
BAB 5. EKSPLORASI DATA DENGAN R  

ata yang akan dianalisis harus sudah siap terlebih dahulu dalam format 

yang sesuai dengan paket komputer yang akan dipakai. Sebelum 

memilih metode yang akan dipergunakan untuk menguji data, terlebih 

dahulu perlu dilakukan eksplorasi data untuk mengetahui informasi penting dan 

sifat-sifat khas dari data (banyaknya dan jenis peubah, sebaran data dan 

sebagainya) sehingga prasarat penggunaan metode statistika terpenuhi. Selain itu 

data juga harus disajikan dalam bentuk yang mudah untuk dilihat karakteristik 

umumnya (misalnya dalam bentuk tabel atau grafik). Kegiatan ini menjadi bagian 

dari Statistika Deskriptif  yang biasa dilakukan sebelum melakukan uji data lebih 

jauh. 

KOMPETENSI

Setelah menelaah materi pada bab ini diharapkan pembaca mampu menyiapkan 

data untuk RCommander,  mengeksplorasi data baik secara numerik maupun secara 

grafik untuk dapat menentukan metode statistika yang tepat untuk data yang 

dihadapi. 

D



MATERI

1. Data daninformasi 

2. Jenis dan skala data 

3. Menyiapkan data 

4. Eksplorasi dan Presentasi Data Secara Numerik 

5. Eksplorasi dan Presentasi data secara Grafik 

5.1 DATA DAN  INFORMASI

Data umumnya diartikan sebagai kumpulan hasil pengamatan tentang atribut dari 

suatu subjek. Misalnya untuk subjek mahasiswa, atribut yang dapat manjadi 

perhatian di antaranya adalah tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, nilai suatu 

matakuliah, IP (Indeks Prestasi) semester dan lain sebagainya. Karakteristik yang 

menjadi perhatian biasa disebut sebagai peubah. Hasil observasi dari masing-

masing peubah dapat berupa angka (kuantitatf) atau berupa label pengelompokan, 

atau deskriptor lain (misalnya laki-perempuan, dalam kota dan luar kota). Jadi data 

dapat pula diartikan sebagai kumpulan dari peubah-peubah beserta deskriptornya.  

Dari data, baik kualitatif maupun kuantitatif, selanjutnya diperoleh informasi yang 

diperlukan, dengan bantuan metode statistika. Beberapa informasi yang sederhana 

yang banyak dipergunakan di antaranya adalah tentang ringkasan statistik 

(minimum, maksimum, nilai-tengah, ragam dan lainn-lainnya),  sebaran data baik 

secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok yang menjadi perhatian.   

5.2 JENIS  DAN SKALA DATA 

Dilihat dari sumbernya data dibedakan atas dua jenis yaitu data riil dan data 

simulasi. Data riil diperoleh dari hasil penelitian dengan mengikuti prosedur yang 



telah ditetapkan. Data riil ini ada yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

(primer), ada yang diperoleh dari intansi atau lembagalain (sekunder). Data 

simulasi diperoleh dengan membangkitkannya melalui program komputer. Data 

bangkitan atau data simulasi sangat baik dipergunakan untuk mempelajari atau 

memahami prosedur statistika, karena besarnya, sifat-sifatnya (parameter dan jenis 

distribusinya) dapat dikendalikan.  

Data yang disajikan dalam bentuk angka (numerik) pada umumnya dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu data hasil pencacahan (disebut data 

enumerasi) dan data dari hasil pengukuran. Pengukuran (meassurement)

menghasilkan data numerik yang disebut data metrik. Secara umum data ini dapat 

dikelompokkan kedalam beberapa jenis sekala yaitu nominal, ordinal, interval 

dan rasio yang dapat dijelaskan seperti berikut ini (Lihat Gravetter & Wallnau [6], 

Guilford & Fruchter [7]). 

1. Nominal. Sering hasil pengukuran kategori disajikan dalam bentuk angka 

misalnya jenis kelamin di label 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. 

Dalam hal ini, angka 0 dan 1 hanyalah label atau angka dan bukan bilangan. 

Oleh karena itu angka-angka ini tidak dapat dimanipulasi secara aritmatik dan 

statistik dalam arti tidak dapat dijumlah maupun dirata-rata. Namun, kita bisa 

berbicara frekuensi atau proporsi masing-masing kategori. 

