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2. BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Definisi Grafologi 

 Orang-orang yang menggunakan grafologi pertama kali adalah orang-orang 

Cina sejak lebih dari delapan abad yang lalu. Selain orang-orang Cina yang 

menggunakan grafogogi, orang-orang Romawi dan para biarawaan pada abad 

pertengahan juga telah menggunakan ilmu grafologi ini.  

 Kata “grafologi” berasal dari bahasa Yunani yaitu perpaduan dari kata-kata 

graphein dan –ologi, yang mempunyai arti sebagai “menulis” dan “sebuah cabang 

bidang studi ilmiah”. Jadi, grafologi adalah bidang studi yang mengkaji dari tulisan 

tangan manusia yang berasal dari sekumpulan besar pengetahuan dan bukan 

merupakan sebuah sistem. Orang-orang yang mempelajari grafologi tidak perlu 

terkejut mendapati beragam interpretasi yang bahkan kadang-kadang saling 

bertentangan antara suatu goresan atau bentuk tulisan tangan antar setiap manusia. 

(Amend & Ruiz, 2014) 

 Menurut Wahyu (2015), graphology ( handwriting analysis ) atau ilmu 

analisis tulisan tangan yang merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang banyak 

digunakan oleh ilmuan yaitu sebagai jalan untuk menginterpretasi kepribadian dan 

karakter seseorang melalui tulisan tangan, juga untuk mengetahui dan mempelajari 

kecendrungan perilaku orang lain. Tulisan tangan merupakan tulisan dari otak 

manusia yang langsung di interpretasi melalui tulisan tangan dan merupakan 

gambaran kepribadian penulisnya. Pikiran seseorang secara sadar menentukan apa 
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yang akan ia tulis. Tidak hanya dengan itu, alam bawah sadar setiap manusia juga 

turut mengontrol bagaimana cara seseorang dalam menulis. Dengan kata lain, 

otaklah yang melakukan stimulasi agar tangan manusia melakukan gerakan-

gerakan yang membentuk tulisan tangan yang akan ditulis. Tulisan ini kemudian 

dianalisis untuk mengetahui karakter seseorang. Tulisan tangan sebagai 

brainwriting lebih banyak dihasilkan dari fungsi-fungsi otak daripada otot. 

 

2.2. Definisi Kebohongan 

  Kebohongan merupakan sifat menutupi keadaan yang sebenarnya. Manusia 

cenderung melakukan kebohongan di saat mereka melakukan perbuatan yang salah 

serta memiliki kecenderungan untuk menghidar dan menutup diri dari orang lain.  

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata bohong diartikan sebagai 

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  Sedangkan kebohongan diartikan 

sebagai sesuatu yang bohong dan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 

 Menurut I Gede Aris Gunadi dan Agus Harjoko (2012), menyatakan bahwa 

pendeteksi kebohongan adalah sebuah aplikasi yang dapat gunakan untuk 

mengungkap fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, pendeteksi kebohongan ini bekerja 

berdasarkan perubahan aspek fisiologis tubuh manusia untuk menutupi 

kebohongannya. Untuk mendeteksi kebohongan, dapat dilakukan dengan banyak 

hal, diantaranya dapat dilakukan dengan melakukan deteksi berdasarkan 

konduktivitas kulit, tulisan tangan, isi tulisan, analisis suara, image infrared 

(Termograpy), serta bahasa tubuh (gesture).  
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2.3. Human Computer Interaction 

 Definisi dari ( Human Computer Interaction ) atau interaksi manusia dan 

komputer merupakan ilmu yang mempelajari tentang tindakan antara manusia 

dengan komputer, yaitu interaksi yang dilakukan manusia sebagai pengguna 

komputer dengan sistem yang ada pada komputer.  

 Sedangkan interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian 

dari proses-proses dan dialog yang dilakukan oleh pengguna (manusia) kepada 

sistem untuk memberikan umpan balik melalui sebuah antar muka untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan keinginan pengguna komputer. 

(Santoso I. , 2009) 

 

2.4. Populasi 

 Menurut Sekaran (2006), pengertian populasi mengacu kepada total 

keseluruhan dari sekelompok orang, hal, atau kejadian yang ingin peneliti 

investigasi. Jadi, populasi merupakan jumlah orang-orang atau yang disebut dengan 

responden yang turut serta dalam proses pengumpulan data. 

