BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
e-ISSN: 2598-7453
DOI: https://doi.org/10.31539/bioedusains.v4i2.3018
GRAFOLOGI MAHASISWA PADA PRAKTIKUM ZOOLOGI
VERTEBRATA
Sri Maya1, Rizki Amalia Nur2
Universitas Muslim Maros1,2
maya@umma.ac.id1
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hasil belajar grafologi
dengan hasil belajar praktikum mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi. Metode
yang digunakan adalah laporan lengkap praktikum Zoologi Vertebrata sebagai
sampel tulisan tangan mahasiswa kemudian dianalisis menggunakan instrumen
penilaian grafologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi
atau rxy yang diperoleh adalah sebesar 0,769. Nilai tersebut bermakna bahwa
semakin tinggi analisis hasil grafologi, maka semakin tinggi pula hasil belajar
praktikum Zoologi Vertebrata mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi. Simpulan,
terdapat hubungan yang sangat kuat antara analisis hasil grafologi dengan hasil
belajar praktikum Zoologi Vertebrata Jurusan Pendidikan Biologi Universitas
Muslim Maros.
Kata Kunci: Grafologi, Hasil Pembelajaran, Praktikum
ABSTRACT
This study aims to determine the relationship between graphology learning
outcomes and practical learning outcomes for the Department of Biology
Education students. The method used is a complete report of the Vertebrate
Zoology practicum as a sample of student handwriting and then analyzed using a
graphological assessment instrument. The results showed that the value of the
correlation coefficient or rxy obtained was 0.769. This value means that the
higher the analysis of graphology results, the higher the learning outcomes of the
Vertebrate Zoology practicum for Biology Education Department students. In
conclusion, there is a solid relationship between the analysis of graphology
results and the Vertebrate Zoology practicum learning outcomes in the
Department of Biology Education, Maros Muslim University.
Keywords: Graphology, Learning Outcomes, Practicum
PENDAHULUAN
Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan dengan materi abstrak. Namun
dengan adanya praktikum pada setiap materi, hal-hal yang abstrak dapat menjadi
nyata bagi mahasiswa (Murti & Maya, 2021). Praktikum merupakan salah satu
strategi pembelajaran yang dapat menarik minat mahasiswa dalam
mengembangkan konsep, karena praktikum dapat memberikan pengalaman
langsung kepada mahasiswa untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi
sehingga mahsiswa akan lebih memahami konsep yang diajarkan (Zainab et al.,
2020). Nurrahmah et al., (2021) secara rinci menjelaskan bahwa praktikum dapat
digunakan untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan siswa.
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Kegiatan praktikum juga dapat berupa ilustrasi konsep dan prinsip ilmiah.
Hal ini sejalan dengan pernyataan (Ramadhani & Pasaribu, 2021) bahwa menulis
diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan ide/gagasan dengan menggunakan
bahasa tulis sebagai media penyampaiannya. Pada kenyataannya sebagian besar
mahsiswa memiliki hasil tulisan tangan yang sulit dibaca sehingga hasil
praktikum tidak sesuai dengan kenyataan, yang menyatakan bahwa menulis
diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan gagasan dengan menggunakan bahasa
tulis sebagai media penyampaiannya.
Grafologi berasal dari bahasa yunani, graph artinya tulisan dan logos artinya
ilmu, jadi graphology artinya ilmu tulisan tangan. grafologi adalah salah satu
cabang dari psikologi. Ilmu ini sangat berguna untuk menafsirkan karakter
seseorang melalui analisis dan pengamatan tulisan tangan. Hal ini dapat dilihat
dari karakter dan kepribadian di balik tulisan tangan tersebut (Wijaya et al., 2018).
Menulis adalah proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk tertulis, ide atau
gagasan kemudian dikembangkan dalam rangkaian kalimat (Putri et al., 2021).
Penelitian lainnya telah menggunakan beberapa karakteristik tulisan tangan
diantaranya garis dasar, kemiringan, huruf “t”, dan margin (Puspitasari &
Niopani, 2021). Hasil belajar merupakan bukti keterampilan dan kemampuan
seseorang yang dapat dilihat dari perilaku berupa penguasaan pengetahuan,
keterampilan berpikir, dan keterampilan motorik (Srimaya, 2017).
Kemampuan dosen dalam memberikan pengajaran merupakan salah satu
faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian hasil belajar peserta didik
(Lestari et al., 2021). Dengan menganalisis tulisan tangan, seseorang dapat
mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat digunakan sebagai
sarana untuk introspeksi diri (Trimardhany, 2019). Oleh sebab itu, permasalahan
yang harus dicari solusinya adalah bagaimana usaha yang tepat untuk perbaikan
pengajaran praktikum pada mata kuliah Zoologi Vertebrata dan tulisan tangan
mahasiswa pada saat praktikum bisa terbaca dengan jelas, sehingga dosen pun
mudah untuk memahami tulisan tangan mahasiswa dan mahasiswa pun dapat
lebih mudah mengetahui karakter atau potensi diri yang mereka miliki.
Mustafiah et al., (2017) menyatakan bahwa grafologi sebagai ilmu analisis
kepribadian dan kemampuan melalui tulisan tangan bisa menjadi alat bantu untuk
mengembangkan sumber daya manusia dan memajukan sistem pendidikan di
Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis hubungan hasil belajar grafologi dengan hasil belajar praktikum
mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muslim Maros.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni pada
program studi Pendidikan Biologi Universitas Muslim Maros dengan subjek
penelitian populasi seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Biologi FKIP
UMMA berjumlah 256 mahasiswa, dan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini hanya 1 kelas dan terdapat 12 mahasiswa Pendidikan Biologi semester IV yang
saat ini sedang menempuh pendidikan pada mata kuliah zoologi vertebrata.
Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen penilaian grafologi, instrumen
ini menggunakan laporan sementara yang ditulis tangan terlebih dahulu kemudian
dianalisis menggunakan analisis grafologi.
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Tabel 1. Kriteria Penilaian Grafologi
No

