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TUJUAN 

Setelah membaca dan mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat memahami cara mengolah data mengenai 

penelitian perbandingan dua sampel yang saling berkorelasi baik secara manual, menggunakan Excel, maupun 

SPSS, dalam hal:  

1. Menguji hipotesis penelitian perbandingan dua populasi yang saling berkorelasi dengan menggunakan 

uji z.  

2. Menguji hipotesis penelitian perbandingan dua sampel yang saling berkorelasi dengan 

menggunakan uji t.  

3. Menguji hipotesis penelitian perbandingan dua sampel yang sating berkorelasi dengan menggunakan uji 

Wilcoxon.  

 

PENGANTAR  

Penelitian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berkorelasi (paired), Sampel yang berpasangan diartikan 

sebagi sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang 

berbeda, seperti subjek A akan mendapat perlakuan I kemudian diberi perlakuan Il. Misalnya, seorang peneliti 

akan membandingkan tingkat motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah mengikuti kuliah Statistik 

Ekonomi. Persoalan tersebut termasuk data yang saling berhubungan atau berpasangan antara satu dengan 

lainnya, sebab kita membandingkan antara tingkat motivasi Siswa yang bersangkutan bagaimana antara sebelum 

dan sesudah mengikuti perkuliahan. Lain halnya, jika kita mempunyai persoalan/penelitian mengenai 

perbandingan motivasi belajar antara kelas A dan kelas B. Kedua data motivasi belajar tersebut tidak saling 

berkorelasi atau berpasangan antara satu dengan lainnya.  

Pada langkah awal pengolahan data dalam penelitian ini, terlebih dahulu kita harus mencari nilai perbedaan data 

dari masing-masing pasangan data; kemudian dari nilai perbedaan data tersebut kita uji apakah sebaran data 

perbedaan tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika ternyata berdistribusi normal maka kita gunakan 

pengujian uji z atau uji t, tetapi jika tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan Wilcoxon. 

Penggunaan uji z, digunakan jika penelitian kita lakukan bersifat penelitian populasi, sedangkan uji t digunakan 

jika kita melakukan penelitian secara sampling.  

 

PENGGUNAAN UJI T 

LANGKAH-LANGKAH PENGUJIAN 

1. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya; 

2. Mencari perbedaan nilai/skor dari masing-masing subjek (di); 

3. Mengetes normatitas sebaran data perbedaan (di); 

4. Menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku dari di ; 

5. Menentukan nilai thitung dengan rumus:  

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
�̅�𝑑𝑖

𝑠𝑑𝑖
/√𝑛

   𝑎𝑡𝑎𝑢   𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
�̅�𝑑𝑖  √𝑛

𝑠𝑑𝑖

 

Keterangan: 

n  : banyaknya pasangan data 

�̅�𝑑𝑖
 : rata-rata dari perbedaan pasangan data 

𝑠𝑑𝑖
 : simpangan baku dari perbedaan pasangan data 
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6. Menentukan nilai ttabel  dengan ttabel = tα (dk=n-1) 

7. Kriteria pengujian hipotesis; 

Jika : −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka H0 diterima 

 

 

CONTOH 

 

Pandanglah bahwa persoalan (contoh penggunaan uji z sebelumnya), kita akan lakukan sebagai 

penelitian sampling, maka kita gunakan uji t. Langkahnya sama saja, tetapi hanya berbeda pada nilai 

simpangan baku yang dihasilkan. Untuk simpangan baku data sampel ini dihasilkan nilai simpangan baku 

= 4,33; sehingga nilai thitungnya adalah: 

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
�̅�𝑑𝑖  √𝑛

𝑠𝑑𝑖

=
2,85  𝑥 √20

4,33
=

12,7456

4,33
= 2,942 

 

Untuk nilai ttabel dengan ttabel = tα (dk=n-1) untuk; 

𝛼 = 1% maka nilai ttabel = t0,01 (20-1)= t0,01 (19) = 2,861, sedangkan 

𝛼 = 5% maka nilai ttabel = t0,05 (20-1)= t0,05 (19) = 2,093 

Sehingga kriteria pengujian hipotesisnya adalah  

Jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka H0 diterima 

 

Karena nilai thitung = 2,942 berada di luar daerah penerimaan H0, maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

kesimpulan yang dapat kita terima adalah terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam 

mata pelajaran “X” antara penggunaan metode I dan metode II di kelas A 

 

 