2. Ordinal. Dalam beberapa hal, hasil pengukuran kontinu dikelompokkan 

menjadi beberapa kategori yang termasuk kategori kuantitatif. Misalnya dalam 

hasil belajar, bukan perolehan angkanya yang diperhatikan tetapi rankingnya 

(misalnya sangat kurang, kurang, cukup, baik sangat baik). Kalaupun rangking 

kualitatif ini ditransformasikan ke bentuk angka (misalnya 0-4), sesungguhnya 

angka-angka tersebut belum bisa dijumlah atau dirata-rata, dia hanya bisa 

diurut. Demikian juga sesungguhnya perubahan skor ujian  dari skala asli (0-

100) ke skala lima (0-4) sesungguhnya menghasilkan skala ordinal yang bisa 

dilabel E-A. Sesungguhnya angka-angka ini juga belum bisa dimanipulasi 

secara aritmatik (dalam arti dijumlah, dirata-rata dan sejenisnya). Skala ordinal 



belum memiliki unit pengukuran yang sama, yaitu jarak antara 0 ke 1 belum, 

tentu sama dengan jarak 1 ke 2 dan seterusnya. 

3. Interval.  Contoh pengukuran dengan skala interval adalah skor hasil ujian. 

Pada skala interval, angka-angka sudah memiliki makna bilangan dan dapat 

dimanipulasi secara aritmatik (dijumlah dikurangkan dan sebagainya). Skala ini 

sudah memiliki unit pengukuran yang sama (misalnya skor 65, 70, dan 

sebagainya). Skala ini juga sudah memiliki angka 0, namun belum mutlak. 

Artinya, pembaca yang mendapat skor 0 tidak berarti tidak memiliki 

pengetahuan sama sekali. Demikian juga suhu 0 derajat tidak berarti suatu 

benda tidak memiliki panas atau suhu sama sekali. 

4. Rasio. Rasio merupakan skala yang paling sempurna. Skala ini telah memiliki 

0 mutlak, dapat dibandingkan secara rasio. Contoh misalnya berat suatu benda. 

Dalam hal berat, bilangan 0 menunjukkan tidak ada berat yang diukur. Suatu 

objek yang berat 10 satuan dapat dikatakan beratnya dua kali berat objek yang 

beratnya 5 satuan. Rasio berat objek yang beratnya 75 unit dan 50 unit adalah 

3:2 dan seterusnya. 

Pencacahan umumnya dilakukan pada populasi yang bersifat kategorik, baik yang 

bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kategori kualitatif misalnya kelompok 

masyarakat kaya-miskin, daerah maju-tertinggal. Kategori kuantitatif biasanya 

aslinya merupakan distribusi kontinu yang dikelompokkan menjadi beberapa 

kategori misalnya hasil ujian dikelompokkan mejadi lulus-tidak lulus. Selain itu 

ada kalanya data memuat informasi yang merupakan karakteristik  kelompok yang 

bersifat alamiah. Kelompok ini tidak menunjukkan perbedaan tingkat kualitas satu 

dengan lainnya misalnya: jenis kelamin (Laki-Perempuan), jenis pekerjaan, 

kebangsaan dan sebagainya. Untuk data kategorik, hasil pencacahan dapat 

disajikan dalam bentuk frekuensi atau proporsi. 

Dalam kenyataannya, suatu data sampel dapat terdiri atas beberapa peubah yang 

masing-masing memiliki skala berbeda, misalnya data mahasiswa dapat terdiri 

atas: (i) jenis kelamin dan agama yang bersitaf nominal, (ii) nilai matakuliah yang 



bersifat ordinal, (A-E) atau interval (0-100), (iii) umur, tinggi dan berat badan yang 

bersifat rasio dan sebagainya. Data dapat berisi berbagai informasi yang dapat 

dikelompokkan sebagai karakteristik populasi yang menjadi perhatian atau 

kepentingan studi (misalnya, jenis kelamin, pendidikan, tinggi badan dan 

sebagainya) 

Eksplorasi lebih jauh 

1. Diskusikan dengan teman-teman anda (2-3 orang), beri contoh minimal 2 

fenomena yang datanya harus dikumpulkan melalui pengukuran,  dan minimal 

2 fenomena yang datanya harus dikumpulkan melalui pencacahan. 

2. Beri ilustrasi masing-masing minimal 2 contoh penggunaan angka yang 

merupakan skala nominal, ordinal, interval dan rasio. 

5.3 MENYIAPKAN DATA 

Data yang akan dianalisis dapat terlebih dahulu disimpan/ ditulis dengan program 

lain dalam berbagai format (misalnya file tex, file SPSS, Minitab, Excel), atau 

langsung dituliskan dalam worksheet/datasheet dari R. Disamping itu R juga 

dilengkapi dengan database yang dapat dipanggil untuk dianalisis. Jenis data dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah data kuantitatif yang 

berupa angka-angka dan data kuatitatif yang biasanya hanya berupa kategori atau 

kelompok. Data kuantitatif biasanya diperoleh dari hasil mengukur (misalnya 

besarnya penghasilan masyarakat perbulan), sedangkan data kualitatif biasanya 

diperoleh dengan membuat pengelompokan yang lebih kasar misalnya 

mengelompokkan penghasilan masyarakat menjadi kelompok rendah, sedang dan 

tinggi. 

