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Abstrak 

Tinggi badan ditentukan oleh kombinasi faktor genetik dan faktor lingkungan.tinggi badan merupakan suatu hal 

yang sangat penting secara antropologis untuk menentukan perbedaan rasial. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tren tinggi badan berdasarkan luasan MMR orangtua pada mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan membaca tren 

tinggi badan dibandingkan dengan MMR. Besaran sampel 83 mahasiswa kemudian dibedakan menurut jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 48 orang dan 35 orang pada mahasiswa perempuan. Setelah data disajikan dalam 

tabel penyajian deskriptif dan MMR kemudian data dianalisis dengan melihat tren tinggi badan. Rata-rata tinggi 

badan pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jarak tempat kelahiran dan tempat tinggal orangtua 

menunjukkan varian yang heterogen. Sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel perbandingan 

nilai MMR, TB orangtua dan mahasiswa berdasarkan urutan luasan MMR diketahui bahwa semakin luas MMR 

memiliki tren tinggi badan mahasiswa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tinggi badan 

orangtua, sebaliknya semakin kecil luasan MMR semakin rendah tinggi badan mahasiswa jika dibandingkan 

dengan rata-rata tinggi badan orangtua. 

Kata kunci: MMR (Mean Matrimonial Radius), Tinggi Badan, faktor genetik, faktor lingkungan 

 

Abstrak 

Height is determined by a combination of genetic factors and environmental factors. Height is very important 

anthropologically to determine racial differences. The aim of this study was to determine the trend by height 

within the birthplace of parents with a place to stay on the Student of the Faculty of Social and Political Science 

of Universitas Airlangga. This research uses descriptive quantitative method to read trends in height compared 

with MMR. The total sample consist of 48 students of men and 35 women student. Once the data are presented 

in tables and descriptive presentation of MMR then the data were analyzed by seeing trends in height. The mean 

height in males is higher than for women. Distance birthplace and residence of the parents showed a 

heterogeneous variants. In accordance with the results of the research presented in the table comparison of the 

value of MMR, TB parents and students in order extents MMR is known that the wider MMR has the trend 

heights of the students were higher when compared with an average height parents, otherwise the smaller the 

area of MMR the lower the height student compared with an average height parents. 

Keywords : MMR (Mean Matrimonial Radius), height, genetic factor, environmental fatcor 

  

Pendahuluan 

Manusia adalah makhluk yang 

paling beragam di bumi ini. Adanya 

perbedaan-perbedaan yang dimiliki 

tersebut membuat manusia menjadi 

terbiasa mengidentifikasi asal-usul mereka. 

Perbedaan-perbedaan yang paling terlihat 
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adalah perbedaan fisiknya seperti bentuk 

wajah, warna rambut, warna mata, kontru 

mata, hidung serta bibir. Tampilan fisik 

yang beraneka ragam tersebut terjadi 

karena faktor biologis yang berasal dari 

keturunan yang berbeda (Olson, 2002) 

Pembentukan keluarga diawali 

dengan perkawinan. Salah satu ciri khas 

suatu populasi adalah adanya lingkaran 

perkawinan atau struktur pemilihan jodoh. 

Setiap manusia memiliki model 

perkawinan yang berbeda-beda dan 

berlaku pada populasi yang tinggal 

didalamnya. 

Endogami lokal yang berlangsung 

cukup lama dapat menyebabkan IQ dan 

tinggi badan turun, sedangkan pembukaan 

isolat dapat meningkatkan IQ dan tinggi 

badannya. Peningkatan tinggi badan pada 

seseorang dapat dipengaruhi oleh jarak 

kelahiran orang tua, karena diasumsinkan 

perbedaan tempat kelahiran orangtua akan 

memiliki keberagaman gen yang dapat 

menyumbang dalam pembentukan fisik 

anak (Schwidetzky dalam Jacob, 1999). 

Tinggi badan ditentukan olah 

kombinasi faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Tinggi badan merupakan 

penjumlahan dari panjang tulang-tulang 

panjang dan tulang-tulang pelengkap, yang 

sangat penting secara antropologis untuk 

menentukan perbedaan rasial (Patel, 2012). 

