebetulan juga di tempat tinggal saya 

lebih banyak penarikan bank 

konvensional di banding BSI 
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4 Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan finansial 

Bagaimana pengaturan keuangan di 

mana semua pasti paham bagaiaman 

mengatur keuangan hanya saja masing-

masing kita kembali lagi ke pemasukan 

dan kebutuhan di mana kalau kita untuk 

pegawai kebutuhan itu di paskan, karena 

itu masih banyak pegawai yang mencari 

dana dari luar baik membuka usaha atau 

berdagang .  

 

5 Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa 

Penting, bagaimana cara kita mengelola 

keuangan dan saya yakin semua orang 

memiliki kecerdasan finansial tetapi 

kembali lagi ke kemampuan finansial 

masyarakat apakah mencukupi atau tidak 

kita harus melihat dari situ terlebih 

dahulu 

 

6 Bagaimana cara anda dalam 

menerapkan kecerdasan 

finansial dalam kehidupan 

sehari-hari 

Yaitu dengan lebih melihat kebutuhan 

saya dulu dan pendapat di mana harus 

menyeimbangkan pendapatan dan 

kebutuhan 

7 Bagaimana anda mendapatkan 

uang 

Yang pertama saya menghasilkan uang 

dengan kerja, yang kedua karena kita 

sebagai pegawai walaupun mau 

menambah penghasilan saya membuka 

waung dan melakukan investasi atau 

mencari penghasilan sampingan. 

 

8 Bagaimana anda dalam 

mengelola uang anda 

Sebelumnya kita mengatur keuangan 

dulu terutama kebutuhan, tetapi untuk 

sekarang terlalu banyak kebutuhan dari 

kebutuhan sekunder hingga kebutuhan 

primer seperti yang lalu tidak 

membutuhkan handphone tetapi sekarang 

hal itu menjadi kebutuhan primer 

 

9 Bagaimana anda dalam 

memanfaatkan uang anda 

Sebelumnya kita mengatur keuangan 

dulu terutama kebutuhan, tetapi untuk 

sekarang terlalu banyak kebutuhan dari 

kebutuhan sekunder hingga kebutuhan 

primer seperti yang lalu tidak 

membutuhkan handphone tetapi sekarang 

hal itu menjadi kebutuhan primer 

 

10 Apa yang anda ketahui tentang 

perbankan syariah 

Bank Syariah pertama lebih ringan dalam 

pembiayaanya atau bunganya ringan dan 

lebih sesuai dengan agama atau syariat 
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agama kalau untuk selebihnya saya 

kurang paham karena saya belum pernah 

menggunakan bank syariah.  

 

11 Apakah menurut anda sistem 

perbankan syariah dan 

konvensional itu sama 

Masalah samanya itu sama karena sama-

sama dapatt melakukan deposito atau 

menabungnya tapi kalau untuk masalah 

bunganya mungkin ada perbedaan 

sedangkan saya untuk masyarakat yang 

sangat awam terkait bank syariah.  

 

12 Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi terhadap 

bank syariah yang 

menggunakan riba 

Terkait masalah riba, tidak ada yang 

meminjamkan kami tanpa adanya bunga 

sedangkan jika bank syariah tidak 

menggunakan Bunga lalu bagaimana gaji 

pegawai bank syariah. Karena semua 

bank menggunakan riba tetapi mungkin 

di syariah lebih rendah bunganya.  

 

13 Apakah sosialisasi mengenai 

perbankan syariah pada 

masyarakat itu penting 

Penting tidaknya kembali ke masyarakat 

lagi kalau mereka mau ke ban syariah 

maka silahkan tetapi belum tentu juga 

seseorang yang menggunakan bank 

konvensional itu akan tidak berkah 

penghasilanya. 

14 Bisakah anda jelaskan 

mengenai hubungan 

kecerdasan finansial dengan 

literasi perbankan syariah 

Hubunganya terletak pada bagaimana 

seseorang mempunyai kepintaran dalam 

mengelola keuangan dengan cara 

mempercayakan dana kita dengan bank 

yang berbasis syariah 

 

Nama :  Mega Dwi Armita 

Hari/Tanggal :  Jumat, 27 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  11:12:-12:00 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
Ya 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 
BSI dan Bri konvensional 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

Untuk atau sebagai rekening gaji dan kalau 

bsi untuk tabungan naik haji  
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4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial? 

