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Abstrak 

Endogami dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu endogami lokal, endogami kerabat dan endogami 

sosial (homogami). Fokus penelitian ini adalah endogami lokal yang ada di Desa Karangpatihan, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efek endogami 

pada orang tua terhadap tinggi badan anak. Subyek penelitian ini adalah orang tua dengan latar 

belakang endogami, anak laki-laki (usia 17-21 tahun) dan perempuan (usia 15-19 tahun). Variabel 

yang diukur adalah tinggi badan dan jarak perkawinan. Pengukuran tinggi badan dengan 

menggunakan stature meter. Teknik teknik pengukuran menggunakan prinsip metode martin. Metode 

penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif dan perhitungan Mean Matrimonial Radius (MMR). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tinggi badan orang tua dengan latar belakang 

endogami terhadap tinggi badan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu penghitungan 

MMR menunjukkan bahwa rerata MMR di Desa Karangpatihan menunjukkan bahwa pemilihan jodoh 

tidak saja berasal dari desa setempat melainkan dari luar desa dengan jarak yang cukup jauh. Tidak 

adanya pengaruh antara tinggi badan orang tua dengan latar belakang endogami terhadap tinggi badan 

anak, kemungkinan dipengaruhi oleh jarak asal perkawinan. Semakin jauh jarak perkawinan, tinggi 

badan semakin melebihi tinggi badan orang tua. 

 
Kata Kunci: Endogami Lokal, Tinggi Badan, MMR, Desa Karangpatihan 

 
Abstract 

Endogamy can be divided into three types, local endogamy, consanguineous endogamy and social 

endogamy (homogamy). The focus of this research is local endogamy in the village of Karangpatihan, 

District Balong, Ponorogo. The subjects of this study were endogamous parents, boys (aged 17-21 

years) and girls (15-19 years). Variable measured is the height and distance of marriage. Height was 

measured using stature meter. Measurement techniques follow the principle method of Martin. The 

research method applied was a quantitative and calculation of Mean Matrimonial Radius (MMR). 

The results showed that there was no effect of endogamous parent’s height on the height of children, 

both male and female. Besides, MMR calculation shows that the average of MMR in the village 

Karangpatihan indicated that mate selection is not only from the local village but from outside the 

village with a considerable distance. The absence of correlation between heights of endogamous 

parents of the child’s height was likely influenced by the distance of the origin of the marriage. The 

further the distance of marriage, the more the height will exceed the height of parents. 
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Pendahuluan  

Dalam suatu perkawinan manusia 

diatur oleh suatu sistem yang berlaku 

dalam masing-masing kelompok etnis. 

Dengan demikian syarat perkawinan yang 

bebas tidak dapat terlaksana dengan baik. 

Hal tersebut dapat membuat situasi 

semakin susah apabila dalam pelaksanaan 

suatu perkawinan terdapat batas-batas 

yang diatur oleh kebudayaan. Terdapat 

beberapa macam pola perkawinan, yaitu 

Endogami, Eksogami, Homogami, dan 

Heterogami (Glinka, 2008).  

Dalam lingkaran perkawinan dikenal 

2 macam model perkawinan, yaitu 

perkawinan secara Eksogami dan 

Endogami. Perkawinan Eksogami tidak 

ditemui adanya perkawinan antar kerabat 

(anggota keluarga), karena perkawinan 

Eksogami merupakan perkawinan yang 

dilarang oleh hukum setempat (Glinka, 

2008). Selanjutnya perkawinan Endogami 

merupakan suatu bentuk perkawinan yang 

berada dalam kelompoknya sendiri.  Di 

dalam perkawinan Endogami terdapat 

beberapa pembagian, antara lain : (1) 

Endogami Kerabat, (2) Endogami Lokal, 

(3) Endogami Sosial (Glinka, 2008). 

Endogami Kerabat merupakan suatu 

perkawinan yang dilakukan oleh pihak 

yang masih mempunyai hubungan darah. 

Dalam Endogami Lokal, perkawinan 

dilakukan masih dalam lingkungan yang 

sama atau masih dalam wilayah yang 

sama. Sedangkan Endogami Sosial 

merupakan perkawinan yang dilakukan 

atas dasar status sosial yang sama. 

Misalnya seseorang dari keluarga ningrat 

harus menikah dengan keluarga ningrat 

juga, setidaknya harus sederajat. 

Dalam Endogami Kerabat terdapat 

model perkawinan yang disebut dengan 

cross cousin marriage, model tersebut 

biasanya terdapat dalam beberapa 

kelompok etnis tradisional di Indonesia 

(Glinka, 2008). Model perkawinan ini 

yaitu putera saudara perempuan menikah 

dengan puteri saudara kandung yang laki-

laki. 