Dengan RCommander ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk 

menyiapkan  data diantaranya (lihat Gambar  5.1) 



1. menyusun dataset baru;  

2. mengaktifkan data yang telah ada;  

3. mengimpor data dari format lain 

Gambar  5.1 Menu Data pada RCommander 

5.3.1 MENYUSUN DATASET BARU 

Untuk data dengan ukuran yang tidak teralu besar, kita dapat memasukkan 

langsung data ke datasheet-nya RCommander.  

1. Pilih opsi Dataset baru dari menu Data,  

2. selanjutnya tulis nama yang anda berikan pada dataset ini.  

3. Setelah memberi nama dataset maka RCommander akan menyediakan

datasheet untuk diisi peubah dan data. Kita dapat memilih apakah jenis peubah 

yang kita masukkan berupa kuantitatif (numerik, misalnya tinggi badan) atau 

kualitatif (character, misalnya jenis kelamin), seperti pada Gambar  5.2.  



Gambar  5.2 Tampilan Editor Data 

5.3.2 MENGAKTIFKAN DATA INTERNAL R 

Untuk keperluan memahami konsep statistika dan  latihan menganalisis data, kita 

dapat memanfaatkan data internal yang telah ada pada R.  

1. Pilih menu data, selanjutnya pilih Data set aktif,  lalu pilih item  Baca Data Set 

dari Paket  

2. Pilih salah satu paket (dataset) yang diperlukan (lihat Gambar  5.3).  

Dengan cara ini kita dapat memilih paket yang ada  dan data yang tersedia pada 

paket tersebut. Pada   Gambar  5.3 ditunjukkan paket dataset dan data yang 

diaktifkan adalah data CO2. 



Gambar  5.3 Mengaktifkan data dari paket pada R 

5.3.3 MENGIMPOR DATA 

Selain dengan kedua cara di atas, kita dapat juga mengimpor data dari format lain. 

Untuk peneliti di Indonesia, excel adalah salah satu format yang banyak dipakai 

untuk menyimpan data. Untuk dapat menganalisis data ini dengan RCommander 

ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu: 

1terlebih dahulu data ini mengkonversi file excel ke format teks lalu dimpor ke R;  

2langsung mengimport dari excel (berlaku untuk RCommander 1.3 ke atas). 

Mengkonversi dan Menyimpan Data Excel ke Format Teks 

1. highlight bagian data yang ingin dianalisis (termasuk judul peubahnya), lalu 

copy ke clipboard;

2. buka notepad, lalu paste clipboard tadi ke notepad, kita akan melihat tampilan 

data dalam format teks di notepad; 

3. simpan data dengan memberi nama yang sesuai. 



Mengimpor Data Format Teks dengan RCommander.  

Untuk mengimpor data dalam format teks dapat dilakukan langkah-langkah 

berikut. 

1. pilih menu impor data darri teks pada menu data, selanjutnya kita akan melihat 

tampilan seperti pada Gambar  5.4,  

2. beri nama dan pilih kondisi yang sesuai tentang penggunaan tanda desimal dan 

lain-lainnya, akhirya klik OK jika telah selesai; 

3. cari nama dan lokasi file yang memuat data (dalam format teks atau .txt) seperti 

pada Gambar  5.5 

Gambar  5.4 Dialog Baca Data dari Teks 



Gambar  5.5 Dialog Nama File dan Direktori Impor 

Impor Data Langsung dari Excel 

Program R dapat langsung mengimpor data dari excel dengan langkah-langkah 

berikut. 

1. Buka menu Data, submenu Impor Data dari Excel, Access dan 
Dbase,

2. Beri nama data yang akan dibuat, misalnya, Data1, 

3. Telusuri direktori dan file tempat anda enyimpan file excel, 

4. Pilih sheet yang diinginkan (satu file excel biasanya terdiri atas beberapa sheet, 

pilih salah satu yang diperlukan). 



Eksplorasi Lebih Jauh 

Masih ada opsi lain terkait dengan data diantaranya adalah (i) mengubah nama 

peubah; (ii) menambah peubah dan pengamatan baru (ii) pembakuan skala. Coba 

eksplorasi sendiri menu data  lebih jauh.  

