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ABSTRAK 

Latar belakang: Identifikasi individu salah satunya dapat menggunakan pola sidik jari, 

karena pola sidik jari tiap manusia tidak akan pernah sama sekalipun manusia yang kembar. 

Identifikasi individu perlu dilakukan saat evakuasi korban bencana, untuk pembuktian tindak 

criminal dan lain sebagainya. Sehingga perlu diketahui perbedaan pola sidik jari antara laki-

laki dan perempuan. Dalam Islam sendiri penelitian metode identifikasi jenis kelamin dengan 

pola sidik jari belum ditemukan. Sehingga perlu pengkajian lebih dalam mengenai hukumnya 

sendiri. 

Tujuan: Mengetahui pola sidik jari pada jenis kelamin laki-laki perempuan 

Metode: Jenis penelitian adalah studi observasi analitik. Rancanagn penelitian yang 

digunakan survey cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. 

Total responden penelitian sebanyak 65 responden dari siswa siswi SD Negeri 01 Mancagar 

yang terdiri dari 34 siswa dan 31 siswi. Pengambilan sidik jari menggunakan tinta sidik jari 

dan stempel sidik jari. Analisis hasil menggunakan C cramers. Penelitian dilakukan di SD 

negeri 01 Mancagar pada tanggal 26 Agustus 2016 

Hasil: Dari hasil penelitian, pola 10 sidik jari siswa laki laki didominasi dengan tipe whorl, 

dengan tangan kanan di dominasi oleh tipe loop sebanyak 78 dan tangan kiri didominasi oleh 

whorl sebanyak 71. Pola 10 sidik jari siswa perempuan didominasi dengan tipe whorl, dengan 

tangan kanan didominasi oleh tipe whorl sebanyak 72 dan tangan kiri didominasi oleh tipe 

whorl sebanyak 77. Analisa hubungan sidik jari dengan jenis kelamin  menggunakan metode 

C cramers didapatkan nilai signifikansi hanya pada jari kedua tangan kiri.  

Kesimpulan: Tidak didapatkan adanya hubungan antara pola sidik jari dengan jenis kelamin 
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