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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dihasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat kecerdasan spiritual pada mahasiswa Program Khusus Ulama (PKU) 

Putra Fakultas Ushuluddin dan Humaioran UIN Antasari Banjarmasin, berada 

pada kategori sedang. Pembagianya, 6 orang dengan kategori rendah (10,5%) 

40 orang dengan kategori sedang (70,2%) dan 11 orang dengan kategori tinggi 

(19,3%).  

2. Komunikasi verbal pada mahasiswa Program Khusus Ulama (PKU) Putra 

Fakultas Ushuluddin dan Humaioran UIN Antasari Banjarmasin, berada pada 

kategori sedang. Pembagianya, 8 orang dengan kategori rendah (14%) 38 

orang dengan kategori sedang (66,7%) dan 11 orang dengan kategori tinggi 

(19,3%). 

3. Adanya hubungan yang positif antara tingkat kecerdasan spiritual terhadap 

komunikasi verbal pada mahasiswa Program Khusus Ulama (PKU) Putra 

Fakultas Ushuluddin dan Humaioran UIN Antasari Banjarmasin. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil analisis yang menunjukkan nilai rxy = 0,788. artinya 

semakin tinggi kecerdasan spiritual maka semakin baik dalam berkomunikasi 

secara verbal. 
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B. Saran-saran  

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, peneliti menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan di dalamnya oleh karena itu ada beberapa bahan yang mungkin 

nantinya bisa jadi pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian yang akan datang, 

adapun saranya antara lain:  

1. Subjek 

a. Mahasiswa Program Khusus Ulama (PKU) Putra hendaknya dapat mengikuti 

pelatihan atau kegiatan keagamaan baik di asrama maupun di luar asrama. 

b. Mahasiswa Program Khusus Ulama ( PKU) Putra sebaiknya dapat mengikuti 

pelatiha-pelatihan tentang komunikasi seperti public speaking. 

2. Peneliti selanjutnya 

a. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan  membuat istrumen yang lebih 

akurat dan spesifik. 

b. mengaitkan aspek kecerdasan spritual yang berdasarkan aspek Islam.  

c. Meneliti variabel tentang komunikasi nonverbal sehingga bisa melengkapi 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

3. Instansi 

a. Kedepanya buku-buku tentang psikologi komunikasi lebih diperbanyak lagi, 

terkait sebagai referensi mahasiswa dalam mengadakan penelitian, baik di 

perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora maupun di laboratorium 

Psikologi Islam. 

b. Untuk pengasuh asrama Program Khusus Ulama (PKU) Putra Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, sebaiknya lebih 

mengefektifkan kegiatan keagamaan khususnya pada pengajaran halaqah. 