5.3.4 MEMBANGKITKAN  DATA 

Selain menggunakan data asli, untuk keperluan penanaman konsep-konsep 

statistika, sering juga dimanfaatkan data hasil simulasi. Keuntungan dengan  

simulasi adalah data yang kita bangkitkan dapat diatur memiliki parameter tertentu 

sesuai keperluan. Data berikut adalah data simulasi  dengan ukuran 10 yang berasal 

dari distribusi normal baku sebagaiman ditunjukkan oleh menu dan dialog pada 

Gambar  5.6. 

Gambar  5.6 Menu dan dialog untuk membangkitkan data daridistribusi normal. 



Data yang dihasilkan adalah seperti berikut. 

50.48849 45.74722 47.32589 47.84642 49.79533 48.24724 
48.31037 47.92932  51.43690 50.32697 

5.4 EKSPLORASI DAN PRESENTASI DATA SECARA 

NUMERIK 

Jika telah ada data aktif maka pada panel data aktif dari RCommander akan tertulis 

nama data yang sedang aktif (lihat Gambar  5.7). Pada bagian ini kita juga dapat 

melihat data apa saja yang ada dimemori dengan mengklik bagian ini lalu akan 

muncul tampilan  seperti pada Gambar  5.8. 

Gambar  5.7 Nama Data Muncul pada Panel 



Gambar  5.8 Informasi Data yang ada di Memori 

Selanjutnya untuk menyajikan data ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu 

secara numerik atau secara grafik. Untuk menampilkan data secara numerik ada 

beberapa pilihan yang dapat dilakukan. 

1. Menampilkan keseluruhan data. Ada dua opsi untuk bisa melihat data secara 

keseluruhan yaitu: 

a. Edit data untuk melihat dan mengedit data (misalnya mengubah nama 

peubah dan sejenisnya). 

b. Lihat data hanya untuk melihat data tanpa bisa mengeditnya. 

c. Menampilkan ringkasan statistik Dari data yang ada kita dapat 

mengekstrak beberapa informasi penting diantaranya adalah nilai 

minimum, maksimum, sebaran frekuensi, ukuran pemusatan dan 

penyebaranya. 

5.4.1 MENAMPILKAN KESELURUHAN DATA 

Untuk data yang tidak terlalu besar, masih masih cukup efektif melihat data seara 

keseluruhan baik untuk keperluan mengedit maupun  hanya melihatnya saja. 



Contoh tampilan mengedit dan melihat data dapat dilihat pada Gambar  5.9 dan 

Gambar  5.10. 

Gambar  5.9. Tampilan Edit Data, Kolom atau Sel Dapat Di-edit 

Gambar  5.10 Tampilan Lihat Data. Data tidak bisa diedit 



5.4.2 MENGHITUNG RINGKASAN STATISTIK DATA   

Untuk data dengan ukuran besar dan banyak peubah (peubah ganda), maka lebih 

bermanfaat melihat informasi statistika penting yang dapatdi ekstrakdari data 

dibandingkan melihat data keseluruhan. Informasi ringkas data umumnya berisi 

informasi mengenai ukuran pemusatan (rata-rata, median, persentil) dan 

penyebarann (deviasi, range) data. Dalam menu RCommander ada beberapa opsi 

penting terkait dengan ringkasan statstika data yaitu: 

1. Ringkasan Dataset aktif. Opsi ini memberi informasi tentang minimum, 

maksimum, kuantil pertama, median, kuantil ketiga jumlah  pengamatan dari 

data aktif. Sebagai contoh ringkasan untuk data Orange adalah sebagai berikut 

 Gambar  5.11 Opsi Menu Ringkasan Statistik  

     No            Subjek        Sekolah   JKelamin  Lokasi        NMat       

 Min.   : 1.00   Min.   : 1.00   SMA-K :20   L:40     Desa:40   Min.   :50.79   

 1st Qu.:20.75   1st Qu.:20.75   SMA-M :20   P:40     Kota:40   1st Qu.:62.61   

 Median :40.50   Median :40.50   SMAN-1:20                      Median :77.02   

 Nilai-tengah   :40.50   Nilai-tengah   :40.50   SMAN-2:20                 
Nilai-tengah   :75.01   

 3rd Qu.:60.25   3rd Qu.:60.25                                  3rd Qu.:85.01   



 Max.   :80.00   Max.   :80.00                                  Max.   :95.54   

      NIng            Pkn             NFis       BinRes 

 Min.   :57.30   Min.   :59.83   Min.   :45.62   0:43   

 1st Qu.:78.15   1st Qu.:79.95   1st Qu.:60.06   1:37   

 Median :85.22   Median :89.50   Median :73.91          

 Nilai-tengah   :83.75   Nilai-tengah   :86.17   Nilai-tengah   :71.42          

 3rd Qu.:91.76   3rd Qu.:95.83   3rd Qu.:82.38          

 Max.   :99.77   Max.   :99.46   Max.   :94.46 

2. Ringkasan numerik. Opsi ini menjelaskan informasi statistika dari peubah 

khusus yang bisa kita pilih. Selain itu informasi statistika yang ingin 

ditampilkan juga bisa diplih (Lihat Gambar  5.12). 