 Menurut Sugiono (2010), populasi bukan hanya sekedar orang atau 

subjek/objek yang akan diteliti, tetapi merupakan seluruh karakteristik yang 

dimiliki oleh subjek/objek yang diteliti. 

 

2.5. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota 

yang dipilih dari populasi untuk diteliti. Menurut Hasan (2002), sampel adalah 
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sebagian dari suatu populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga 

memiliki karakteristik tertentu yang bisa mewakili dari suatu populasi. 

 Menurut Santoso (2014), sampel bisa didefinisikan dengan sekumpulan 

data-data yang akan diambil atau di seleksi dari suatu populasi. Pengambilan 

sampel ini dilakukan karena dalam praktiknya banyak kendala yang tidak 

memungkinkan seluruh populasi untuk diteliti. Jadi hanya mengambil beberapa 

sampel dari suatu populasi.  

 Menurut Supranto (2007), Sampling merupakan cara pengumpulan atau 

penelitian data kalau hanya sebagian dari elemen populasi dari objek sampel yang 

diteliti dan tidak meneliti semuanya. 

 Menurut Guritno et. al. (2011), Penarikan sampel probabilitas merupakan 

prosedur yang objektif, yaitu probabilitas pemilihan harus diketahui terlebih dahulu 

untuk setiap elemen atau unit populasi. Pada metode penarikan sampel probabilitas 

ini setiap elemen populasi memiliki peluang atau probabilitas yang sama untuk 

selanjutnya dipilih sebagai sampel. Dalam hal ini, pemilihan dipilih berdasarkan 

metode pemilihan acak ( random ). Istilah random sering disalahartikan artinya 

menjadi sembarang atau dengan kata lain diartikan menjadi dipilih dengan sesuka 

hati atau acak. Namun, pengertian random sebenarnya merupakan suatu konsep 

matematis yang diterapkan dengan mengikuti sejumlah aturan ketat dan tepat 

sehingga semua elemen didalam suatu populasi memiliki peluang yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel.  Terdapat beberapa metode dalam penarikan sampel 

probabilitas, yaitu: 

1.  Metode penarikan sampel acak sederhana  ( Simple Random Sampling ) 
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Metode ini dikatakan simpel atau sederhana karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan dengan acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada pada suatu populasi. Cara penarikan sampel acak sederhana ini 

dilakukan apabila anggota dari populasi dianggap homogen atau sama. 

Dengan kata lain, metode ini merupakan suatu prosedur yang 

memungkinkan setiap elemen dalam populasi akan mempunyai peluang 

yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. 

2.  Metode penarikan sampel berstrata ( Stratifed Random Sampling ) 

Metode ini dikatakan penarikan sampel berstrata karena merupakan suatu 

prosedur penarikan sub-sampel secara acak sederhana yang ditarik dari 

setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristik. 

3.  Metode penarikan sampel berkelompok ( Cluster Sampling ) 

Penarikan sambel berkelompok merupakan suatu prosedur penarikan 

sampel probabilitas berkelompok yang memilih dari sub-populasi yang 

disebut sebagai cluster. Setiap emelen didalam kelompok ( cluster ) dipilih 

sebagai sampel. Teknik ini digunakan apabila objek yang diteliti atau 

sumber data yang sangat besar dan sangat luas. 

4.  Metode penarikan sampel sistematik ( Systematic Sampling ) 

Pengambilan sampel sistematik merupakan teknik pengambilan sampel 

yang berdasarkan dari urutan anggota populasi yang telah diberikan nomor 

urut dari urutan awal sampai dengan urutan akhir. 

5.  Metode penarikan sampel berstrata disproporsional ( Disproportionate 

Stratifed Random ) 
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Pengambilan sampel berstrata disproporsional merupakan suatu cara 

pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan dari strata 

perimbangan dari besar atau kecilnya yang terdapat didalam suatu 

populasi. 

 

2.6. Variabel 

 Menurut Sugiono (2010), Variabel penelitian merupakan segala sesuatu 

yang akan ditetapkan atau digunakan peneliti yang berbentuk apa saja untuk 

dipelajari, sehingga akan memperoleh informasi tentang hal yang telah dipelajari 

dan kemudian untuk menarik kesimpulan. 

