
PENELITIAN EKSPERIMEN

UJI 2 SAMPLE 
DEPENDENT & INDEPENDENT

PERTEMUAN KE-6



Jenis Uji Hipotesis



Uji Dua Sampel

Uji Parametrik

Uji t Dependent

Uji t independent

Uji Non Parametrik

Uji Wilcoxon

Uji Mann Whitney



Uji T Dependent

Sampel dependent dapat diartikan sebagai sebuah sampel
dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan
atau pengukuran yang berbeda, yaitu: pengukuran
sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment.

Uji T sampel berhubungan/berpasangan (Dependent) 
sering kali disebut sebagai paired-sample t-test.



❑ Sampel berasal dari populasi
berdistribusi normal

❑ Kedua kelompok data dependent

❑ Jenis data yang digunakan adalah
interval atau rasio

Syarat Uji t-Test Dependent



1) Uji Dua Pihak (two tail)

a. 𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2
Tidak ada perbedaan hasil belajar statistika antara mahasiswa prodi matematika dan 

mahasiswa non prodi matematika .

b. 𝐻𝑎 : 𝜇1 ≠ 𝜇2
Ada perbedaan hasil belajar statistika antara mahasiswa prodi matematika dan mahasiswa non 

prodi matematika.

2) Uji Satu Pihak (one tail)

a. Pihak Kanan

𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2
Prestasi mahasiswa prodi matematika lebih kecil atau sama dengan mahasiswa prodi non 

matematika.

𝐻𝑎 : 𝜇1 > 𝜇2
Prestasi mahasiswa prodi matematika lebih baik daripada mahasiswa non prodi matematika.



b. Pihak Kiri

𝐻0 : 𝜇1 ≥ 𝜇2
Prestasi mahasiswa prodi matematika lebih besar atau sama dengan mahasiswa prodi non 

matematika.

𝐻𝑎 : 𝜇1 < 𝜇2
Prestasi mahasiswa prodi matematika lebih kecil daripada mahasiswa non prodi matematika.



Contoh Uji T Dua sampel Dependent

Seorang peneliti ingin mengetahui
efektifitas pengaruh Strategi REACT
terhadap prestasi belajar matematika siswa
salah satu SMP di Kota Cimahi. Dari satu
kelas hanya diambil sampel sebanyak 13
siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum
dan sesudah diterapkan strategi REACT.
Dengan taraf signifikansi 𝛼 = 0,05
apakah terdapat pengaruh strategi REACT
terhadap prestasi belajar matematika?



Penyelesaian menggunakan SPSS

Sebelum
melakukan
langkah-langkah
uji paired sample 
t-test, terlebih
dahulu kita harus
mengetahui
apakah data 
tersebut
berdistribusi
normal atau tidak



Penyelesaian menggunakan SPSS

1

2

3



Berdasarkan table output pada bagian

shapiro-wilk untuk nilai pretest 0,345 dan 

posttest 0,114. Nilai keduanya lebih besar

dari 0,05, maka dapat disimpulkan kedua

nilai tersebut BERDISTRIBUSI NORMAL, 

dengan demikian persyaratan untuk uji 

paired t-test TERPENUHI, selanjutnya

dilakukan langkah-langkah uji paired t-test



Langkah-langkah uji paired t-test

1. Buka aplikasi SPSS 

Name : tulis Pretest (1)

dan posttest (2)

Type : pilih numeric

Width : pilih 8

Decimals: pilih 0

Label :tulis pretest (1)

dan posttest (2)

Values : pilih none

Missing : pilih none

Columns : pilih 8

Align : pilih right

Measure : pilih Scale

Role : input



2. Klik dataview atau tekan tombol

CTRL + T pada laptop, 

selanjutnya input data ke SPSS 

atau copy paste dari data excel 

yang telah dibuat.



