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B. PAIRED SAMPLE T-TEST 

Pada metode analisis dependen, saat satu set data dihadapkan pada tujuan penelitian menguji 

hubungan antara variabel independen (skala non metrik dengan dua kategori) dengan variabel dependen 

(skala metrik dan bersifat kontinyu) maka teknik analisis yang cocok untuk kondisi seperti ini adalah uji beda 

t-test. 

Adapun uji beda t-test dilakukan pada dua kelompok kategori dengan dua kondisi : 
 

1. Dua kelompok sampel indepeden - dua kelompok berbeda (Independent Sample t-test) dan 
 

2. Dua kelompok sampel berpasangan (paired sample t-test) 
 

Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi kedua yaitu saat dua kelompok kategori dari variabel 

independen adalah uji beda parametrik dua kelompok sampel berpasangan (paired) atau uji beda rata-rata 

pada dua data yang berpasangan. 

 

Variabel Dependen Variabel Independen 
Teknik Analisis 

Parametrik Non Parametrik 

 

 

Satu Skala Metrik 

Satu Non Metrik dengan Dua 
Kategori: 

Uji beda t-test 
 

Dua Sampel independen (Two 
Independent Sample) 

Independent Sample t- 
test 

Mann Whitney 

Dua sampel berpasangan 
(Two Dependent Sample) 

Paired Sample t-test 
Wilcoxon Signed Rank 
Test 

 

Satu Skala metrik 

Satu Non Metrik dengan lebih 

dari 2 (k) Kategori: 

  

Beberapa Sampel independen (k 

Independent Sample) 

Analysis of Variance 

(ANOVA) 
Kruskall Wallis 

 Beberapa sampel berpasangan (k 
sampel berpasangan) 

 
Q Cochrans 

Lebih dari satu metrik Satu atau lebih non-metrik 
Multivariate Analysis of 
Variance (MANOVA) 

 

Satu non metrik dua 

kategori 

satu atau lebih metrik dan non 

metrik 
Regresi Logistik 

 

 

Lebih dari satu metrik 
 

Lebih dari satu metrik 
Analisis Jalur (Path 
Analysis) dan Structural 
Equation Modeling (SEM) 

 

dst    

 
Paired Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subyek yang sama namun 

mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti Subjek A akan mendapat perlakuan 1 

kemudian perlakuan 2. 

Uji Paired Sample t-test memiliki syarat yaitu: 
 

1. Data yang dimiliki oleh subyek adalah data interval atau rasio. 
 

2. Kedua kelompok data berpasangan berdistribusi normal 
 

Oleh karena itu, sebelum melakukan uji paired sample t-test dilakukan terlebih dahulu Uji Normalitas. 
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Kasus: 

Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery 

terhadap hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa inggris pada 50 siswa kelas 8 di SMP Konoha? 

Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut, guru melakukan dua kali tes. Tes 

pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran answer gallery diterapkan atau disebut Pre Test. Tes 

kedua dilakukan setelah pembelajaran answer gallery diterapkan di kelas tersebut atau disebut Post Test. 

Hasil pre test dan post test kelastersebut ada di file latihan uji beda t-test.xlsx data ada di sheet 

paried sample t-test. Dari data tersebut Anda diminta untuk membantu sang guru mengolah data dan 

menganalisis Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai mata pelajaran bahasa inggris sebelum dan 

sesudah diterapkannya strategi pembelajaran answer gallery! 

Uji Normalitas 
 

uji Shapirowilk dan liliefords (adaptasi kolmogorov smirnov) merupakan pengujian normalitas digunakan 

pada kasus ini. Jika kedua data berpasangan berdistribusi normal maka pengujian hipotesis (uji beda rata- 

rata) menggunakan parametrik test (paired sample t-test) sebaliknya apabila kedua data berpasangan 

tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis (uji beda rata-rata) menggunakan non parametrik test 

(pasangan dari paired sample t-test yaitu wilcoxon signed rank test) 

Hipotesis yang diajukan: 
 

Hipotesis nol (H0) : Data terdistribusi secara normal 

Hipotesis Alternatif (Ha) : Data tidak terdistribusi secara normal 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika sig. (p value) ≤ 0,05 (5%) maka Ha diterima atau H0 gagal diterima artinya Data tidak terdistribusi 

secara normal. Sebaliknya jika sig. (p value) > 0,05 (5%) maka H0 diterima atau Ha gagal diterima artinya 

Data terdistribusi secara normal. 