Grafologi Variabel

Kriteria
B
Tekanan yang
baik

1

Ingatan yang bagus

2

Detail Bakat

A
Membuat semua
i-titik, koma &
titik
I-titik bulat &

3

Diri sendiri Berdisiplin

Miring vertikal

4

Logis

5

Jujur

6

Pemikir yang baik

Surat semua
terhubung
Tulisan yang
dapat dibaca
Vertikal ke
miring kiri

7

Dapat diandalkan

8

Sederhana

9

Terorganisir

Kecil seimbang

10

Komunikatif

11

Ramah

12

Efisien

Tulisan yang
dapat dibaca
Huruf bulat &
koneksi
Beberapa
pukulan awal

13

Ketangkasan Manual yang
Baik

Gaya berirama

Kuadrat r kecil

14

Cerdas

15

Pikiran jernih

Zona menengah
kecil
Tulisan yang
dapat dibaca

16

Pemikir Objektif

17

Antusias

Loop atas yang
tinggi
Spasi yang
memadai kata &
baris
Spasi yang
memadai-kata &
baris
Ukuran huruf
bertambah

Basis yang tak
tergoyahkan
Garis
Kapital cetak
pendek

Bentuk surat
yang
disederhanakan
Garis dasar ke
atas

I-bar berpusat
Garis dasar
tingkat
Tulisan yang
dapat dibaca
Basis yang tak
tergoyahkan
Garis
Ibukota tinggi
Bahkan tengah
daerah
Tanda tangan
ukuran
sederhana &
polos
Spasi kata &
baris yang
memadai
Huruf bulat
& koneksi
Tulisan yang
sangat terbaca
Menulis cepat

C
Awal terlalu
panjang
Ekstra terbaca
Angka
tulisan yang
dapat dibaca
D-loop tersampir
kiri
Bahkan zona
tengah
Atasan runcing
di atas kecil m
dan n
PPI ukuran yang
sama dengan
Ibukota
Tulisan polos &
sederhana

Bahkan miring

Beberapa
terbuka kecil o's
Margin sumsum
Bentuk surat
yang
disederhanakan
Atasan bulat
pada
m dan n kecil
Gaya asli
Miring vertikal

