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 Program Khusus Ulama (PKU) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari 

Banjarmasin adalah Program Khusus Ulama yang ditujukan untuk mahasiswa jurusan Ilmu 

Alquran dan Tafsir dan Akidah Filsafat Islam. Dengan tujuan untuk mendidik para 

mahasiswanya dengan keterampilan keagamaan yang diharapkan dapat  menghasilkan para 

bibit-bibit ulama dan sarjana ilmu ushuluddin. untuk menjadi seorang ulama tidak cukup hanya 

dengan menguasai keterampilan agama, tetapi harus juga memiliki keterampilan yang lain, 

yaitu keterampilan dengan komunikasi verbal yang baik, karena komunikasi ini menjadi 

penting dimiliki oleh calon ulama dalam rangka menyampaikan ajaran agama kepada umat. 

Berdasarkan observasi terdapat adanya kesenjangan antara mahasiswa dan pengasuh karena 

kurangnya keakraban dan sosialisasi, salah satunya pada kegiatan keagamaan di mana ada 

beberapa mahasiswa yang tidak hadir tanpa ada keterangan, hal tersebut juga di dukung dengan 

hasil wawancara dengan pengajar halaqah menyatakan bahwa terdapat mahasiswa yang 

terlambat datang saat pembelajaran, dan ada juga yang tidak ikut sama sekali, tapi di samping 

itu terdapat mahasiswa yang memang rajin mengikuti pembelajaran. tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk melihat bagaimana tingkat kecerdasan spiritual, komunikasi verbal dan adakah  

hubungan tingkat kecerdasan spiritual dengan komunikasi verbal pada mahasiswa Program 

Khusus Ulama (PKU) Putra Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan skala likert dan didukung 

dengan wawancara dan observasi dalam penggalian data. skala digunakan untuk mengukur 

variabel kecerdasan spiritual dan komunikasi verbal. Yang menjadi subjek penelitian adalah 

mahasiswa Program Khusus Ulama (PKU) Putra Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN 

Antasari Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling, 

dengan kriteria mahasiswa aktif Program Khusus Ulama (PKU) Putra UIN Antasari 

Banjarmasin, angakatan 2014-2017, berasrama di Program Khusus Ulama (PKU) Putra, 

berjenis kelamin laki-laki, bersedia menjadi subjek penelitian. Dengan subjek berjumlah 57 

mahasiswa. 

Uji hipotesis dengan menggunakan korelasi analisis product moment menunjukkan 

hasil r hitung yang didapat (0,778) > r tabel (sig 5% = 0,261) (p value < 0,05), maka hipotesis 

tidak nihil (Ha) yang menyatakan bahwa terdapat “Hubungan yang Positif Antara Tingkat 

Kecerdasan Spiritual Dengan Komunikasi Verbal Pada mahasiswa Program Khusus Ulama 

(PKU) Putra Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin,” yang artimya 

semakin tinggi kecerdasan spritual maka semakin tinggi dalam penguasaan komunikasi verbal 

pada mahasiswa Program Khusus Ulama (PKU) Putra Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 

UIN Antasari Banjarmasin. 