Gambar  5.12 Dialog Ringkasan Numerik Suatu Peubah 



3. Distribusi Frekuensi. Opsi ini memberi informasi tentang banyaknya 

frekuensi berdasarkan kelompok (peubah kualitatif yang ada). Selain itu opsi 

ini sekaligus juga memungkinkan kita melakukan uji beda frekuensi dengan 

Chi-kuadrat seperti berikut ini (lihat Gambar  5.13). 

SMA-K  SMA-M SMAN-1 SMAN-2  

    25     25     25     25  

 Chi-squared test for given probabilities 

X-squared = 0, df = 3, p-value = 1 

Gambar  5.13 Frekuensi distribusi dengan kecocokan chi kuadrat 



Dalam contoh di atas kebetulan jumlah frekuensi keempat kelompok tepat sama 

sehingga diperoleh nilai chi-kuadrat 0 dengan nilai-p sama dengan 1. Artinya 

tidak ada beda antara distribusi frekuensi masing-masing kelompok. 

4. Matriks Korelasi. Opsi ini adalah untuk menghitung korelasi beberapa peubah 

numerik (kuantitatif). Jenis korelasi yang bisa dipilih ada tiga (produk momen, 

rank-order spearman dan parsial) sebagaimana dilihat pada Gambar  5.14) 

Gambar  5.14.  Dialog Korelasi dengan tiga macam pilihan korelasi  

Tabel atau matriks korelasi  (produk momen) yang dihasilkan untuk  empat peubah 

yang dipilih adalah sebagai berikut   

  NFis      NIng      NMat       Pkn 

NFis 1.0000000 0.3040950 0.8152343 0.3533408 

NIng 0.3040950 1.0000000 0.2653100 0.7178789 

NMat 0.8152343 0.2653100 1.0000000 0.4906039 



Pkn  0.3533408 0.7178789 0.4906039 1.0000000 

Selain menyediakan opsi seperti dibahas sebelumnya RCommander juga 

menyediakan opsi untuk melakukan:  

5. uji korelasi,  untuk menguji signifikansi korelasi antara dua peubah; 

6. uji kenormalan, untuk menguji apakah data yang dihadapi masih bisa 

dianggap memiliki distribusi normal atau tidak. 

Penyajian data secara numerik, baik melalui ringkasan statistika dan tabel 

frekuensi, dapat memberikan informasi detil tentang data. Namun gambaran data 

secara umum terkait dengan sebaran, kesimetrisan, tidak dapat diperoleh dengan 

cepat. Untuk itu diperlukan penyajian data secara grafik.  

5.5 EKSPLORASI DAN PRESENTASI DATA SECARA 

GRAFIK

Selain presentasi dan eksplorasi secara numerik, presentasi dan eksplorasi data 

secara grafik juga menjadi pilihan yang belakangan berkembang pesat. Kemajuan 

di bidang perangkat lunak statistika memungkinkan kita menyajikan data secara 

grafik yang dalam banyak hal dapat memberi gambaran lebih cepat. Oleh karena 

itu teknik presentasi dan eksplorasi data secara grafik telah berkembang menjadi 

teknik yang banyak dipakai dalam eksplorasi data yang dikenal dengan EDA 

(Exploratory Data Analysis). Eksplorasi data dengan menggunakan grafik dapat 

memberikan gambaran secara lebih menyeluruh dan lebih cepat tentang data terkait 

dengan distribusi, struktur, ada tidaknya pencilan (outlier).

Sebagian besar metode statistika yang banyak dipakai (statistika parametrik), 

dikembangkan dengan asumsi bahwa data berdistribusi mengikuti distribusi 

normal. Oleh karena itu pemeriksaan perlu dilakukan bahwa data yang akan 



dianalisis tidak menyimpang dari distribusi normal, Secara umum sifat-sifat data 

yang mengikuti distribusi normal dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. data bersifat kontinu, merupakan hasil pengukuran dan merupakan sekala 

interval atau rasio; 

2. sebaran data bersifat simetris dengan modus tunggal. 