Miring vertikal

T-bar setelah
ditempatkan

Instrumen penilaian praktikum mahasiswa, digunakan untuk memperoleh
data atau nilai hasil belajar praktikum mahasiswa pada mata kuliah zoologi
vertebrata. Pada taraf signifikan = 0,05, jika signifikansi yang diperoleh >0,05,
maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan jika
diperoleh signifikansi < 0,05, maka sampel tidak berasal dari populasi yang
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berdistribusi normal. Dapat diketahui bahwa semakin besar nilai r maka semakin
besar nilai r mendekati 1 semakin erat hubungannya.
Tabel 2. Intreprestasi Koefisien Korelasi
Interval Korelasi
0.0 - 0.1
0.2 - 0.3
0.4 - 05
0.6 - 0.7
0.8 - 1

Tingkat Hubungan
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan kriteria penilaian grafologi dengan pola penilaian mengikuti
instrumen penilaian hasil belajar praktikum disajikan dalam bentuk table berikut :
Tabel 3. Analisis Hasil Grafologi Mahasiswa Semester IV Jurusan Pendidikan Biologi
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Inisial
Nr
YI
NA
Al RS
Nm
Sjs
Si
Ep
Sca
Nfd
MmA
Ht

Analisis Grafologi
75
85
86
70
75
75
85
80
86
80
80
75

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif grafologi pada tabel 3,
diperoleh nilai rata-rata 79,3 yang termasuk kategori baik, dengan persentase
analisis grafologi 58,3% dengan jumlah mahasiswa 12 orang. Persentase analisis
grafologi dalam kategori skor sangat baik dan baik (di atas interval rata-rata)
berturut-turut adalah 58,3% dan 41,07% berjumlah 7 dan 5 orang. Dilihat dari
data tersebut, maka dapat disimpulkan mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi
semester IV yang sedang mengambil mata kuliah zoologi vertebrata memiliki
hasil analisis grafologi pada kategori yang baik.
Tabel 4. Hasil Belajar Praktikum Zoologi Vertebrata Mahasiswa Semester IV Jurusan
Pendidikan Biologi
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Inisial
Nr
YI
NA
Al RS
Nm
Sjs
Si
Ep

Hasil Belajar Praktikum
80
90
90
85
85
85
90
92
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9
10
11
12

Sca
Nfd
MmA
Ht

95
88
85
85

Berdasarkan data tabel 4, hasil belajar praktikum mahasiswa mendapatkan
nilai rata-rata 87,5 dengan kategori sangat baik. Mahasiswa yang berada pada
kategori sangat baik mendapatkan persentase hasil belajar 58,3% dengan jumlah
mahasiswa sebanyak 7 orang. Sedangkan mahasiswa yang berada pada kategori
baik mendapatkan persentase hasil belajar 41,7% dengan jumlah mahasiswa
sebanyak 5 siswa. Mahasiswa yang berada pada kategori rendah tidak ditemukan
dan tidak ada yang gagal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa
Pendidikan Biologi semester IV yang sedang menempuh mata kuliah zoologi
vertebrata memiliki hasil belajar yang sangat baik pada praktikum zoologi
vertebrata.
Tabel 5. Penjabaran Hasil Analisis Grafologi
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Variabel Grafologi
Ingatan yang bagus
Detail Bakat
Disiplin diri
Logis
Jujur
Pemikir yang baik
Dapat diandalkan
Sederhana
Terorganisir
Komunikatif
Ramah
Efisien
Ketangkasan Manual yang
Baik
Cerdas
Pikiran jernih
Pemikir Objektif
Antusias
Total

