
 

 

UJI VALIDITAS 

Berikut merupakan cara menjalankan SPSS 24 untuk melakukan Uji Validitas 

yaitu lakukan seperti pada gambar untuk masing-masing variabel. Dan berikut 

contoh pada variabel Kualitas Kegunaan. 

 

Untuk menguji validitas yaitu dengan membuka Menu Analyze, kemudian pilih 

Correlate dan pilih Bivariate. 

 



 

 

 

 

Langkah selanjutnya adalah memasukkan semua item pernyataan pada kolom 

Variables, kemudian pilih OK. Maka akan menampilkan output seperti pada 

gambar dibawah. 

 

Begitu juga untuk masing-masing variabel lain guna mendapatkan output hasil uji 

validitas maka dilakukan langkah yang sama seperti diatas. 

UJI RELIABILITAS 

Berikut merupakan cara menjalankan SPSS 24 untuk melakukan Uji Reliabilitas 

yaitu lakukan seperti pada gambar untuk masing-masing variabel. Dan berikut 

contoh pada variabel Kualitas Kegunaan. 



 

 

 

 

 

Untuk menguji reliabilitas yaitu dengan membuka Menu Analyze, kemudian pilih 

Scale dan pilih Reliability Analysis. 

 

Langkah selanjutnya adalah memasukkan semua item pernyataan kecuali Total 

pada kolom Items, kemudian pilih OK. Maka akan menampilkan output seperti 

pada gambar dibawah. 



 

 

 

 

 

Begitu juga untuk masing-masing variabel lain guna mendapatkan output hasil uji 

reliabilitas maka dilakukan langkah yang sama seperti diatas. 

ANALISIS DESKRIPTIF 

Berikut merupakan cara menjalankan SPSS 24 untuk melakukan Analisis 

Deskriptif yaitu lakukan seperti pada gambar.  

 

Untuk melakukan analisis deskriptif yaitu dengan membuka Menu Analyze, 

kemudian pilih Descriptive Statistics dan pilih Descriptives. 



 

 

 

 

 

Kemudian pilih item yang ingin dilakukan analisis deskriptif, seperti gambar 

diatas dilakukan analisis deskriptif pada item X1.Total, X2.Total, X3.Total dan 

Y.Total 

 

Kemudian pilih Options untuk memilih apa saja yang ingin dideskripsikan pada 

item tersebut. 

 



 

 

 

 

UJI HIPOTESIS 

Berikut merupakan cara menjalankan SPSS 24 untuk melakukan uji hipotesis 

yaitu lakukan seperti pada gambar. 

 

Untuk melakukan uji hipotesis yaitu dengan membuka Menu Analyze, kemudian 

pilih Regression dan pilih Linier. 

 



 

 

 

 

Langkah selanjutnya adalah masukkan item pernyataan kepuasan pengguna (Y) 

pada kolom Dependent dan item pertanyaan Kualitas kegunaan (X1), Kualitas 

Infomasi (X2) dan Kualitas Layanan Interaksi (X3) pada kolom Independent, 

kemudian pilih OK. Maka akan menampilkan output seperti pada gambar 

dibawah. 

Uji Parsial (Uji T) 

 

Uji Simultan (Uji F) 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 