Terdapat korelasi yang bermakna 

terhadap tinggi datau besarnya badan anak 

dengan jarak kelahiran orangtua, semakin 

jauh tempat kelahiran orangtua, maka 

semakin tinggi atau besar badan anak 

(Jacob, 1999). 

Korelasi yang terjadi antara tinggi 

atau besarnya badan anak dengan jarak 

kelahiran orang tua disebabkan oleh tinggi 

badan rata-rata tiap populasi memiliki 

ragam yang berbeda. Variasi tinggi badan 

manusia cenderung dipengaruhi oleh ras, 

jenis kelamin, usia, status gizi, generasi 

dan kelompok etnis. Indonesia adalah suau 

negara yang memiliki beratus-ratus suku, 

tiap suku memiliki bentuk fisik dan 

kebudayaan yang khas dan berbeda  

(Hamilah dalam Amikaramata, 2011) 

Sesuai dengan pengertian MMR itu 

sendiri, rerata jarak antara tempat 

kelahiran pasangan dengan tempat tinggal 

pasangan menikah, pengukuran ini dapat 

secara kebetulan memiliki nilai yang sama 

dengan jarak pada keturunannya dapat 

disebut dengan MMR (Mean Matrimonial 

Radius). 

Pada penelitian sebelumnya 

menyebutkan bahwa, semakin sempit 

MMR maka perkawinan hanya terjadi 

antara warga dalam daerah yang sama, 

sebaliknya semakin lebar MMR maka 

menunjukkan perkawinan terjadi antar 
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warga dengan daerah yang berbeda (Ayu, 

2015). Perbedaan jarak perkawinan akan 

mempengaruhi tinggi badan pada anak, 

Semakin jauh jarak perkawinan, tinggi 

badan semakin melebihi tinggi badan 

orang tua (Puspita, 2015). Berdasarkan 

penelitian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perbedaan luasan MMR 

akan mempengaruhi tinggi badan pada 

anak. 

Sehingga peneliti tertarik untuk 

membuktikan bahwa semakin jauh jarak 

perkawinan tinggi badan anak semakin 

melebihi tinggi badan orangtua dengan 

cara melihat tren tinggi badan pada anak 

berdasarkan jarak tempat kelahiran 

orangtua dengan tempat tinggal pada 

mahasiswa FISIP Universitas Airlangga 

Surabaya. Berdasarkan latar belakang 

pemikiran tersebut, dapat ditarik 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana tren tinggi badan berdasarkan 

MMR orangtua?. Tujuan penelitian ini 

adalah: (1) Mengetahui variasi data tinggi 

badan dan data jarak antara tempat 

kelahiran orangtua dengan tempat tinggal 

pada mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga, (2) Mengetahui tren tinggi 

badan mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga menurut rata-rata tinggi badan 

tiap jenis kelamin, (3) Mengetahui data 

MMR berdasarkan penggolongan tempat 

tinggal orangtua, sehingga dapat 

tercapaitujuan utama yaitu mengetahui tren 

tinggi badan berdasarkan luasan MMR 

orangtua pada Mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga Surabaya. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Airlangga dengan pertimbangan 

pertimbangan di lokasi tersebut terdapat 

sampel yaitu mahasiswa yang memenuhi 

kriteria umur yang telah ditentukan oleh 

peneliti yaitu antara umur 18-22 tahun dan 

berasal dari banyak daerah yang berbeda. 

Metode dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan 

melalui teknik wawancara dan 

dokumentasi hasil pengukuran tinggi 

badan responden. Data yang diperoleh dari 

responden berupa data ukuran tinggi 

badan, jarak tempat kelahiran orangtua 

dengan jarak tempat tinggal orangtua.  

Data yang telah terkumpul 

disajikan secara deskriptif dalam tabel 

penyajian data, yang berisi nilai rata-rata 

tinggi badan sampel dan MMR (Mean 

Matrimonial Radius) sampel pada tiap 

wilayah tempat tinggal. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat terlihat tren tinggi badan 

responden dan luasan MMR.  

Responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa FISIP Universitas 
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Airlangga yang berusia 18- 22 tahun. 

Sampel diambil dengan teknik purpossive 

sampling dengan jumlah sampel 83 

responden, yang dibagi dalam 48 

responden lai-laki dan 35 responden 

perempuan. 

Hasil dan Pembahasan 

Variasi tinggi badan dan jarak 

Data penelitian yang di peroleh 

melalui pendokumentasian dan wawancara 

disajikan dalam bentuk tabel penyajian 

data. Berupa data tinggi badan responden 

yaitu mahasiswa FISIP Unair dan tinggi 

badan orang tua mahawiswa. Untuk 

melihat variasi data, dapat dilakukan 

dengan menentukan nilai rata-rata, mean, 

minimal, maximal, dan standar deviasi 

Tabel 1. 

Variasi Tinggi Badan pada sampel Mahasiswa dan Tinggi Badan Orangtua sampel 

  Rata-rata Minimal Maksimal SD 

Tinggi 

Badan 

Mahasiswa Laki-

laki 

167.271 147.8 1810 6.7712 

Mahasiswa 

Perempuan 

157.049 145.5 174.7 6.3309 

Ayah Mahasiswa 

laki-laki 

1664.58 1570 1760 49.291 

Ibu Mahasiswa laki-

laki 

1580.42 1510 1720 55.042 

Ayah Mahasiswa 

perempuan 

1642.57 1540 1750 50.196 

Ibu Mahasiswa 

Perempuan 

1552.00 1450 1680 50.805 

Jarak 

Tempat 

Jarak Tempat 

Kelahiran -Jarak 

Tempat Tinggal 

247,89 0 2043 411,782 

Berdasarkan tabel variasi tinggi 

badan sampel mahasiswa dan tinggi badan 

orangtua sampel dapat diketahui bahwa, 

variasi tinggi badan mahasiswa FISIP 

Unair relatif homogen hal tersebut dapat 

diketahui berdasarkan nilai standar deviasi.  

Rata-rata tinggi badan pada laki-

laki lebih tinggi dari pada tinggi badan 
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perempuan, hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang mengatakan bahwa 

rangka laki-laki lebih robust, lebih tinggi, 

lebih lebar, dan lebih kasar dibandingkan 

pada rangka perempuan (Koesbardiati, 

2012). Pada umumnya pria dewasa 

cenderung lebih tinggi dibandingkan 

wanita dewasa dan juga mempunyai 

tungkai yang lebih panjang, tulangnya 

yang lebih besar dan lebih berat serta 

massa otot yang lebih besar dan padat 

(Snell, 2006). 

Ayah pada mahasiswa laki-laki 

memiliki rata-rata tinggi badan 1664.58 ± 

60,77 mm (166,5 ± 4,929 cm) dengan 

variasi tinggi badan minimum 1570 ± 

5,504 mm (157,0 ± 5,675 cm) dan tinggi 

badan maximum 1760 mm (176 cm). tinggi 

badan Ibu pada mahasiswa laki-laki 

sebesar 1580.42 mm (158 cm) dengan 

variasi tinggi badan minimum 1510 mm 

(151 cm) dan tinggi badan maximum 

sebesar 1720 mm (172 cm). Tinggi badan 

Ayah mahasiswa perempuan mempunyai  

1642.57 ± 48.452 mm (164,3 ± 4.845 cm) 

dengan variasi tinggi badan minimum 1540 

± 50.596 mm (154,0 ± 5,057 cm) dan 

tinggi badan maximum 1750 mm (175 cm), 

sedangkan tinggi badan Ibu pada 

mahasiswa perempuan memiliki  nilai 

tinggi badan sebesar 1552.00 ± mm (155 

cm) dengan tinggi badan maximum 1680 

mm (168 cm) dan tinggi badan minimum 

1450 mm (145 cm). 

