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5.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat

ditarik kesimpulan sehubungan dengan pengujian pada ukuran kata tulisan tangan
yang ditulis secara jujur dan bohong, serta lama waktu penulisan tulisan tangan
jujur dan bohong. Analisis di atas membuktikan bahwa sebagian besar seseorang
menulis dengan jujur secara signifikan berbeda jika dibandingkan dengan
seseorang menulis dengan berbohong, dilihat dari rata-rata ukuran kata dan dari
panjang, tinggi serta waktu penulisan. Pada penulisan tulisan bohong, sebagian
besar rata-rata ukuran panjang dan tinggi tulisan tangan orang bohong lebih besar
rata-ratanya dari tulisan orang jujur. Namun, pada kata tertentu tidak terdapat
perbedaan secara signifikan antara rata-rata tulisan jujur dengan tulisan berbohong
dan tidak semua tulisan bohong lebih besar rata-ratanya dilihat dari panjang dan
tinggi saat menulis.
Pada rata-rata waktu penulisan, dari 30 data yang telah dilakukan pengujian
berdasarkan waktu menulis, terbukti secara signifikan berbeda antara lama waktu
penulisan jujur dan bohong sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang menulis
jujur lebih lama dari orang yang menulis berbohong.
Berikut ini adalah kata-kata yang telah dilakukan pengujian:
a. Terdapat 13 kata yang terbukti secara signifikan berbeda, yang diukur
berdasarkan panjang kata, yang meliputi: berkesan, dan, itu, karena, kelas,
masa, pada, pengalaman, saat, saya, sma, untuk, yang.
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b. Terdapat 12 kata yang terbukti secara signifikan berbeda, yang diukur
berdasarkan tinggi kata, yang meliputi: adalah, berkesan, dan, itu, karena,
kelas, masa, pada, saat, saya, sma, yang.
c. Terdapat 8 kata yang terbukti tidak signifikan berbeda, yang diukur
berdasarkan panjang kata, yang meliputi: adalah, di, menjadi, paling, pun,
sekolah, teman, tidak.
d. Terdapat 9 kata yang terbukti tidak signifikan berbeda, yang diukur
berdasarkan tinggi kata, yang meliputi: di, menjadi, paling, pengalaman,
pun, sekolah, teman, tidak, untuk.

5.2.

Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan dari penulis,

yaitu untuk menghindari dari penipuan dapat melakukan analisis kebohongan, salah
satunya dengan analisis ukuran kata dan waktu pada saat penulisan, tidak hanya
analisis penelitian ini, tetapi masih banyak cara lagi yang bisa digunakan untuk
mengetahui dan menghidari dari penipuan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya
dapat melakukan komparasi perbedaan tekanan penulisan pada tulisan tangan jujur
dan tulisan tangan bohong serta adanya aplikasi untuk analisis ukuran kata yang
secara otomatis dengan sistem komputer sehingga dapat mengetahui secara
langsung perbedaan dari segi ukuran tulisan, isi tulisan, dan waktu penulisan antara
tulisan jujur dan tulisan bohong dengan teknik dan cara yang berbeda.
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