 Menurut Widoyoko (2012), Didalam setiap penelitian baik berupa 

penelitian tunggal atau jamak, selalu terdapat variabel. Secara teoritis, variabel 

dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai atribut dari objek yang mempunyai 

“variasi” antara satu objek dengan objek lainnya antar satu orang dengan yang lain.  

Dapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu konsep yang memiliki variasi nilai 

bervariasi. Variabel membedakan antara satu objek dengan objek lainnya karena 

mempunyai nilai yang bervariasi didalam satu populasi. Objek-objek ini merupakan 

anggota dari populasi karena mempunyai satu karakteristik yang sama, tetapi dapat 

dibedakan antara satu dengan yang lainnya pada suatu variabel. 

 Berdasarkan hubungan antar variabel, variabel pada suatu penelitian dapat 

dibedakan menjadi:  
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1.  Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab atau yang 

mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Variabel ini disebut 

variabel bebas karena tidak tergantung pada variabel lainnya. 

2.  Variabel terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat karena dipengaruhi 

oleh variabel bebas dan mempunyai kondisi atau variasi yang terikat dan 

dipengaruhi oleh variasi dari variabel lain. 

3.  Variabel kontrol (Control Variable) 

Variabel kontrol adalah variabel yang dibatasi atau dikendalikan 

pengaruhnya dalam hal tertentu, sehingga tidak mempunyai pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat oleh faktor luar yang tidak diteliti. 

4.  Variabel moderator (Moderator Variable) 

Variabel moderator adaah variabel yang memperkuat atau memperlemah 

pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

5.  Variabel antara (Intervening Variable) 

Variabel antara adalah variabel yang mempengaruhi anrara variabel bebas 

dengan variabel terikat sehingga menjadi hubungan yang tidak dapat 

diamati dan menjadi hubungan tidak langsung.   

 Menurut Widoyoko (2012), Salah satu tahapan penting dalam proses 

penelitian kuantitatif adalah penentuan variabel yaitu peneliti harus memutuskan 

variabel-variabel apa saja yang akan dijadikan titik perhatian atau objek dalam 

penelitian. 
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2.7.  Data Statistik 

  Menurut Supranto (2007), Data statistik merupakan data-data dari 

ringkasan yang berbentuk angka seperti jumlah (total), rata-rata (average), dan 

persentase (percentage) dari hasil perhitungan data-data tersebut. Kegunaan data 

statistik adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dan 

membuat keputusan untuk mengetahui suatu keadaan atau persoalan.  

  Menurut Santoso (2010), prinsip daru ilmu statistik yaitu bisa diartikan 

sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data, 

meringkas data, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil analisis tersebut. 

Ilmu statistik sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan atas masalah 

tertentu.  

  Secara metode, ilmu statistik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1.  Statistik deskriptif 

  Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan dan 

diringkas pada hal-hal yang penting yang terdapat pada data tersebut. Kegiatan 

yang berhubungan dengan statistik deskriptif ini seperti pada saat melakukan 

perhitungan mean (rata-rata dari data), median (nilai tengah dari data), modus 

(nilai yang paling sering muncul), mencari standar deviasi, melihat perbedaan 

distribusi data, dan sebagainya. Hasil dari statistik deskriptif ini hanya sebatas 

memaparkan isi  dari hasil perhitungan sebuah data. 

2.  Statistik inferensi 

  Setelah data-data yang akan dianalis telah didapat dan dikumpulkan, 

dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, kemudian 
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menginterpretasikan hasil analisis dari data tersebut. Kegiatan penting yang 

terkait dengan proses statistik inferensi ini adalah untuk menguji beda data dan 

uji hubungan antara dua variabel data tersebut. Metode yang sering ditemui 

adalah uji T test atau pembuatan model regresi, dan sebagainya. Hasil dari 

kegiatan statistik inferensi ini jauh lebih mengambil peran yang sangat penting 

dibandingkan statistik deskriptif, hal ini disebabkan statistik inferensi 

merupakan pengambilan keputusan atas data dan merupakan hal yang penting 

dalam kegiatan statistik. Terdapat 2 macam statistik inferensi, yaitu statistik 

parametrik (interval dan rasio) yang berdistribusi normal dan statistik non 

parametrik (nominal dan ordinal) yang berdistribusi bebas. 