3. Dari menu bar, klik

analyze, lalu pilih

compare means,

kemudian klik paired

sample test



4. Karena akan menguji perbandingan hasil belajar pretest dan posttest, maka klik pretest pada variable 1

dan posttest pada variable 2



6. Setelah klik ok, maka muncul output 1. seperti pada gambar

berikut:

Pada output terlihat bahwa rerata pretest 54,62 dan rerata

posttest 67,69. Karena nilai posttest > nilai pretest, maka

dapat diartikan bahwa secara deskriptif ada terdapat

perbedaan rerata hasil belajar antara pretest dengan hasil

posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah

perbedaan tersebut significant atau tidak maka perlu

menafsirkan hasil uji paired sample t test yang terdapat

pada table output paired samples correlations.

OUTPUT 1



Interpretasi table output

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai koefesien

korelasi sebesat 0,350 dengan nilai sig 0,242. Karena nilai

Sig > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada

hubungan antara variable pretest dan variable posttest.

OUTPUT 

2

OUTPUT 

3

Berdasarkan table output, diketahui nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,002 < 0,05, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rerata antara hasil belajar pretest dan posttest, artinya

terdapat pengaruh penggunaaan strategi REACT dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada Siswa SMP. 

Selain membandingkan antara nilai Sig dengan 𝛼, cara lainnya adalah membandingkan nilai t hitung dengan t 

table.



T Independent

Sampel independent merupakan analisis statistik yang 
bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang 

tidak berpasangan.



❑ Kedua sampel tidak saling berpasangan

❑ Jumlah data untuk masing-masing sampel
kurang dari 30, kalaupun lebih dari 30 uji 
hipotesis sebaiknya dilakukan dengan
menggunakan uji z

❑ Jenis data yang digunakan adalah
interval atau rasio

❑ Kedua sampel berdistribusi normal

Syarat Uji t-Test Independent



CONTOH SOAL UJI T DUA SAMPLE INDEPENDENT

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada
perbedaan nilai ujian statistika antara kelas
regular dan kelas non regular di prodi Pendidikan
Matematika IKIP Siliwangi. Penelitian
menggunakan sample sebanyak 11 responden
yang diambil dari kelas regular dan non regular.
Adapun nilai statistika dari masing-masing
mahasiswa pada masing-masing kelas dapat
dilihat sebagai berikut:

No Kelas Reguler No Kelas Non Reg

1 77.7 1 86.2

2 80.3 2 80

3 73.2 3 93.4

4 76.8 4 91.3

5 90.1 5 85.3

6 68.8

Nilai Statistika

Apabila dilihat pada data di atas, maka persyaratan no 1-3 untuk uji T dua sampel telah

terpenuhi, selanjutnya untuk memenuhi syarat ke-empat maka terlebih dahuludilakukan uji

normalitas



UJI NORMALITAS 

Karena jumlah sampel untuk kedua

kelompok berbeda, maka sebelum

melakukan input data ke SPSS, terlebih

dahulu dilakukan modifikasi susunan data

tabulasi nilai statistika sekaligus

membuat pengkodean data untuk kelas

regular dan kelas non regular. Adapun

susunan data tabulasi nilai statistika

setelah dimodifikasi dan ditambah

pengkodean untuk masing-masing

kelompok adalah sebagai berikut:

No Nilai Statistika Kode Kelas

1 77.7 1

2 80.3 1

3 73.2 1

4 76.8 1

5 90.1 1

6 68.8 1

7 86.2 2

8 80 2

9 93.4 2

10 91.3 2

11 85.3 2

Reguler

Non Reg



Langkah-langkah uji 

Normalitas

Pada VARIABEL

NILAI STATISTIKA

Name : Nilai

Type : pilih numeric

Width : pilih 8

Decimals: pilih 1 (karena

nilai berupa pecahan

decimal)

Label :nilai statistika

Values : pilih none

Missing : pilih none

Columns : pilih 8

Align : pilih right

Measure : pilih Scale

Role : input

Pada VARIABEL KELAS

Name : Kelas

Type : pilih numeric

Width : pilih 8

Decimals: pilih 0

Label :ketik kelas

Klik kolom none pada

values hingga muncul value

labels.