Rata-rata tinggi badan orangtua 

tersebut diketahui tinggi badan orangtua 

mahasiswa laki-laki lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan rata-rata tinggi 

badan orangtua mahasiswa perempuan 

baik pada ayah atau ibu, hal tersebut 

sejalan dengan kecenderungan tinggi 

badan pada anak. Tinggi badan bersifat 

turun menurun, namun bisa juga 

dipengaruhi oleh lingkungan, seperti 

keadaan gizi pada masa pertumbuhan 

(Glinka, 1987). Tinggi badan ditentukan 

oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. 

Tinggi badan merupakan penjumlahan 

ukuran mulai dari tungkai sampai dengan 

kepala (Puspita, 2004). 

 

 

 

 

 



AntroUnairdotNet, Vol.VI/No.2/Juli 2017, hal 194 
 
 

Tabel 2.  

Variasi Jarak Tempat 

 Rata-rata Minimal Maksimal SD  

Jarak Tempat 

Kelahiran -Jarak 

Tempat Tinggal 

247,89 0 2043 411,782 Jarak 

Tempat 

 

Variasi jarak tempat kelahiran dan 

tempat tinggal orang tua heterogen, dapat 

diketahui dari nilai standar deviasi sebesar 

411,782. Semakin heterogen suatu 

kelompok data maka semakin besar 

simpangan bakunya, semakin kecil 

simpangan bakunya maka semakin dekat 

nilai-nilai observasi dengan rata-ratanya 

(Rasdihan, hal 65). 

 

 

Dalam penentuan variasi data dapat 

ditentukan melalui pernyataan berikut, 

suatu kelompok data dikatakan homogen 

apabila semua nilai dari kelompok tersebut 

sama,sedangkan kelompok data dikatakan 

heterogen ketika nilai-nilai tersebut sangat 

bervariasi. Untuk Mengukur tingkat 

homogenitas atau tingkat variasi tersebut 

sering dipergunakan criteria yang disebut 

simpangan baku (standard deviation) 

(Supranto, 2000:97) 

 

Tabel 3. 

MMR (Mean Metrimonial Radius) 

TTS 

Tempat Tinggal 

Sekarang 

Jumlah 

Responden 

Total Jarak 

Tempat Tinggal 

(Km) 

MMR 

Tarakan 1 2043 2043 

Kupang 1 1683 1683 

Jakarta 1 1093 1093 

Pandaan 1 705 705 

Bojonegoro 1 524 0 

Lumajang 1 370 370 
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MMR (Mean Matrimonial Radius) 

Tabel 2. MMR, TB Orangtua dan 

Mahasiswa Berdasarkan Urutan Luasan 

MMR merupakan tabel sajian data 

penelitian yang berisi berbagai data yang 

diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi. Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa 83 sampel 

penelitian dapat dikategorikan kedalam 24 

luasan MMR sesuai dengan tempat tinggal 

orangtua sampel.  

Nilai MMR tertinggi terletak pada 

daerah Tarakan disusul pada daerah 

 

 

Jakarta. Meskipun jumlah responden pada 

kedua daerah tersebut sedikit, tetapi jarak 

tempat kelahiran dan tempat tinggal oang 

tua tergolong jauh.  

Nilai MMR terendah terdapat pada 

beberapa daerah yaitu Wonosobo, Pati, 

Banyuwangi, Tuban, Blitar, Trenggalek, 

Surakarta dan Pacitan. Hal ini disebabkan 

karena tempat kelahiran orangtua dengan 

tempat tinggal sekarang ada di daerah yang 

sama. Penelitian yang berjudul Hubungan 

perkawinan endogamy dengan kelainan 

bawaan lahir juga menunjukkan hal yang 

Cilacap 1 348 348 

Madiun 2 546 273 

Surabaya 43 11437 265,98 

Jember 2 348 174 

Gresik 2 230 115 

Sidoarjo 7 695 99,29 

Lamongan 4 204 51 

Malang 3 135 45 

Pasuruan 2 87 43,5 

Nganjuk 3 127 42,33 

Wonosobo 1 0 0 

Pati 1 0 0 

Banyuwangi 1 0 0 

Tuban 1 0 0 

Blitar 1 0 0 

Trenggalek 1 0 0 

Surakarta 1 0 0 

Pacitan 1 0 0 



AntroUnairdotNet, Vol.VI/No.2/Juli 2017, hal 196 
 
 

sama dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti, dimana pernyataannya 

menyebutkan bahwa semakin sempit 

MMR maka menunjukkan perkawirnan 

hanya terjadi antara warga dalam daerah 

yang sama, sebaliknya semakin lebar 

MMR maka menunjukkan perkawinan 

terjadi antar warga dengan daerah yang 

berbeda (Ayu, 2015). 