  Dari sudut pandang statistik, data dapat di bagi menjadi 2 pendekatan 

yaitu: 

1.  Pendekatan kualitatif 

   Pendekatan kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan 

angka, seperti kalimat, kata, atau gambar. Data jenis ini harus dikuantifikasi 

agar bisa diolah dengan statistik. 

2. Pendekatan kuantitatif 

 Pendekatan kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, 

atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). 

 

Bagian pembagian jenis data dalam pengolahan statistik: 
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Bagan 2.1 Pembagian Jenis Data dalam Pengolahan Statistik 

Karakteristik dari empat tipe data tersebut: 

1. Data berskala nominal 

Data yang berskala nominal (sering disebut skala nominal, data nominal, 

atau jenis data nominal) adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi 

atau dengan melakukan klasifikasi objek dari data yang individual atau 

kelompok. 

2. Data berskala ordinal 

Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi 

atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat suatu hubungan. Skala 

pengukuran ordinal ini memberikan informasi tentang jumlah relatif dari 

suatu karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. 

3. Data berskala interval 

Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, 

di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Data berskala interval 

mempunyai karakteristik yang sama, seperti yang dimiliki oleh skala 
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nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa 

adanya intervalnya yang tetap. 

4. Data berskala rasio 

Menurut  Skala pengukuran rasio mempunyai data dengan nilai 0 (nol). 

Nilai absolut nol tersebut terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu 

karakteristik yang sedang diukur. Data yang diperoleh dengan cara 

pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, dan 

mempunyai titik 0 yang absolut. Pengukuran rasio biasanya dilakukan 

dalam bentuk suatu perbandingan antara satu  individu atau objek tertentu 

dengan lainnya. Pengukuran rasio merupakan data angka sebenarnya, 

sebagaimana angka-angka yang dilakukan dalam pengukuran aritmatika, 

misalnya dijumlahkan, dikurangkan, dibagikan, dikalikan, atau di rata-

ratakan. Jawaban yang dihasilkan dari data berskala rasio harus merupakan  

jawaban dengan memakai angka sebenarnya dalam bentuk rasio 

perbandingan dari data-data tersebut. Besaran perbandingan bukan 

merupakan isu pokok, tetapi merupakan persyaratan agar dapat dihasilkan 

nilai-nilai yang mencerminkan dari perbandingan-perbandingan antara satu 

objek dengan objek lainnya yang telah dilakukan suatu pengukuran. 

Prosedur pada analisis yang akan dilakukan dan sesuai dengan data berskala 

rasio adalah dengan menguji T berpasangan, karena prosedur ini digunakan 

untuk melihat perbedaan rata-rata antara dua variabel berpasangan dan 

pengujian hipotesis mengenai signifikansi perbedaan rata-rata tersebut. 

(Sarwono, 2014) 
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2.8.  Statistik Parametrik 

  Statistik parametrik berhubungan dengan statistik inferensi ( pengambilan 

keputusan atas masalah tertentu ) yang membahas tentang parameter-parameter 

pada suatu populasi, seperti rata-rata, proporsi, dan sebagainya. Ciri-ciri dari 

statistik parametrik adalah jenis data interval atau rasio, serta distribusi data 

(populasi) adalah distribusi normal. Data yang digunakan pada statistik parametrik 

adalah jenis data kuantitatif, yaitu data berskala interval dan data berskala rasio. 

Apabila jenis data yang berskala nominal dan ordinal menggunakan statistik non 

parametrik. (Santoso S. , 2010) 

 

2.9.  Pengertian Aplikasi 

  Aplikasi atau software didefinisikan sebagai sebuah perangkat lunak 

komputer yang digunakan untuk memanfaatkan kemampuan atau kecanggihan 

yang komputer miliki secara langsung untuk melakukan tugas-tugas yang dilakukan 

oleh pengguna komputer. Aplikasi sangat berkaitan langsung dengan desain antar 

muka karena komputer berinteraksi langsung dengan pengguna pada saat 

mengunakan aplikasi. 