Pengolahan Data dengan SPSS 

a. Buka file latihan uji beda t-test  sheet paired sample t-test 

b. Dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistics 

Explore. Tampak di layar : 
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c. Pindahkan dua kelompok data berpasangan pre test dan post test ke Dependent Lis 

Plots  Aktifkan Normality plots with tests  Continue  OK 

d. terlihat output SPSS seperti berikut ini: 
 

Pada output test of normality terlihat bahwa Nilai Sig. (p value) dari Kolmogorov Smirnov 

dan Shapirowilk > 0,05 yang berarti H0 diterima artinya data berdistribusi normal. 

Catatan: untuk normalitas kelompok data berpasangan nilai sig. (p value) harus > 0,05 

maka H0 diterima atau data berdistribusi normal, Jika salah satu saja kelompok memiliki 

sig. (p value) ≤ 0,05 maka Ha diterima artinya data tidak berdistribusi normal. 

Asumsi paired sample t-test bahwa kelompok data berpasangan berdistribusi secara normal, maka 

selanjutnya adalah melakukan paired sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 

nilai bahasa inggris sebelum dan sesudah strategi pembelajaran answer gallery. 

 
Uji Normalitas dari Selisih antara kedua kelompok data 

Cara lain untuk uji normalitas pada selisih antara kedua kelompok berpasangan. Selisih yang 

dimaksud adalah misal: nilai pretest dikurangi nilai posttest. Apabila memenuhi asumsi normalitas maka 

sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai yaitu uji paired sample t-test. Dan apabila tidak  

memenuhi maka uji Wilcoxon Signed Rank Test dapat digunakan sebagai alternatif. 

Pengolahan Data dengan SPSS 

a. Buka file latihan uji beda t-test  sheet paired sample t-test 

b. Membuat selisih (difference) dari kedua kelompok data berpasangan. Dari menu utama SPSS 

pilih Transform  Compute Variable 
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c. Target Variable (nama variabel) untuk selisih kedua kelompok data berpasangan. 

Numeric Expression merupakan tempat formula/rumus perhitungan selisih pretest dan 

posttest  OK. Tampilan variabel baru bernama Selisih akan muncul pada Data 

View di SPSS Data Editor (Input) 

d. Dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistics 

Explore. Tampak di layar : 
 

 

e. Pindahkan variabel selisih ke Dependent Lis  Plots  Aktifkan Normality plots with 

tests  Continue  OK 

f. terlihat output SPSS seperti berikut ini: 
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Pada output test of normality terlihat bahwa Nilai Sig. (p value) dari Kolmogorov Smirnov dan 

Shapirowilk > 0,05 yang berarti H0 diterima artinya data berdistribusi normal. 

 
Paired sample t-test 

 

Hipotesis untuk kasus ini adalah : 

H0 : Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata nilai pretest dan posttest tidak berbeda 

secara nyata) 

Ha : Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata nilai pretest dan posttest adalah 

memang berbeda secara nyata) 

Pengambilan Keputusan 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan tingkat signifikansi: 

 
 jika probabilitas/tingkat signifikansi > 0,05 ; maka H0 diterima 

 

 jika probabilitas/tingkat signifikansi ≤ 0,05 ; maka H0  ditolak 

Pengolahan Data dengan SPSS 

 

a. Dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Compare Means Paired 

Sample T Test 
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b. Pindah ke dua kelompok data berpasangan (Pre Test dan Post Test) ke Paired Variables  Ok 

c. Tampilan Output SPSS tampak seperti berikut ini: 
 

 
Pada bagian pertama terlihat ringkasan statistik dari kedua kelompok data. Untuk nilai rata-rata para 

bahasa inggris sebelum diterapkannya strategi pembelajaran answer gallery adalah sebesar 67,96. 

Sedangkan setelah diterapkannya strategi pembelajaran answer gallery adalah sebesar 84,96. Terlihat 

bahwa penerapan strategi pembelajaran answer gallery meningkatkan rata-rata nilai bahasa inggris 

siswa. Namun, apakah secara statistik ada perbedaan nilai rata-rata bahasa inggris siswa?  Tampak 

pada output kedua. 

Terlihat bahwa t hitung adalah -12,153 dengan probabilitas/tingkat signifikansi 0,000 (p value < 0,05) 

maka H0 ditolak atau kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata nilai pretest dan posttest 

berbeda secara nyata). Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai bahasa 

inggris siswa SMP Konoha sebelum dan sesudah diterapkannya strategi pembelajaran answer gallery 

maka strategi pembelajaran ini memang tepat untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan nilai mata 

pelajaran bahasa inggris. 

