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EKSPLORASI STRUKTUR DATA DENGAN METODE CHAID 

Aam Alamudil, A. H. wigena1. Aunuddinl 

Metode CHAID adalah metode yang dikembangkan untuk menganalisis keterkaitan 
struktural dalam data hasil survey. Data tersebut biasanya meliputi satu atau beberapa 
peubah respon dun peubah-peubah penjelas yang pada umumnya kategorik. Dalam 
tulisan ini dijelaskan metode CHAID sebagai suatu metode eksploratif dengan contoh 
h s  penelusuran penciri status keamanan pangan rumah tangga pedesaan menurut 
peubah-peubah keadaan rumah tangga. 

PENDAHULUAN 

Struktur keterkaitan antar peubah sering 
menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. 
Dalam masalah tertentu struktur tersebut 
mungkin dapat dirumuskan secara jelas sehingga 
model keterkaitan antar peubah dapat disusun 
berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Dalam 
ha1 ini beberapa model diuji dan dipilih model- 
model yang memuaskan. 

Pada kasus lain struktur keterkaitan antar 
peubah belum difahami secara jelas. Alternatif 
model sangat banyak sehingga penelusurannya 
menjadi sulit. Ini terutama apabila penelitian 
tersebut menyangkut peubah-peubah kategorik 
yang banyak, yang biasanya terjadi pada 
penelitian-penelitian dengan data survey. Pada 
kasus seperti ini diperlukan suatu metode yang 
efisien untuk menetapkan model yang &pat 
dipilih. 

Metode CHAID adalah salah satu tipe dari 
metode AID yang diajukan oleh Kass (1980) 
untuk menyelidiki struktur keterkaitan antar 
peubah, yaitu antara peubah respon kategonk 
dengan peubah-peubah penjelas kategorik. 
Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai metode 
CHAID sebagai suatu metode eksploratif dengan 
contoh kasus penelusuran penciri status 
keamanan pangan rumah tangga pedesaan. 
Metode CHAID di sini digunakan untuk 
meneluswi peubah-peubah apa saja yang menjadi 
penciri status keamanan pangan serta peranan 
peubah-peubah penciri tersebut dalam 

menjelaskan status keamanan pangan rumah 
tangga pedesaan (Alamudi, 1996). Model 
hubungan antara faktor keadaan rumah tangga 
dengan status keamanan pangan rumah tangga 
dengan demikian menjadi lebih mudah disusun. 

METODE AID 

Metode AID (Automatic Interadon 
Detection) adalah metode yang dikembangkan 
untuk menganalisis keterkaitan struktural pada 
data hasil survey (Fielding, 1977, dalam 
O'Muircjeartaigh dan Payne, 1977). Data 
tersebut biasanya meliputi satu atau beberapa 
peubah respon dan peubah-peubah penjelas yang 
pada umumnya katagorik. Ada dua tipe peubah 
penjelas yang dikenal dalam ha1 ini, yaitu peubah 
"monotonik" yang nilai-nilainya bersifat ordinal 
dan peubah "bebas" yang nilai-nilainya bersifat 
nominal (Kass, 1980). 

Metode AID menganalisis suatu gugus data 
dengan cara memisahkamya menjadi beberapa 
kelompok secara bertahap (Fielding, 1977, dalam 
O'Muircjeartaigh dan Payne, 1977). Tahap 
pertama, seluruh data dibagi menjadi beberapa 
anak gugus berdasarkan salah satu peubah yang 
cllpilih sedemikian rupa dengan 
memaksimumkan kriteria tertentu. Masing- 
masing anak gugus kemudian diperiksa kembali 
secara terpisah dan dibagi lagi berdasarkan 
peubah lainnya. dermkian selanjutnya sampai 
tercapai kriteria berhenti tertentu. Dengan cara 
demikian maka diperoleh kelompok-kelompok 
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