 

2.9.1. MATLAB (Matrix Laboratory) 

  MATLAB adalah sebuah bahasa high-performance yang digunakan untuk 

komputasi teknis dan dapat diperlakukan sebagai sebuah bahasa pemograman yang 
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akrab dengan para pengguna, yang memungkinkan untuk menangani kalkulasi 

matematis dengan suatu cara yang mudah. (Peranginangin, 2006) 

  MATLAB (Matrix Laboratory) adalah sebuah program untuk analisis dan 

komputasi numerik. MATLAB merupakan suatu bahasa pemograman matematika 

lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran yang menggunakan sifat dan bentuk 

matriks. Program ini merupakan  suatu produk komersial dari perusahaan 

Mathworks, Inc. Bahasa pemograman MATLAB atau bahasa Pemograman tingkat 

tinggi ini berbasis pada matriks yang sering digunakan dalam melakukan 

penyelesaian pada masalah – masalah yang melibatkan operasi matematika elemen, 

matrik, dan lain-lain. MATLAB banyak digunakan pada proses:  

1. Matematika dan Komputasi; 

2. Pengembangan dan Algoritma; 

3. Pemograman modeling, simulasi, dan pembuatan prototipe; 

4. Analisis data, eksplorasi, dan visualisasi; 

5. Analisis numerik dan statistik; 

6. Pengembangan aplikasi teknis; (Arhami & Desiani, 2005) 

 MATLAB dikembangkan sebagai bahasa pemograman sekaligus alat untuk 

visualisasi, yang menawarkan banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai 

kasus yang berhubungan langsung dengan disiplin ilmu matematika, seperti bidang 

rekayasa teknik, fisika, statistika, komputisasi, dan modeling. MATLAB adalah 

bahasa pemograman level tinggi yang artinya dalam dunia pemograman, yaitu 

semakin tinggi level bahasa semakin mudah cara menggunakannya. Bahasa ini 

mengintegrasikan kemampuan komputasi, visualisasi, dan pemograman dalam 
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lingkungan yang tunggal dan mudah digunakan. MATLAB memang khusus 

dihadirkan bagi orang-orang yang tidak ingin disibukkan dengan rumitnya pada 

sintak dan alur logika pada pemograman, karena terdapat beberapa tools dan pada 

saat yang sama membutuhkan hasil komputasi dan visualisasi yang maksimal untuk 

mendukung pekerjaannya. (Away, 2006)  

 

2.9.2.  SPSS 

   SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences 

yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk pemecahan masalah dan 

melakukan pengolahan dari data statistik (Priyatno, 2014). SPSS sebagai software 

statistik pertama kali dibuat oleh tiga mahasiswa di Stanford University, yakni 

Norman H. Nie, C. Hadlai Hull dan Dale H. Bent pada tahun 1968. Saat itu software 

SPSS dioperasikan pada komputer mainframe. Setelah penerbit terkenal McGraw-

Hill menerbitkan user manual software  statistik SPSS, sehingga program tersebut 

menjadi populer. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC ( bisa dipakai untuk 

komputer desktop ) pada tahun 1984 dan sejalan dengan mulai populernya sistem 

operasi Windows, SPSS juga mengeluarkan versi Windows pada tahun 1992. 

Dengan demikian, SPSS adalah salah satu program komputer  yang khusus dibuat 

untuk mengolah data statistik dengan metode statistik tertentu. Saat ini, SPSS tidak 

hanya menangani masalah statistik saja, tetapi sudah meluas ke data mining 

(mengeksplorasi data yang telah terkumpul) dan melakukan predictive analytic. 

Setelah merilis versi 17, pada akhir tahun 2009 SPSS secara resmi diakuisisi oleh 

IBM (International Business Machines Corporation), dan namanya pun berubah 
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menjadi IBM SPSS. Sekarang SPSS merilis versi 17, versi 18, versi 19, versi 20, 

versi 21, versi 22. Pada kuartal akhir 2013 diluncurkan versi terbaru, yakni IBM 

SPSS statistics 22 atau disingkat SPSS 22. (Santoso, 2014) 

 

2.10.   Uji Normalitas data  

  Menurut Priyatno (2014), pada penelitian yang menggunakan analisis 

parametrik, seperti melakukan uji paired T test, maka diperlukan melakukan uji 

normalitas data terlebih dahulu sebelum mengolah data untuk mengetahui apakah 

data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data merupakan hal yang 

lazim yang harus dilakukan sebelum metode statistik diterapkan karena dengan data 

yang berdistribusi normal, maka data tersebut dapat mewakili populasi.  