Kecerdasan finansial adalah bagaimana 

seseorang dalam cara seseorang mengelola 

keuangan atau bagaimana seseorang dalam 

menabung bahkan atau bagaimana cara 

seseorang dalam menyimpan atau 

menyisihkan uangnya 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

Penting, agar lebih banyak yang mengetahui 

bagaimana kecerdasan finansial itu sendiri 

berjalan dalam hidup atau kehidupan 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

Dari kerja sebagai anggota polri dari remon 

dan dari usaha ikan koi 

7 

Bagaimana cara anda 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial 

tazkiyah dalam kehidupan 

sehari-hari dan apakah 

anda melakukan infaq, 

sedekah, wakaf, dan zakat? 

Dengan cara yang pertama dan paling penting 

mengamankan uang dulu yaitu dengan 

menabung, lalu sisihkan lagi untuk tabungan 

haji lalu sisihkan untuk makanan sehari-hari 

dan untuk kebutuhan mendadak dan 

kebutuhan anak seperti susu atau popok, 

untuk bersedah saya selalu bersedekah di 

masjid setiap hari jumat dan jika ada kerja 

bakti juga jika ada yang meminta sedangkan 

untuk zakat adalah kegiatan wajib setiap 

tahunya 

8 

Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda 

dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose 

keuangan anda dalam 

hitungan persen? 

Memanage dengan mengelola keuangan yang 

baik saya bagi 100% terima gaji 20% untuk 

tabungan haji 30% tabungan mandiri 50% 

terbagi kebutuhan anak, kebutuhan primer 

dan sekunder 

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Bank yang menganut hukum syariah dan 

bank yang memiliki tempat atau wadah 

dalam menabung haji atau umroh 

10. 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu 

sama? 

 Berbeda di lihat dari sisi luarnya seperti bank 

konvensional tidak bisa melakukan tabungan 

haji kalau bank syarih bisa 

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Sepertinya dari yang saya lihat insyaallah 

bank syariah tidak menggunakan riba 

12. 

Apakah sosialisasi 
mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Penting, karena saya sendiri sebagai 
pengguna juga belum terlalu paham dalam 

sistem lain yang ada di perbankan pernah 

dijelaskan tetapi lupa 

13. 

Apa yang anda pahami 

terhadap sistem perbankan 

syariah, seperti deposito 

syariah dan giro syariah? 

Saya kurang tau karena saya hanya 

menggunakan untuk tabungan haji kalau 

untuk itu sepertinya pihak bank tau 



 
 
 

68 
 
 

 

Nama :  Jumaira 

Hari/Tanggal :  Jumat, 27 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  12:12:-13:00 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
Ya 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 
BPD 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

Saya menggunakan karena sebagai rekening 

gaji memang di haruskan dan untuk ehap 

rumah juga karena itu saya menggunakan 

bank bpd kalau untuk bank syariah saya juga 

tidak tau tentang itu bahkan saya baru tau 

kalau bank syariah itu ada 

4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial? 

Kecerdasan fiansial adalah kecerdasan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 

membagi mana kebutuhan hidup dan 

kebutuhan yang tak terduka atau biaya tak 

terduga 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

Penting, untuk mengetahui bagaimana dalam 

mengelola uang kita atau uang keluarga 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

Dengan gaji saya sebagai PNS dan saya buka 

usaha kecil atau usaha warung yang hanya 

satu etalase ini 

7 

Bagaimana cara anda 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial 

tazkiyah dalam kehidupan 

sehari-hari dan apakah 

anda melakukan infaq, 

sedekah, wakaf, dan zakat? 