C. Wilcoxon Signed Rank Test 
 

Uji Wilcoxon Signed Rank Test adalah uji non parametrik yang merupakan pasangan dari paired sample t- 

test saat asumsi dari paired sample t-test tidak terpenuhi. Meski begitu, Wilcoxon memiliki asumsi atau syarat 

yang perlu dipenuhi. Asumsi atau syarat dari uji ini adalah variabel dependen berskala data ordinal atau 

interval/rasio tetapi berdistribusi tidak normal. Oleh karenanya anda perlu dilakukan uji normalitas terlebih 

dahulu pada selisih antara kedua kelompok. Selisih yang dimaksud adalah misal: nilai pretest dikurangi nilai 

posttest. Apabila memenuhi asumsi normalitas maka sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai 

yaitu uji paired sample t-test. Dan apabila tidak memenuhi maka uji Wilcoxon Signed Rank Test dapat 

digunakan sebagai alternatif. 

Kasus: 

Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery 

terhadap hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa inggris pada 50 siswa kelas 8 di SMP Konoha? 

Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut, guru melakukan dua kali tes. Tes 

pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran answer gallery diterapkan atau disebut Pre Test. Tes 
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kedua dilakukan setelah pembelajaran answer gallery diterapkan di kelas tersebut atau disebut Post Test. 

Hasil pre test dan post test kelastersebut ada di file latihan uji beda t-test.xlsx data ada di sheet 

wilcoxon. Dari data tersebut Anda diminta untuk membantu sang guru mengolah data dan menganalisis 

Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai mata pelajaran bahasa inggris sebelum dan sesudah 

diterapkannya strategi pembelajaran answer gallery! 

Uji Normalitas 
 

uji Shapirowilk dan liliefords (adaptasi kolmogorov smirnov) merupakan pengujian normalitas digunakan 

pada kasus ini. Jika kedua data berpasangan berdistribusi normal maka pengujian hipotesis (uji beda rata- 

rata) menggunakan parametrik test (paired sample t-test) sebaliknya apabila kedua data berpasangan 

tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis (uji beda rata-rata) menggunakan non parametrik test 

(pasangan dari paired sample t-test yaitu wilcoxon signed rank test) 

Hipotesis yang diajukan: 
 

Hipotesis nol (H0) : Data terdistribusi secara normal 

Hipotesis Alternatif (Ha) : Data tidak terdistribusi secara normal 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika sig. (p value) ≤ 0,05 (5%) maka Ha diterima atau H0 gagal diterima artinya Data tidak terdistribusi 

secara normal. Sebaliknya jika sig. (p value) > 0,05 (5%) maka H0 diterima atau Ha gagal diterima artinya 

Data terdistribusi secara normal. 

Pengolahan Data dengan SPSS 

a. Buka file latihan uji beda t-test  sheet paired sample t-test 

b. Dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistics 

Explore. Tampak di layar : 

 
c. Pindahkan dua kelompok data berpasangan pre test dan post test ke Dependent Lis 

Plots  Aktifkan Normality plots with tests  Continue  OK 

d. terlihat output SPSS seperti berikut ini: 



40  

 
 

Pada output test of normality terlihat bahwa Nilai Sig. (p value) dari Kolmogorov Smirnov 

dan Shapirowilk ≤ 0,05 yang berarti H0 ditolak (Ha diterima) artinya data tidak 

berdistribusi normal. 

Catatan: untuk normalitas kelompok data berpasangan nilai sig. (p value) harus > 0,05 

maka H0 diterima atau data berdistribusi normal, Jika salah satu saja kelompok memiliki 

sig. (p value) ≤ 0,05 maka Ha diterima artinya data tidak berdistribusi normal. 

 
Asumsi paired sample t-test bahwa kelompok data berpasangan tidak berdistribusi secara normal, maka 

selanjutnya adalah melakukan uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata nilai bahasa inggris sebelum dan sesudah strategi pembelajaran answer gallery. 

 
Uji Normalitas dari Selisih antara kedua kelompok data 

Cara lain untuk uji normalitas pada selisih antara kedua kelompok berpasangan. Selisih yang 

dimaksud adalah misal: nilai pretest dikurangi nilai posttest. Apabila memenuhi asumsi normalitas maka 

sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai yaitu uji paired sample t-test. Dan apabila tidak  

memenuhi maka uji Wilcoxon Signed Rank Test dapat digunakan sebagai alternatif. 

Pengolahan Data dengan SPSS 

a. Buka file latihan uji beda t-test  sheet wilcoxon 

b. Membuat selisih (difference) dari kedua kelompok data berpasangan. Dari menu utama SPSS 

pilih Transform  Compute Variable 
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c. Target Variable (nama variabel) untuk selisih kedua kelompok data berpasangan. 