Pemeriksaan secara kasar dan intuitif dapat dilakukan melalui grafik. Sementara 

pemeriksaan yang lebih teliti dapat dilakukan melalui uji kenormalan. Ada 

beberapa kemampuan grafik yang disediakan oleh RCommander di antaranya 

adalah: 

1. Histogram 

2. Boxplot 

3. QQ-plot 

4. Pot nilai-tengah 

5. Diagram pencar dan Matriks diagram pencar 

6. Diagram pencar 3D 

5.5.1 HISTOGRAM 

Histogram dapat digunakan untuk mengambarkan distribusi data univariat. Dengan 

histogram kita dengan cepat dapat memperoleh gambaran tentang pemusatan, 

penyebaran dan kesimetrisan data. Histogram dapat dibuat berdasarkan frekuensi 

nominal, frekuensi relatif atau kepadatan data.  Dialog pada  Gambar  5.15 

menunjukkan bahwa histogram yang akan dibuat adalah histogram untuk peubah 

circumference dari data Orange yang ada pada R. Histogram ini dibuat atas dasar 

fungsi kepadatan. Oleh karena itu secara manual grafik ini sebenarnya dapat 

digabung dengan grafik kepadatan distribusi terdekat.   



Gambar  5.15  Dialog Histogram 
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Gambar  5.16 Contoh Tampilan Histogram 

5.5.2 BOXPLOT 

Boxplot dapat memberikan gambaran yang lebih sepesifik tentang distribusi data 

dibanding histogram. Boxplot dapat menggambarkan posisi median, kuantil dan 

pencilan.  Boxplot juga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membandingkan 

distribusi dua atau lebih kelompok data. Boxplot dapat digunakan untuk secara 

intuitif melihat kesimetrisan distribusi dan ada tidaknya pencilan serta nilai 

ekstrim. Deskripsi Boxplot diilustrasikan pada Gambar  5.17 sedangkan dialog dan 

contoh-contoh Boxplot menggunakan Rcommander diberikan Gambar  5.18 dan 

Gambar  5.19.  



Gambar  5.17 Deskripsi Boxplot 

Gambar  5.18  Dialog Boxplot dengan Pilihan Kelompok 
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Gambar  5.19  Boxplot unttuk Data dengan Kelompok (5 kelompok). 

Boxplot (memvisualisasikan  data dengan mengambarkan posisi kuantil (Q1, Q2 

dan Q3). Dengan visualisasi ini segera dapat dilihat apakah datanya bersifat 

simetris atau tidak.  Selanjutnya nilai R=Q3-Q1 dijadikan dasar untuk menentukan 

ada tidaknya pencilan data. Boxplot memvisualisasikan posisi data yang berada 

pada jarak lebih dari 3R terhadap median sebagai data pencilan atau ekstrim.(lihat 

Gambar  5.17). Contoh tampilan grafik boxplot pada Gambar  5.19) menunjukkan 

adanya kecenderungan ketidaksimetrisan data, namun tidak mengandung 

pecilanmaupun nilai ekstrim. Masing-masing kelompok memiliki median yang 

relatif tidak sama, namun tidak bisa ditentukan apakan bedanya signifikan atau 

tidak.  



Untuk data yang memiliki kelompok, Rcommander secara otomatis menawarkan 

peubah kelompok yang tersedia. Pada contoh di atas hanya ada satu 

pengelompokan (Tree, yang terdiri atas lima jenis pengelompokan)  

5.5.3 QQ-PLOT 

Cara lain untuk memeriksa sebaran data adalah dengan membandingkan antara 

posisi kuantil dari distribusi teoritis dengan kuantil data emperik. Grafik yang 

dihasilkan disebut QQ-plot, dan jika distribusi yang diperiksa adalah distriusi 

normal, secara khusus grafiknya disebut QQ-Norm. RCommander menyediakan 

opsi untuk distribusi Normal, t, Chi-kuadrat, dan F (lihat Gambar  5.20). Pada 

keluaran QQ Plot RCommander juga memberikan batas penyimpangan 

terhadapgaris lurus. Apabila titik-titikberada duluar garis lurus, maka data yang 

diperiksa dianggap tidak berasal dari distribusi yang diperiksa (misalnya Normal, t,  

Gamma).  Contoh grafik yang dihasilkan diberikan pada Gambar  5.21. Pada 

gambar tersebut QQ-plot telah dilengkapi sabuk interval sebagai patokan untuk 

menentukan apakah penyimpangan masih dalam batas yang dapat diterima 

atautidak. 

Gambar  5.20 Dialog Perbandingan Kuantil 



Apabila titik-titik data menyebar menurut garis lurus, atau setidaknya tidak keluar 

dari batas yang diberikan, maka data dapat dianggap menyebar menurut distribusi 

yang diperiksa. 
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Gambar  5.21  Grafik Perbandingan Kuantil (QQ Plot) yang dilengkapi sabuk 
interval 

Penyimpangan sebaran titik terhadapgaris lurus ada berbagai macam. Penafsiran 

sebaran titik berdasarkan kedudukannya terhadap garis lurus adalah sebagai 

berikut.