Dengan cara jika mendapat gaji maka saya 

menyisihkan untuk kebutuha  sehari-hari dan 

sebagian juga untuk kebutuhan warung, 

listrik, air dan menyisipkan uang ntuk biaya 

tak terduga lainya seperti jika diundang 

dalam pesta 

8 

Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda 

dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose 

keuangan anda dalam 

hitungan persen? 

Dengan membagi dari 100% di bagi 30% 

untuk penyisihan tabungan, 30% sisihkan 

untuk biaya tak terduga 20% untuk makan 

dan 20% untuk biaya kekurangan atau 

kebutuhan warung 

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Untuk bank yang berbasis syariah saja saya 

sendiri baru tau dari kamu saya tidak tau 

tentang perbankan syariah saya tidak paham 

sama sekali 
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10. 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu 

sama? 

 Sepertinya sama saja karena merupakan 

sama-sama bank  

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Saya kurang paham bagaimana sistem di 

dalam bank syariah tersebut tetapi dari 

penjelasan kamu saya sepertinya tertarik 

menggunakan bank syariah 

12. 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Penting sepertinya karena saya sendiri tidak 

pernah mendapat sosialiasi dari bank syariah  

13. 

Apa yang anda pahami 

terhadap sistem perbankan 

syariah, seperti deposito 

syariah dan giro syariah? 

Bank syariah saja saya tidak paham 

bagaimana dengan sistem atau cara kerja di 

dalamnya 

 

Nama :  Maya Septa 

Hari/Tanggal :  Minggu, 29 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  11:12:-12:00 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
YA 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 
Mandiri Konvensional 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

Karena itu digunkan untuk rekening gaji saya 

dulu saya kerja tetapi sekarang saya sudah 

tidak gunakan lagi karena sudah menjadi ibu 

rumah tang tapi beberapa uang ada di 

rekening itu 

4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial ? 

Kecerdasan finansial adalah bagaimana kita 

mengatur keuangan makanan pokok untuk 

sehari-hari atau bagaimana kita mematok 

uang yang di keluarkan hari ini beberapa dan 

hari seterusnya 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

Penting karena sebenarnya saya kurang 

paham atas bank syariah itu kalau bisa dari 

pihak bank di adakan sosialisasi karena 

benar-benar saya tidak paham sistem di 

dalamnya 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

Dari gaji suami kalau yang lainya ya dari 

bagaimana saya usaha dan usaha saya yaitu 

menjual kue 

7 Bagaimana cara anda Saya mematok untuk makanan pokok untuk 



 
 
 

70 
 
 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial 

tazkiyah dalam kehidupan 

sehari-hari dan apakah 

anda melakukan infaq, 

sedekah, wakaf, dan zakat? 

kebutuhan si kecil dan kebutuhan rumah 

mungkin sekaligus kebutuhan untu bahan kue 

, kalau untuk zakat sudah pasti itu 

perhitunganya, kalau sedekah saya suka 

membuat kue untuk di masjid jika ada yang 

kerja bakti, lalu saya juga menabung di 

masjid atau di celengan masjid  yang tiap 

bulan harus dikumpul 

8 

Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda 

dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose 

keuangan anda dalam 

hitungan persen? 

Dengan membagi 10% untuk bahan kue 20% 

biaya anak 20% bersedekah 20% untuk 

makanan pokok seharihari  

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Bank syariah yang saya tahu tentang 

bagaimana sistemnya atau biayanya yang 

rendah dan bank syariah juga adalah bank 

yang syariah 

10. 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu 

sama? 

 Berbeda Karen konvensional biayanya 

sangat tinggi sedangkan bank syariah tidak 

lalu bank konven juga tidak menggunakan 

sistem syariah 

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Antara ya dan tidak karena bank syariah tetap 

ada potonganya dan itu juga termasuk pada 

riba walaupun sedikit walaupun memang 

lebih rendah 

12. 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Sangat penting  

13. 

Apa yang anda pahami 

terhadap sistem perbankan 

syariah, seperti deposito 

syariah dan giro syariah? 

Saya kurang paham tentang sistem di dalam 

bank syariah karena saya belum pernah 

menggunakan bank syariah. 