  Menurut Pramesti (2014), untuk melakukan uji normalitas pada data yang 

berskala rasio dapat menggunakan pengujian sebagai berikut: 

1. Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas untuk sampel yang besar 

2. Shapiro-Wilks merupakan uji normalitas untuk sampel kecil yaitu sampai 

dengan jumlah 2000 

H0 artinya sampel berasal dari distribusi normal dengan nilai signifikan > 0,05 

H1 artinya sampel berasal dari distribusi tidak normal dengan nilai signifikan < 0,05 

  Pada SPSS jika tingkat signifikan atau nilai probabilitas kurang dari 0.05, 

maka H0 ditolak atau distribusi data tidak normal. Pada saat tingkat signifikansi atau 

nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima atau distribusi data normal. 
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2.11.   Paired Sample T Test 

  Menurut Santoso (2014), Uji paired sample T test ini dilakukan terhadap 

dua sampel yang berpasangan (pair). Sampel yang berpasangan dapat diartikan 

sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama tetapi mengalami dua perlakuan 

atau pengukuran yang berbeda. Uji ini digunakan untuk menguji sampel yang sama 

yang berdistribusi normal, lalu di ukur dari hasil perbandingannya. 

Hipotesis untuk kasus ini : 

H0: Tidak ada perbedaan kedua rata-rata  

H1: Ada perbedaan kedua rata-rata 

  Berasarkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0.05 maka 

H0 ditolak dan artinya rata-rata populasi tidak identik atau berbeda. Jika nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima dan 

artinya rata-rata populasi identik atau sama. 

 

2.12.   Hipotesis 

  Menurut Guritno et. al. (2011) Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Kebenaran 

dari hipotesis harus dibuktikan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan dari 

suatu populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data-data 

yang diperoleh dari statistik (data sampel) penelitian. Dalam statistik, yang akan 

diuji adalah hipotesis nol, yaitu pernyataan tentang tidak adanya perbedaan yang 

signifikan. Sedangkan lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif ( H1 ) 
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yang menyatakan ada perbedaan yang signifkan antara populasi (parameter) dengan 

statistik (data sampel). 

H0 = Tidak dapat perbedaan antara X dan Y 

H1 = Ada perbedaan antara X dan Y 

 

2.13.   Penelitian Terdahulu 

  Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah analisis 

perbedaan tulisan tangan jujur dan bohong komparasi ukuran kata dan waktu studi 

kasus mahasiswa universitas multimedia nusantara. 

  Kebohongan merupakan suatu perilaku yang sering terjadi di dalam 

kehidupan bermasyarakat. Perilaku ini tidak hanya terjadi pada kasus kehidupan 

dalam bersosialisasi di masyarakat, tetapi juga pada beberapa kasus yang 

memungkinkan untuk berbohong seperti penyidikan terhadap kasus kriminal, serta 

dalam melakukan interview pada saat akan melamar suatu pekerjaan. Oleh karena 

itu, berbagai macam hal dilakukan untuk mendeteksi bagaimana seseorang dapat 

mengungkapkan fakta yang ada dengan jujur atau berbohong. 

  Terdapat beberapa penelitian yang telah mengungkapkan pendeteksi 

kebohongan ini, antara lain: 

1. Comparing the Handwriting Behaviours of True and False Writing with 

Computerized Handwriting Measures yang ditulis oleh Gil Luria dan Sara 

Rosenblum. Pada penelitian ini yang dilakukan yaitu dengan membandingkan 

perilaku menulis untuk kejadian benar dan salah dalam menulis dengan 

menggunakan pendekatan pengukuran berdasarkan tekanan, durasi dalam 
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menulis, serta ukuran tulisan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan hasil 

terhadap seseorang menulis dengan benar dan seseorang menulis dengan tidak 

benar berdasarkan pendekatan pengukuran yang telah diambil. (Luria & 

Rosenblum, 2009) 

2. Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan yang ditulis oleh I Gede Aris 

Gunadi dan Agus Harjoko. Pada penelitian ini dibahas metode pendekatan yang 

digunakan untuk mendeteksi kebohongan, diantaranya melakukan deteksi 

berdasarkan konduktivitas kulit, bentuk tulisan tangan, isi tulisan, analisis suara, 

image infrared (Termograpy), serta bahasa tubuh (gesture). Tujuan penelitian 

ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah pendekatan sehingga dapat digunakan 

untuk membandingkan seseorang berbohong atau tidak. (Gunadi & Harjoko, 

2012)

Analisis Perbandingan ..., Candy Claudia, FTI UMN, 2015