1. Jika titik-titik  secara umum menyebar menurut garis lurus(tidak 

keluardaribatas sabukinterval), maka data menyebar mendekati distribusi yang 

diperiksa, misalnya  distribusi Normal (lihat Gambar  5.22).

2. Jika titik-titik diujung kiri  secara mencolok berada di bawah garis (sampai 

keluar batas sabuk interval), data menyebar dengan distribusi ekor kiri relatif 

panjang (lihat Gambar  5.23).



3. Jika titik-titik diujung kiri  secara mencolok berada di atas garis, data 

menyebar dengan distribusi ekor kiri relatif pendek (lihat Gambar  5.23. 

4. Jika titik-titik diujung kanan  secara mencolok berada di bawah garis, data 

menyebar dengan distribusi ekor kanan relatif pandek (lihat Gambar  5.23).

5. Jika titik-titik diujung kanan  secara mencolok berada di atas garis, data 

menyebar dengan distribusi ekor kanan relatif panjang (lihat Gambar  5.23).

6. Jika titik-titik menyebar membentuk tangga, berarti, data menyebar dengan 

distribusi diskrit. (lihat Gambar  5.24) 
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Gambar  5.22 Grafik QQ-Norm untuk Sebaran Simetris 
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Gambar  5.23 Grafik QQ-Norm untuk SebaranTidak Simetris 
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Gambar  5.24 Grafik QQ-Norm untuk Sebaran Seragam dan Diskrit 

5.5.4 PLOT NILAI-TENGAH 

Grafik ini baik dipergunakan untuk memperoleh gambaran rata-rata dari beberapa 

kelompok data termasuk batas interval keyakinannya ataupun kesalahan bakunya. 

Grafik ini sangat baik dipakai sebagai ilustrasi grafik pada analisis uji tiga 

kelompok nilai-tengah atau lebih (analisis ragam baik satu maupun dua arah). 

Bahkan dapat juga dilakukan dengan dua macam pelelompokan (misalnya Sekolah 

dan Jenis Kelamin). Pembahasan lebih intensif tentang penggunaan dan 



interpretasinya diberikan pada pembahasan Analisis Ragam. Tampilan dialog 

diberikan pada Gambar  5.25. Pada dialog yang ada kita dapat memilih satu atau 

dua peubah bebas (berupa kelompok atau faktor) dan  peubah respon. Selain itu 

kita dapat memberi informasi tambahan pada grafik (salah satu dari kesalahan 

baku, simpangan baku, interval keyakinan).  

Pada contoh ini grafik nilai tengah dibuat untuk peubah respon NMat berdasarkan 

faktor Sekolah. Tampilan grafik untuk satu arah (hanya melihat faktor sekolah) 

dapat dilihat pada           Gambar  5.26 dan untuk dua arah (faktor Sekolah dan 

JKelamin diberikan dan      Gambar  5.27. Jika data memiliki ragam homogen 

maka informasi interval keyakinan dapat memberi gambaran kasar apakah dua 

kelompok beda signifikan atau tidak, dilihat dariada tidaknya tumpang tindih di 

antara interval keyakinan yang ada pada grafik.  

Gambar  5.25 Dialog Plot Nilai-tengah 
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          Gambar  5.26 Tampilan Plot Nilai-tengah Satu Arah (Sekolah) 
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     Gambar  5.27 Tampilan Plot Nilai-tengah Dua Arah (Sekolah dan Jenis  
Kelamin) 



5.5.5 DIAGRAM PENCAR DAN MATRIKS DIAGRAM PENCAR 

Diagram pencar dan matriks diagram pencar dipergunakan untuk menggambarkan 

hubungan (regresi) antara dua peubah acak atau lebih. Dalam tampilan ini selain 

sebaran data asli, kita juga dapat mengambar garis regresi yang sesuai untuk data 

yang kita hadapi. Dengan diagram ini dapat dengan mudah dilihat ada tidaknya 

hubungan linier antara dua peubah atau lebih. Diagram pencar dapat juga dibuat 

untuk data yang mengandung peubah kualitatif (jenis kelamin, sekolah dan 

sejenisnya). Penggunaan dan pemanfaatan lebih detail dibahas pada pembahasan 

Analisi Regresi. Tampilan dialog diagram pencar dan matriks diagram diberikan 

masing masing pada Gambar  5.28 Gambar  5.29. Tampilan grafik hasil diberikan 

pada Gambar  5.31 dan Gambar  5.32.  