 

Nama :  Rohayani 

Hari/Tanggal :  Minggu, 29 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  14:15:-14:30 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
Ya 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 
Bsi dan Bri konvensional 

3 Mengapa anda memilih Kalau bank bri itu karena dulu saya kerja dan 



 
 
 

71 
 
 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

disitu sebagai rekening gaji saya kalau untuk 

bsi saya pakai karna biayanya lebih rendah 

saja  

4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial? 

Kecerdasan finansial adalah pengelolaan 

keuangan atau tidak jauh dari pengelolaan 

atau bagaimana cara keluarga dalam memberi 

penyyisihan tterhadap pengeluaranya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

Penting agar seorang mengetahui terhadap 

cara kerja finansial itu sendiri 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

Dari pekerjaan saya sebagaimarrketing 

perumahan jika ada akad maka dari situ gaji 

saya sekaligus dari gaji suami 

7 

Bagaimana cara anda 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial 

tazkiyah dalam kehidupan 

sehari-hari dan apakah 

anda melakukan infaq, 

sedekah, wakaf, dan zakat? 

Mengelola dengan menyimpan sebagian 

untuk makan perminggu jika ada lebihnya 

maka saya sisihkan 300 ribu untuk uang 

bulanan kira-kira untuk satu minggu saya 

menghabiskan 200 ribu untuk biaya makan 

sedangkan untuk zakat saya lakukan setiap 

tahun dan sedekah itu saya suka bersedekah 

di masjid untuk celengan masjid 

8 

Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda 

dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose 

keuangan anda dalam 

hitungan persen? 

Dengan bagi 50% untuk makanan perminggu 

sampai perbulanya tergantung pendapatan 

dan 50% di tabung untuk kebutuhan masa 

depan 

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Yang saya tau hanya bank syariah tidak 

memiliki potongan sama sekali karena saya 

rasa semua transaksi saya ke bank syariah itu 

tidak ada potongan 

10. 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu 

sama? 

 Berbeda bank syariah tidak ada potongan 

sama sekali sedangkan bank konvensional 

tinggi potongan dan diambil selama perbulan 

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Tidak ada riba pada bank syariah Karena 

tidak ada potongan kecuali potongan saat kita 

menarik tunai uang  

12. 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Penting karena belum banyak yang 

mengetahui yang sebenarnya program bank 

syariah itu lebih bagus  

13. 

Apa yang anda pahami 

terhadap sistem perbankan 

syariah, seperti deposito 

syariah dan giro syariah? 

Kurang paham karena sebagai pengguna BSI 

saya hanya melakukan tabungan saja di BSI  
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Nama :  Triwahyuni 

Hari/Tanggal :  Selasa, 31 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  15:17:-15:30 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
- 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 
- 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

Saya tidak menggunakan ATM karena 

menurut saya tidak terlalu digunakan dan gaji 

suami juga di bayar secara tunai 

4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial ? 

Kecerdasan finansial adalah pengelolaan 

keuangan dalam rumah tangga seperti 

pengelolaan tabungan, atau pengelolaan 

untuk membeli kebutuhan sehari-hari 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

Penting seperti saya agar saya lebih paham 

untuk bagaimana mengelola keuangan 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

Hanya dengan gaji suami saya 

7 

Bagaimana cara anda 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial 

tazkiyah dalam kehidupan 

sehari-hari dan apakah 

anda melakukan infaq, 

sedekah, wakaf, dan zakat? 

Dengan menanbung secara manual di 

celengan dan saya memisahkan untuk 

kebutuhan sehari-hari seperti makan, dapur, 

dan lainya, kalau untuk bersedekah saya 

memberi kepada kalau ada orang yang datang 

meminta sumbangan seperti dari panti asuhan 

dan lainya 

8 

Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda 

dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose 

keuangan anda dalam 

hitungan persen? 