Value :pilih 1

Label : ketik kelas

reguler, lalu klik Add

1. Buka aplikasi SPSS, klik variable view



2. Isi Data view, pada variable nilai isikan nilai

statistika, pada variable kelas isikan kode kelas, 

kelas reg (1), kode kelas non reg (2)

3. Klik Analyze, Descriptive statistic, explore



4. Pada kotak dialog Explore,  input variable nilai ke kotak dependent 

list dan variable kelas ke kotak factor list, pada bagian display, pilih

both, selanjutnya klik plots.
5. Setelah klik plots, maka akan muncul

kotak dialog  Explore : plots, 

selanjutnya klik normality plots with 

the test, lalu klik continue.



6. Klik ok, maka akan tampil hasil seperti di bawah ini:

Berdasarkan dari output shapiro wilk, maka didapat nilai Sig kelas reg sebesar 0,770 dan nilai Sig 

kelas nonreg sebesar 0,807. Karena nilai Sig kedua kelas lebih besar dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal, sehingga syarat ke- empat untuk uji t 

independent telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji t independent.



UJI HIPOTESIS

𝐻0 ∶ Tidak terdapat perbedaan rerata nilai statistika mahasiswa antara

kelas regular dan kelas non regular

𝐻𝑎 ∶ Terdapat perbedaan rerata nilai statistika mahasiswa antara kelas

regular dan kelas non regular



Langkah-langkah uji independent sample T-test

1. Buka aplikasi SPSS, 

lakukan langkah-

langkah uji normalitas

dari no 1 sampai no 2 

sampai seperti gambar

disamping:



2. Dari menu bar, klik analyze, lalu pilih compare means,

kemudian klik independent sample t-test

3. Setelah muncul kotak dialog independent

sample t-test, input variable nilai ke kotak

test variable (s) dan variable kelas ke

kotak grouping variable



5. Klik Ok, maka akan muncul output berikut:4. Klik Define Groups, pada kotak

group 1 isikan 1, pada kotak group 2

isikan 2 lalu klik continue. OUTPUT 1

Berdasarkan hasil SPSS maka didapat nilai rerata kelas reg 

77,817 dan rerata kelas non reg 87,240. Secara desriptif dapat

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rerata nilai statistika

antara kelas regular dan kelas non regular. Untuk

membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak

maka dapat dilihat pada output ke-2 



Berdasarkan hasil output maka didapat Sig Levene’s test  for equality of  variance sebesar 0,738 

>0,05. Artiya, varians data antara kelas regular dan kelas non regular HOMOGEN, sehingga

penafsiran table output independent sample test berpedoman pada equal variances assumed untuk

nilai Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,039 < 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan 𝐻0

ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata nilai statistika kelas

regular dan kelas non regular. 

OUTPUT 2



Uji Wilcoxon

Salah satu uji nonparametrik yang digunakan untuk
mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rerata kelompok

sampel yang saling berpasangan (dependen)

Biasa digunakan pada penelitian desain pre-post test



❑ Kedua sampel saling berpasangan

❑ Jenis data yang digunakan idealnya
adalah interval atau ordinal

❑ Data TIDAK berdistribusi normal

Syarat Uji Wilcoxon



CONTOH SOAL UJI WILCOXON

Seorang peneliti ingin mengetahui

apakah terdapat pengaruh

penggunaan Metode NHT terhadap

hasil belajar matematika siswa VII.

Setelah dilakukan penelitian, maka

diperoleh hasil pretest dan postest

berikut:

PRE TEST POST TEST

1 56 87

2 72 92

3 67 87

4 58 82

5 70 89

6 68 86

7 76 90

8 70 86

9 69 80

10 58 85

11 65 90

12 70 83

13 75 80

14 67 87

15 72 82

16 74 80

17 76 83

18 68 82

19 62 89

20 70 85

21 61 92

22 77 85

HASIL BELAJAR MATEMATIKA
No



RUMUSAN UJI HIPOTESIS : 

𝐻0 : Terdapat pengaruh penggunaan metode NHT terhadap hasil belajar

matematika siswa kelas VII

𝐻𝑎 ∶ Tidak terdapat pengaruh penggunaan metode NHT terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII



Langkah-langkah uji Wilcoxon

Pada VARIABEL

PRETEST

Name : Pre

Type : pilih numeric

Width : pilih 8

Decimals: pilih 0

Label : ketik Pretest

Values : pilih none

Missing : pilih none

Columns : pilih 8

Align : pilih right

Measure : pilih Scale

Role : input

Pada VARIABEL

POSTEST

Name : Post

Type : pilih numeric

Width : pilih 8

Decimals: pilih 0

Label :ketik Postest

Values : pilih none

Missing : pilih none

Columns : pilih 8

Align : pilih right

Measure : pilih Scale

Role : input

1. Buka aplikasi SPSS, klik variable view

Tampilan Layar



2. Klik dataview atau tekan tombol

CTRL + T pada laptop, 

selanjutnya input data ke SPSS 

atau copy paste dari data excel 

yang telah dibuat.



3. Dari menu bar, klik analyze, lalu pilih Non Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog lalu klik 2

Related Samples



4. Setelah di klik 2 related samples maka akan muncul kotak dialog

Two Related Samples Test, selanjutnya input variable pretest

[Pre] dan variable posttest [Post] ke kotak Test Pair secara

bersamaan. Pada bagian Test Type centang Wilcoxon.

5. Setelah klik OK, muncul Output seperti berikut:



Interpretasi table output

a. Negative Rank atau selisih (negatif) antara hasil belajar

matematika untuk pretest dan posttest adalah NOL, baik itu pada 

nilai N, Mean Rank atau Sum of  Ranks. Nilai NOL ini

menunjukkan tidak adanya penurunan dari nilai Pretest ke nilai

Postetst.

b. Pada positif Ranks atau selisih (positif) antara hasil belajar

matematika untuk Pretest dan Postest terdapat 22 data positif

(N), artinya 22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar

matematika. Mean Rank atau rerata peningkatan tersebut sebesar

11,50, sedangkan jumlah rangking positif atau Sum of  Ranks 

sebesar 253,00. 

c. Ties adalah kesamaan nilai Pretest dan Postest. Nilai Ties adalah

NOL, artinya bahwa tidaj ada nilai yang sama antara pretest dan 

posttest.

OUTPUT 

1

a

b

c



Interpretasi table output

OUTPUT 

2

Berdasarkan table output Test statistics, diketahui Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,000 

< 0,05, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa

terdapat antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, artinya terdapat

pengaruh penggunaaan metode NHT terhadap hasil belajar matematika Siswa kelas

VII. 



Uji Mann Whitney

Salah satu uji non parametrik yang bertujuan untuk
membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan.



❑ Kedua sampel tidak saling berpasangan

❑ Jenis data yang digunakan adalah
interval atau ordinal

❑ Data TIDAK berdistribusi normal

Syarat Uji Mann Whitney



CONTOH SOAL UJI MANN WHITNEY

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah
terdapat pengaruh penggunaan metode PBL
terhadap nilai APSTAT di Program Magister IKIP
Siliwangi. Penelitian menggunakan sample
sebanyak 20 responden yang diambil dari prodi
Pendidikan Masyarakat dan Prodi Pendidikan B.
Indonesia. Adapun nilai APSTAT dari masing-
masing mahasiswa pada masing-masing kelas
dapat dilihat sebagai berikut:

PRODI PEND. MASYARAKAT PRODI PEND. B. INDONESIA

1 56 87

2 72 92

3 67 87

4 80 82

5 70 89

6 68 86

7 76 90

8 70 86

9 70 80

10 58 85

NILAI APSTAT
No



Sebelum melakukan perhitungan dengan SPPS, maka dilakukan pengkodean kelompok terlebih dahulu

PRODI PEND. MASYARAKAT PRODI PEND. B. INDONESIA A B

1 56 87 1 2

2 72 92 1 2

3 67 87 1 2

4 80 82 1 2

5 70 89 1 2

6 68 86 1 2

7 76 90 1 2

8 70 86 1 2

9 70 80 1 2

10 58 85 1 2

NILAI APSTAT
No

KODE

Kode A diberi nilai 1 , untuk nilai APSTAT pada mahasiswa Prodi Pend. Masyarakat
Kode B diberi nilai 2, untuk nilai APSTAT pada mahasiswa Prodi Pend. B. indonesia



UJI HIPOTESIS

𝐻0 ∶ Tidak terdapat perbedaan nilai APSTAT antara mahasiswa Prodi 

Pendidikan Masyarakat dan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 

Indonesia.