Gambar  5.28. Tampilan Dialog Diagram Pencar dengan Plot Kelompok 

Gambar  5.29. Tampilan Dialog Matriks Diagram Pencar 
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Gambar 5.30. Contoh Tampilan  Diagram Pencar Sederhana Tanpa 
Memperhatikan Kelompok dan Tanpa  Boxplot Marjin 

60 70 80 90 100

50
60

70
80

90

CONTOH DIAGRAM PENCAR

NIng

N
M

at

JKelamin
L
P

Gambar  5.31. Contoh Tampilan  Diagram Pencar dengan Memperhatikan 
Kelompok dan Boxplot Marjin 
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Gambar  5.32. Contoh Tampilan Matriks Diagram Pencar untuk empatpeubah 
dengan Grafik Kuantil pada Diagonal 
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Gambar 5.33. Contoh Tampilan Matriks Diagram Pencar untuk empat 
peubahdengan Histogram  pada Diagonal  

5.5.6 GRAFIK 3D 

Untuk data dengan  tiga peubah, kita dapat membuat ilustrasi grafik 3D.  Pada 

dialog grafik 3D dapat dipilih model permukaan (linier atau kuadratik), perlu 

tidaknya membedakan permukaan untuk kelompok yang ada(lihat Gambar  5.34).  



Gambar  5.34. Menu dan Dialog Grafik 3D 

Untuk hasil grafik 3D dapat dilakukan perubahan sudut pandang dan besarnya 

gambar dengan menggunakan mouse yaitu: 

1. Tekan tombol kiri  sambil menggerakkan mouse untuk mengatur sudut pandang 

2. Tekan tombol kanan sambil menggerakkan mouse untuk mengatur   ukuran 

gambar (zoom). 

Contoh ilustrasi gambar 3D, untuk data yang sama dengan berbagai sudut pandang 

dapat dilihat pada Gambar  5.35 



Gambar  5.35. Beberapa tampilan Grafik 3D dari Data yang sama dengan sudut 
pandang berbeda 

5.6 RINGKASAN DAN BACAAN LEBIH LANJUT 

5.6.1 RINGKASAN 

1 Data adalah kumpulan hasil observasi dari peubah-peubah beserta 

deskriptornya. 

2 Informasi dari data adalah karakteristik penting dari suatu data yang umumnya 

merupakan statistik dari data (ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, jenis 

distribusi dansebagainya) 

3 Skalanya data metrik dapat dibedakan atas skala nominal,ordinal,interval dan 

rasio. 



4 Untuk mendapat gambaran cepat tentang data dapat dilakukan mengekslorasi 

data baik secara numerik dan grafik.  

5 Ringkasan statistik(statistik ringkas)  memberikan gambaran ringkas data 

secara numerik.    

6 Eksplorasi secara grafik dapat dilakukan dengan membuat tampilan grafik 

diantaranya grafik histogram, QQ-plot, box-plot atau diagram pencar.   

7 Eksplorasi secara grafis dapat memberikan gambaran kasar apakah  data 

memenuhi asumsiyang diperlukan.  

5.6.2  BACAAN LEBIH LANJUT 

Untuk lebih memahami eksplorasi data, khususnya  dengan menggunakan grafik, 

untuk aplikasi umum, pembaca disarankan membaca beberapa referensi yang  

tersedia secara online di internet,  seperti   NIST [21], dan StatSoft [22]. Khusus 

untuk aplikasi R  bisa dibaca  Maindonald  [12] dan  Zoonekyn [36]. Sesungguhnya 

kemampuan grafik merupakan salah satu kemampuanmenonjol dari R dan aplikasi 

grafik tingkat lanjut dengan R dapat dibaca pada  Murrell [18] atau dengan 

mengeksplorasi contoh dan demo berbagai paket yang ada pada R.  

5.7 SOAL-SOAL

1. Sebutkan jenis tampilan grafik yang dapat dipergunakan untuk memeriksa 

secara intuitif apakah suatu data mengikuti distribusi normal, jelaskan juga ciri-

ciri data yang mengikuti distribusi normal dilihat dari tampilan masing-masing 

grafik tadi. 

2. Selain untuk memeriksa distribusi data, grafik juga dapat menggambarkan 

secara kasar adanya perbedaan antar kelompok  atau adanya hubungan antar 

dua peubah. Sebutkan grafik yang dapat dipergunakan untuk mengilustrasikan 

(memvisualisasikan)  kondisi tersebut. 



3. Aktifkan salah satu data yang ada pada R, selanjutnya lakukan eksplorasi 

secara grafik untuk melihat karakteristik data. 