 

Tabel 4. 

Perbandingan MMR, TB Orangtua dan Mahasiswa Berdasarkan Urutan Luasan MMR 

TTS 
TB Orangtua Mahasiswa  

MMR 
TBA TBI TBRO TB 

Tarakan 170 165 167,5 173,8 2043 

Kupang 173 151 162 156,3 1683 

Jakarta 163 159 161 166 1093 

Pandaan 172 152 162 169 705 

Bojonegoro 154 160 157 156,4 524 

Lumajang 157 153 155 161,9 370 

Cilacap 168 162 165 174,7 348 

Madiun 161,5 154 157,75 160,65 273 

Surabaya 165,28 157,39 161,33 163,57 265,98 

Jember 167,5 162 164,75 169,5 174 

Gresik 167,5 159 163,25 172,6 122 

Sidoarjo 166,85 155 160,93 161,49 106,42 

Lamongan 166,5 156,5 161,5 165,5 51 

Malang 164,67 154 159,33 162,23 45 

Pasuruan 168,5 159 163,75 169,35 43,5 

Nganjuk 169 152,67 160,83 154,77 42,33 

Wonosobo 160 153 156,5 165 0 

Pati 160 159 159,5 163,4 0 

Banyuwangi 168 170 169 168,1 0 

Tuban 159 155 157 153 0 

Blitar 164 150 157 157,6 0 

Trenggalek 169 150 159,5 162 0 

Surakarta 164 158 161 158,3 0 

Pacitan 166 154 160 150,5 0 
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Tren tinggi badan responden berda-

sarkan luasan MMR 

 

Tabel 4. dapat menerangkan bahwa 

75% data memiliki tren tinggi badan yang 

sebanding dengan luasan MMR. 

Sebaliknya sekitar 25% data penelitian 

memiliki tren yang sebaliknya, yaitu tinggi 

badan berbanding terbalik dengan luasan 

MMR, hal tersebut merupakan 

penyimpangan dari perkiraan tren. 

Semakin luas MMR memiliki tren 

tinggi badan mahasiswa yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan rata-rata tinggi 

badan orangtua, sebaliknya semakin kecil 

luasan MMR semakin rendah tinggi badan 

mahasiswa jika dibandingkan dengan rata-

rata tinggi badan orangtua. Pernyataan ini 

juga selaras dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti sebelumnya tentang 

efek endogami lokal terhadap tinggi badan 

anak, menyatakan semakin jauh jarak asal 

daerah orangtua, maka tinggi badan anak 

akan melebihi tinggi badan orang tua 

(Puspita, 2015). 

Simpulan 

Tinggi badan mahasiswa FISIP Unair 

relatif homogen dapat diketahui dari nilai 

standar deviasi pada sampel baik laki-laki 

maupun perempuan. Rata-rata tinggi badan 

pada mahasiswa laki-laki lebih tinggi dari 

pada mahasiswa perempuan. Hal tersebut 

berbanding lurus dengan tinggi badan 

orangtua mahasiswa yaitu, rata-rata tinggi 

badan orangtua mahasiswa laki-laki lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata 

tinggi badan orangtua mahasiswa 

perempuan baik pada ayah atau ibu.  

Nilai MMR tertinggi terletak pada daerah 

Tarakan disusul dengan nilai MMR 

Jakarta. Hal tersebut sesuai dengan jarak 

terluas antara tempat kelahiran orang tua 

dan tempat tinggal pada sampel. Dengan 

analisis tren dapat diketahui adanya 

kecenderungan hubungan tinggi badan 

dengan luasan MMR.  
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