𝐻𝑎 ∶ Terdapat perbedaan nilai APSTAT antara mahasiswa Prodi 

Pendidikan Masyarakat dan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 

Indonesia. 



Langkah-langkah uji Mann 

Whitney

Pada VARIABEL

NAME

Name : Hasil

Type : pilih numeric

Width : pilih 8

Decimals: pilih 0

Label : ketik Nilai

Values : pilih none

Missing : pilih none

Columns : pilih 8

Align : pilih right

Measure : pilih Scale

Role : input

Pada VARIABEL

KELOMPOK

Name : Kelompok

Type : pilih numeric

Width : pilih 8

Decimals: pilih 0

Label :ketik Prodi

Values : pilih none

Missing : pilih none

Columns : pilih 8

Align : pilih right

Measure : pilih Scale

Role : input

1. Buka aplikasi SPSS, klik variable view

Tampilan Layar

Klik kotak value sehingga akan tampil kotak dialog 

value labels



2. Setekah muncul kotak dialog Value Labels, pada

kotak value ketikan “1” pada kotak Label

ketikan ”A” lalu klik Add. Selanjutnya pada

kotak value ketikan “2” pada kotak Label

ketikan ”B” lalu klik Add. Selanjutnya klik OK.

3. Klik Data view,

selanjutnya pada

variable nilai, input

nilai APSTAT

mahasiswa Prodi

Pend. Masyarakat

diikuti nilai APSTAT

mahasiswa Prodi

Pendidikan B.

Indonesia. Pada

variable kelompok

input data kode

Prodi Pendidikan

Masyarakat dengan

kode 1 dan kode

Prodi Pendidikan B.

Indonesia dengan

kode 2.



4. Setelah smua data terinput benar, klik menu analyze, kemudian klik Non Parametric Test lalu klik Legacy Dialogs, 

lalu klik 2 independent samples.



5. Setekah muncul kotak dialog Two- Independent- Samples 

Test kemudian input variable nilai APSTAT [nilai] ke

kolom Test variable list dan input variable Prodi 

[kelompok] ke kotak Grouping Variable. Selanjutnya pada 

bagian test type berikan tanda centang pada pilihan Mann 

Whitney U, kemudian klik tombol Define Grouping.

6. Muncul kotak dialog Two-Independent-Samples: Define. 

Selanjutnya pada bagian group 1 tuliskan angka 1 dan pada

group 2 tuliskan angka 2. Klik Continue.



7. Klik Ok, maka akan muncul output berikut:

Dilihat dari output test statistics maka didapat nilai Asympt

Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < nilai probabilitas 0,05., sehingga

𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Artinya, terdapat perbedaan

nilai APSTAT antara mahasiswa Prodi Pend. Masyarakat dan 

mahasiswa Prodi Pend. B. Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: 

terdapat pengaruh penggunaan Metode PBL terhadap nilai

APSTAT mahasiswa.



LATIHAN

Pada masa pendemi ini, seorang peneliti

akan ingin menerapkan 2 jenis

pembelajaran , yaitu pembelajaran daring

dan pembelajaran blended (daring dan

luring). Kedua jenis pembelajaran itu

diterapkan pada sekelompok mahasiswa

prodi pendidikan matematika berjumlah 30

orang. Tentukan jenis pembelajaran mana

yang lebih efektif. Berikut hasil belajar pada

kedua jenis pembelajaran yang diterapkan!

Diket: t tab: 2,14

No Pembelajaran Daring No Pembelajaran Blended

1 60 1 60

2 90 2 70

3 70 3 80

4 60 4 40

5 60 5 30

6 70 6 90

7 50 7 40

8 40 8 60

9 80 9 70

10 70 10 80

11 90 11 90

12 50 12 40

13 40 13 30

14 80 14 70

15 70 15 50