Numeric Expression merupakan tempat formula/rumus perhitungan selisih pretest dan 

posttest  OK. Tampilan variabel baru bernama Selisih akan muncul pada Data 

View di SPSS Data Editor (Input) 

d. Dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistics 

Explore. Tampak di layar : 
 

 

e. Pindahkan variabel selisih ke Dependent Lis  Plots  Aktifkan Normality plots with 

tests  Continue  OK 

f. terlihat output SPSS seperti berikut ini: 
 

 
Pada output test of normality terlihat bahwa Nilai Sig. (p value) dari Kolmogorov Smirnov dan 

Shapirowilk ≤ 0,05 yang berarti H0 ditolak (Ha diterima) artinya data tidak berdistribusi 

normal. 

 
Wilcoxon Signed Rank Test 

 

Hipotesis untuk kasus ini adalah : 

H0 : Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata nilai pretest dan posttest tidak berbeda 

secara nyata) 

Ha : Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata nilai pretest dan posttest adalah 

memang berbeda secara nyata) 
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Pengambilan Keputusan 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan tingkat signifikansi: 

 

 jika probabilitas/tingkat signifikansi > 0,05 ; maka H0 diterima 
 

 jika probabilitas/tingkat signifikansi ≤ 0,05 ; maka H0 ditolak 

Pengolahan Data dengan SPSS 

 

a. Dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Nonparametric Tests 
 Legacy Dialogs  2 Related Samples 

b. Pindah ke dua kelompok data berpasangan (Pre Test dan Post Test) ke Paired Variables  Aktifkan 
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Wilcoxon pada Test Type OK 

c. Tampilan Output SPSS tampak seperti berikut ini: 

 

Pada output bagian pertama terlihat ringkasan ranking dari kedua kelompok data berpasangan. 
 

- Negative ranks artinya sampel dengan nilai kelompok kedua (post test) lebih rendah dari nilai 

kelompok pertama (pre test) pada kasus ini terdapat sebanyak 2 sampel. 

- Positive ranks artinya sampel dengan nilai kelompok dua (post test) lebih tinggi dari nilai kelompok 

pertama (pre test) pada kasus ini terdapat sebanyak 22 sampel. 

- Ties artinya nilai kelompok kedua (post test) sama besarnya dengan nilai kelompok pertama (pre 

test) pada kasus ini terdapat sebanyak 1 sampel. 

Mean Rank untuk Positive Ranks atau rata-rata peningkatan nilai dari pre test ke post test adalah 11,95 

sedangkan Mean Rank untuk Negative Ranks atau penurunan nilai dari pre test ke post adalah 18,50. 

Sedangkan jumlah ranking positif atau Sum of Ranks adalah sebesar 263, kemudian untuk jumlah ranking 

negatif atau Sum of Ranks adalah sebesar 37. 

Terlihat bahwa probabilitas/tingkat signifikansi 0,000 (p value ≤ 0,05) maka H0 ditolak atau kedua rata-rata 

populasi adalah tidak identik (rata-rata nilai pretest dan posttest berbeda secara nyata). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai bahasa inggris siswa SMP Konoha sebelum  dan 

sesudah diterapkannya strategi pembelajaran answer gallery maka strategi pembelajaran ini memang tepat 

untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan nilai mata pelajaran bahasa inggris. 
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PENUGASAN UJI BEDA T-TEST 2 KELOMPOK SAMPEL BERPASANGAN (PAIRED) 
 

1. Buatlah 1 kasus baru dengan 30 data berpasangan (nama variabel tidak boleh sama dengan 

contoh) kemudian oleh data dan analisis. 

2. Jika data berdistribusi normal maka pengujian hipotesis menggunakan Paired Sample t-test 

(PARAMETRIK) sebaliknya Jika data tidak berdistribusi secara normal maka pengujian 

hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test (NON PARAMETRIK). 

3. Simpan File SPSS Data Editor (Input) dengan nama PAIRED_5DIGITNIM.sav 

4. Simpan File Ouput dengan nama PAIRED_5DIGITNIM.spv 

5. Analisis dan Interpretasikan Hasil Olah data tersebut dengan mengcopy output pada 

Ms.Word kemudian Simpan File Hasil Analisis dengan nama PAIRED_5DIGITNIM.doc 

6. Letakkan 3 file tersebut dalam satu folder dengan nama PAIRED_5DIGITNIM.rar 

 
 

======== SELAMAT MENGERJAKAN========= 