Dari gaji suami saya simpan 5% untuk 

sedekah 10% untuk makanan dan kebutuhan 

sehari-hari 

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Saya juga baru mengetahui jika bank syariah 

itu ada dan saya juga buka salah satu nasabah 

di semua bank saya tidak mengetahui 

mengenai jenis bank konvensional sekaligus 

bank syariah 

10. 
Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

 Sepertinya sama saja karena bank syariah 

dan bank konvensional sama-sama bank 
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dan konvensional itu 

sama? 

untuk meminjam uang atau membuka 

tabungan 

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Kalau di dengar dari syariahnya sepertinya 

tidak tapi walahualam juga saya kurang 

paham 

12. 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Sangat penting saya juga sangat tidak 

memahami kalau bisa jangan hanya 

mengadakan sosialisasi bank syariah saja 

tetapi bank biasa juga perlu dalam sosialisasi 

13. 

Apa yang anda pahami 

terhadap sistem perbankan 

syariah, seperti deposito 

syariah dan giro syariah? 

- 

 

Nama :  Juniharwati 

Hari/Tanggal :  Selasa, 31 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  16:15:-16:30 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
Ya 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 
BRI KONVENSIONAL 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

Sebagai rekening gaji dari kantor saja dan di 

pakai sebagai tempat menabung dan aktifitas 

lainya dalam bank 

4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial tazkiyah? 

Kecerdasan finansial adalah keuangan yang 

setiap harinya di tabung dan untuk makanan 

anak dan keluarga sehari-hari 

5 

Apakah menurut anda 

kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

Penting agar orang mengetahui cara kerja 

dari cerdasnya finansial  

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

Dari gaji suami saja karena saya tidak bekerja 

sedangkan untuk pengelolaan keuangan saya 

sendiri sepenuhnya 

7 

Bagaimana cara anda 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial 

tazkiyah dalam kehidupan 

sehari-hari dan apakah 

anda melakukan infaq, 

sedekah, wakaf, dan zakat? 

Dengan cara tabung gaji atau kita lebih 

pentingkan menabung dulu dan tidak lain 

untuk makanan pokok juga kebutuhan 

sekolah anak atau kebutuhan kita sendiri, 

untuk sedekah saya bersedekah pada 

orangbyang meminta sumbangan 



 
 
 

74 
 
 

8 

Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda 

dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose 

keuangan anda dalam 

hitungan persen? 

Dari 100% gaji suami 30% untuk makanan 

pokok seharihari 40% untuk di tabung dan 

sisanya untuk kebutuhan anak dan untuk 

bersedekah 

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Saya benar-benar tidak paham bank syariah 

saya rasa yang paham bank syariah hanya 

orang perbankanya saja 

10. 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu 

sama? 

 Beda kalau bank konvensional itu lebih 

mahal penarikanya walaupun tempat atm dan 

banknya lebih terjangkau sedangkan bank 

syariah itu kurang tempat ATM nya 

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Sepertinya dari kata syariahnya tidak yak 

arena syariah melarang riba jadi bank syariah 

tidak menggunakan riba 

12. 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Penting agar orang yang tidak mengetahui 

perbankan syariah atau orang yang kurang 

paham agar menjadi paham  

13. 

Apa yang anda pahami 

terhadap sistem perbankan 

syariah, seperti deposito 

syariah dan giro syariah? 

- 

 

Nama :  Paserahaja 

Hari/Tanggal :  Selasa, 31 Agustus 2021 

Waktu Wawancara :  17:12:-18:00 WIT 

Lokasi Wawancara :  Kediaman Rumah 

Tema Wawancara : Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. 
Apakah anda salah satu 

nasabah di perbankan? 
Ya 

2 
Jenis tabungan apa yang 

anda gunakan? 
BRI 

3 

Mengapa anda memilih 

menjadi nasabah Bank 

Syariah atau Bank 

Konvensional? 

Karena anak saya yang kerja menyuruh saya 

membuka ATM bri karena lebih mudah juga 

banknya di depan lorong tempat saya tinggal, 

sedangkan bank syariah tempatnya sangat 

tidak terjangkau 

4 

Apa yang anda ketahui 

mengenai kecerdasan 

finansial tazkiyah? 