Baik sekali
6
9
7
5
8
7
8
5
6
10
11
7
5

Frekuensi
Bagus
6
3
5
7
4
5
4
7
6
2
1
5
7

Tidak baik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
9
6
11
128

4
3
6
1
76

0
0
0
0
0

Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa dari 12 tulisan tangan siswa yang
dijadikan sampel penelitian, analisis hasil grafologi tertinggi adalah 86 dan
terendah 70. Nilai rata-rata (mean) adalah 79,3 dan standar deviasi adalah
5,648869. Analisis terhadap 12 tulisan tangan mahasiswa yang dijadikan sampel
penelitian menunjukkan bahwa 5 siswa (41,7%) mendapat nilai dalam kategori
baik, dan 7 siswa (58,3%) mendapat nilai dalam kategori sangat baik. Sedangkan
jika dilihat dari nilai rata-rata (mean) yang diperoleh yaitu sebesar 79,3
menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muslim
Maros memiliki hasil analisis grafologi yang kuat.
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PEMBAHASAN
Hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, dinyatakan bahwa
terdapat adanya hubungan yang sangat signifikan antara hasil analisis grafologi
dengan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Biologi pada praktikum zoologi
vertebrata. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis data inferensial
menggunakan teknik korelasi pearson product moment dengan nilai koefisien
korelasi atau rxy sebesar 0,769. Dari rxy diinterpretasikan menggunakan tabel
interpretasi nilai r, sehingga terdapat hubungan antara analisis hasil grafologi
dengan hasil belajar mahasiswa praktikum zoologi vertebrata jurusan Pendidikan
Biologi tergolong sangat kuat. Artinya semakin tinggi analisis hasil grafologi
maka semakin tinggi pula hasil belajar praktikum zoologi vertebrata mahasiswa
jurusan Pendidikan Biologi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah analisis hasil
grafologi maka semakin rendah pula hasil belajar praktikum zoologi vertebrata
pada mahasiswa prodi Pendidikan Biologi.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang
menjadi objek penelitian dalam analisis rafologi merupakan faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi hasil belajar (Triwahjuni & dan Rahayu, 2021) segala
perbuatan termasuk menulis dimulai dari otak. Meskipun alat tulis dipegang oleh
tangan (kaki atau mulut), otaklah yang menggerakkan kita untuk menulis,
sehingga organ menulis diatur oleh sistem saraf pusat. Misalnya garis, kurva,
loop, dan titik, hasilnya adalah refleksi dari alam bawah sadar. Menulis adalah
simbol pribadi, unik untuk setiap individu. Oleh karena itu, menulis merupakan
ekspresi lahiriah atau indeks sikap batin, yang secara jelas dibedakan dan benarbenar individual (Arif, 2020). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil-hasil
penelitian sebelumnya seperti penelitian (Mustafiah et al., 2017) yang menyatakan
bahwa melalui grafologi tulisan tangan dapat dianalisis untuk menggambarkan
perilaku dan kepribadian seseorang, antara lain mendeteksi kecenderungan untuk
bertindak agresif, cara berpikir, hingga mendeteksi ketidak jujuran. Beberapa
studi tentang grafologi telah dilakukan seperti fitur tulisan tangan yang paling
dominan digunakan dalam analisis grafologi, termasuk bentuk margin halaman,
spasi baris, garis miring, kemiringan kata, ketajaman sudut, ukuran font,
kepadatan teks, kecepatan menulis dan keteraturan menulis (Fauzi, 2021). Tulisan
tangan juga mampu mencerminkan kepribadian individu (Puspitasari & Niopani,
2021). Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Fadhilla et al., (2017)
yang menyatakan bahwa aplikasi pengenalan kepribadian seseorang berdasarkan
tulisan tangan berhasil dibangun dengan memperoleh tingkat akurasi mencapai
90%.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Jurusan
Pendidikan Biologi secara umum unggul dalam hal soft skill tetapi rendah dalam
hal berpikir. Oleh karena itu, perlu diadakan pengulangan sistem pengajaran
secara terus menerus untuk kemajuan pendidikan, dan tentunya grafologi sebagai
ilmu yang menganalisis kepribadian dan kemampuan melalui tulisan tangan dapat
menjadi sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan memajukan
sistem pendidikan di Indonesia.
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SIMPULAN
Terdapat hubungan yang sangat kuat antara analisis hasil grafologi dengan
hasil belajar mahasiswa praktikum zoologi vertebrata jurusan Pendidikan Biologi
Universitas Muslim Maros. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi hasil
grafologi, maka semakin tinggi pula hasil belajar praktikum zoologi vertebrata
mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah
analisis hasil grafologi maka semakin rendah pula hasil belajar praktikum zoologi
vertebrata pada mahasiswa prodi Pendidikan Biologi.
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