Kecerdasan finansial adalah bagaimana 

seorang anak cerdas atau pintar dalam 

mengelola uangnya dan bagaimana anak 

mampu dalam aspek memahami uang 

5 Apakah menurut anda Penting untuk istri saya agar ia dapat 
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kecerdasan finansial itu 

penting, mengapa? 

mengetahui bagaimana cara ia mengelola 

keuangan keluarga yang baik 

6 

Bagaimana cara anda 

dalam menghasilkan  atau 

mendapatkan uang?   

Dengan gaji saya menjadi rw  

7 

Bagaimana cara anda 

dalam mengaplikasikan 

atau menerapkan 

kecerdasan finansial  

dalam kehidupan sehari-

hari dan apakah anda 

melakukan infaq, sedekah, 

wakaf, dan zakat? 

Untuk mengelola keuangan yang lakukan 

istri saya mungkin dengan menyisipkan untu 

makanan poko dan kebutuhan rumah tangga, 

kalau bersedekah itu sudah pasti setiap jumat 

dimesjid dan sedekah tenaga juga untuk 

pembangunan masjid 

8 

Bagaimana anda dalam 

memanage keuangan anda 

dan bagaimana anda dalam 

membagi perpose-pose 

keuangan anda dalam 

hitungan persen? 

Kalau untuk pembagian berapa persen itu 

semuanya istri saya yang atur karena saya 

menyerahkan seluruhnya ke ibundahar 

9 

Apa yang anda ketahui 

tentang perbankan 

syariah? 

Saya tidak tau sama sekali mungkin hanya 

orang perbankan syariah yang tau dan 

mungkin yang menggunakan sistem islam 

10. 

Apakah menurut anda 

sistem perbankan syariah 

dan konvensional itu 

sama? 

 Berbeda dari tempat penarikan saja berbeda 

dan kalau bank syariah sangat susah di 

jangkau 

11. 

Bagaimana menurut anda 

mengenai spekulasi 

terhadap bank syariah 

yang menggunakan riba? 

Walahualam, karena dia menggunakan sistem 

bank syariah maka tidak ada riba atau tidak 

ada dosa di dalamnya 

12. 

Apakah sosialisasi 

mengenai perbankan 

syariah pada masyarakat 

itu penting? 

Penting, karena masyarakat agar tau bank 

syariah itu sistemnya seperti begini dan agar 

banyak masyarakat muslim yang seharusnya 

menggunakan bank syariah 

13. 

Apa yang anda pahami 

terhadap sistem perbankan 

syariah, seperti deposito 

syariah dan giro syariah? 

- 
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Lampiran 4. 

DOKUMENTASI 

 

1. Wawancara Dengan Pihak Masyarakat 
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Informan 3                       Informan 4 

   (nasabah bank konvensional)       (nasabah bank syariah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan 5                        Informan 6 

      (nasabah keduanya )             (nasabah bank konvensional) 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

    Informan 7                              Informan 8 

  (nasabah bank keduanya)       (nasabah bank konvensional) 
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                   Informan 9      Informan 10 

   (nasabah bank Konvensional)    (nasabahbankKonvensional)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Informan 11                     Informan 12 

           (nasabah bank syariah)        (nasabah bank konvensional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Informan 13              informan 14 

(nasabah bank konvensional)                  (non nasabah) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         Informan 15 

                 (nasabah bank syariah & konvensional)   
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Lampiran 5. 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 6.  

 

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

81 
 
 

 

 

BIOGRAFI PENULIS 

 

 
 

Nama  : Yuliana 

Tempat, Tgl Lahir : Kendari, 05 October 2000 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

Alamat : Konawe Selatan, Kelurahan Ranomeeto, Btn maleo blok M no. 2 

No. Telp : 0823-4671-2754 

Email : yuliana05yuliana@gmail.com 

Riwayat Pendidikan : 

• 2006 – 2012 : SD Negeri 01 Ranomeeto 

• 2012 – 2015 : SMP Negeri 01 Wundulako 

• 2015 – 2018 : SMK Negeri 5 Kendari 

• 2018 – Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Kendari 

 

 

mailto:yuliana05yuliana@gmail.com