Adanya perubahan fisik penduduk 

adalah salah satu indikator keberhasilan 

dan upaya peningkatan sumber daya 

manusia. Terdapat salah satu hal untuk 

mengetahui perkembangan pertumbuhan 

fisik, yaitu melalui pengukuran tinggi 

badan anak baru masuk sekolah (TBABS) 

(Supariasa, Bakri & Fajar, 2001). 

Menurut survei yang dilakukan di 

berbagai negara, negara Indonesia juga  

masuk dalam penelitian. Menurut 

penelitian yang dilakukan tinggi badan 

anak bertumbuh lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang tuanya (Henneberg, 1997 ; 

Glinka, 2008). Proses ini hanya 
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berlangsung singkat, yaitu satu atau dua 

generasi, proses yang demikian dinamakan 

secular trend (Glinka, 2008). 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan fokus penelitian, yaitu efek 

Endogami Lokal terhadap tinggi badan 

anak. Menurut survei yang telah dilakukan 

di berbagai negara, Indonesia juga 

termasuk dalam survei. Tinggi badan anak 

tumbuh melebihi dari tinggi badan orang 

tuanya (Henneberg, 1997 ; Glinka, 2008). 

Terdapat beberapa penelitian yang 

telah dilakukan di berbagai wilayah yang 

berkaitan dengan endogami ini, 

diantaranya di Polandia Wolanski, Jaros 

dan Pyzuk telah meneliti anak yang 

berusia 4, 8, dan 16 tahun berdasarkan asal 

orangtua dilahirkan. Jaros dan Pyzuk 

menemukan bahwa terdapat hubungan 

positif yang cukup tinggi antara jarak 

kelahiran orang tua dengan tinggi badan, 

lingkar dada, dan berat badan anak, 

walaupun ukuran yang dimiliki anak 

tersebut tidak berbeda secara signifikan 

dengan ukuran orang tua mereka 

(Schwidetzky, 1970, 1971; Glinka, 2008).

 Dalam penelitian ini, mengambil 

sampel pada tinggi badan anak dan orang 

tua pada keluarga Endogami Lokal di 

perkampungan idiot yang terletak di Desa 

Karangpatihan Kec.Balong, Kab. 

Ponorogo.  Di Kecamatan Balong ini 

terdapat sebuah desa yang terkenal dengan 

sebutan “Desa Idiot”, yaitu berada di Desa 

Karangpatihan. Masyarakat menyebutnya 

sebagai kampung idiot karena sebagian 

besar warganya memiliki kelainan bawaan 

yang dimiliki sejak lahir atau yang biasa 

disebut dengan down syndrome. Kelainan 

bawaan yang dimiliki sejak lahir ini 

diakibatkan adanya perkawinan secara 

Endogami, atau melakukan perkawinan 

dengan sanak saudarnya sendiri / masih 

sedarah. Selain itu adanya faktor genetik, 

lingkungan yang dapat mempengaruhi 

adanya kelainan bawaan tersebut. 

Perkawinan yang terjadi di Desa 

Karangpatihan ini pada umumnya masuk 

ke dalam tipe Endogami Lokal. 

Tinggi badan adalah suatu parameter 

terpenting terhadap keadaan yang lalu dan 

juga keadaan yang sekarang, apabila tidak 

bisa mengetahui usia dengan tepat. Dalam 

keadaan yang normal, tinggi badan dapat 

tumbuh seiring dengan bertambahnya usia. 

Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti 

halnya dengan berat badan, yaitu 

cenderung kurang sensitif pada masalah 

kekurangan gizi dalam jangka waktu yang 

pendek. Dalam pengukuran tinggi badan 

pada anak, sangat diperlukan ketelitian. 

Karena apabila dalam melakukan 

pengukuran melakukan kesalahan akan 

memberikan penjelasan dan kesimpulan 

yang salah (Supariasa; Bakri & Fajar, 

2002). 

Berdasarkan uraian di atas tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui efek yang 
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terjadi pada perkawinan Endogami Lokal 

terhadap tinggi badan anak yang ada di 

kampung idiot Desa Karangpatihan, 

Ponorogo.  

 

Metode 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif, dimana setelah menguji 

hipotesis, peneliti menjelaskan ada atau 

tidaknya efek Endogami Lokal terhadap 

tinggi badan anak. Peneliti mengukur 

tinggi badan anak dan orang tua dari 

keluarga Endogami untuk mengetahui 

apakah terdapat efek atau tidak. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode antropometri. 

Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini terfokus pada keluarga dari 

perkawinan Endogami Lokal yang berada 

di Desa Karangpatihan, Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo. Dengan 

kriteria usia anak perempuan 15-19 tahun 

berjumlah 30 orang dan laki-laki berusia 

17-21 tahun berjumlah 30 orang. Peneliti 

mengambil jumlah sampel perempuan 30 

orang dan laki-laki 30 orang karena 

didasarkan pada jumlah penduduk di Desa 

Karangpatihan yang cukup banyak. Dasar 

dari pengambilan sampel tersebut adalah 

karena penelitian yang baik harus 

mempunyai minimal jumlah populasi 

target sebesar 30 orang (Sarantakos, 2002).  

Setelah semua data terkumpul dan 

diklasifikasikan sendiri-sendiri, 

barupenghitungannya menggunakan MMR 

(Mean Matrimonial Radius).Dalam 

penghitungan MMR harus ada partner 

yang berasal dari tempat yang sama 

(terutama yang berkaitan dengan desa) 

kemudian mendapat nilai nol dan jarak 

tempat asal dari kedua partner dihitung 

dalam bentuk km (Glinka, 2008).Selain 

menggunakan penghitungan menggunakan 

MMR penelitian ini juga menggunakan 

statistik deskriptif. Dalam statistik 

deskriptif ini dapat memberikan 

gambarandari deskripsi suatu data yang 

dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan 

kemencengan distribusi (Ghozali, 2006). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengambilan data dilakukan pada 

tanggal 22-24 April 2015 di Desa 

Karangpatihan. Dalam pengambilan data 

sampel, menggunakan form penelitian 

yang di dalamnya berisi tentang informasi 

dari responden (nama, jenis kelamin, usia, 

ras, tempat tinggal, asal, pekerjaan, 

pernikahan, dan riwayat penyakit) dan data 

ukuran yang diukur (tinggi badan). 

Dari jumlah keluarga Endogami 

Lokal dan keluarga Eksogami terdapat 36 

keluarga yang melakukan perkawinan 

Endogami Lokal, dari 60 orang sampel 
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yang diukur oleh peneliti.Dari 36 keluarga 

yang melakukan perkawinan Endogami 

Lokal terdapat 14 keluarga yang 

melakukan perwakinan sedusun, 2 

diantaranya masih memiliki hubungan 

darah dan 22 keluarga melakukan 

perkawinan antar dusun. Selain itu terdapat 

24 keluarga yang melakukan perkawinan 

Eksogami, dengan 20 keluarga melakukan 

perkawinan antar desa, 2 diantaranya 

masih memiliki hubungan darah dan 1 

keluarga melakukan perkawinan antar 

kota, dan 3 keluarga melakukan 

perkawinan antar pulau (Tabel 1).

 

Tabel1 Jumlah Keluarga Endogami Lokal dan Keluarga Eksogami 

 Sedusun Antar 

Dusun 

Antar 

Desa 

Antar 

Kota 

Antar 

Pulau 

Total 

Endogami 

Lokal 

14 

 

22 - - - 36 

Eksogami - - 20 1 3 24 

Sumber : Data pribadi peneliti 

 

Tabel2 Rata-rata Tinggi Badan Anak pada Keluarga Endogami Lokal dan Eksogami 

No.  Rata-Rata Tinggi Badan (cm) 

P L 

 Mean Me Mo Maksimal Minimal Mean Me Mo Maksimal Minimal 

1. Endogami 

Lokal 

154.8 15

3 

154.8 164.5 148.6 165.1 164.5 168.5 174 156.5 

2 Eksogami 154.8 15

7 

- 165 145.9 164.8 163.7 - 172.8 152.2 

Sumber: Data pribadi peneliti 

 

Dapat dilihat nilai rata-rata tinggi 

badan Endogami Lokal dan juga tinggi 

badan Eksogami. Mayoritas rata-rata 

tinggi badan Endogami Lokal lebih tinggi 

dibandingkan dengan tinggi badan 

Eksogami. Rata-rata tinggi badan 

Endogami Lokal pada laki-laki sebesar 

165.1 cm, sedangkan pada eksogami 

sebesar 164.8 cm. Namun pada rata-rata 

tinggi badan Endogami Lokal perempuan 

memiliki rata-rata yang sama dengan 

Eksogami, yaitu sebesar 154.8 cm. Nilai 

maksimal pada rata-rata tinggi 

badanEndogami Lokal perempuan lebih 

rendah dibandingkan rata-rata tiggi badan 

Eksogami, yaitu sebesar 164.5 cm dan 165 

cm. Sedangkan nilai minimalnya lebih 

tinggi, yaitu sebesar 148.6 cm dan 145.9 

cm. Berbeda dengan nilai maksimal rata-

rata tinggi badan Endogami Lokal pada 
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laki-laki yang memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan Eksogami, yaitu 

sebesar 174 cm dan 172.8 cm. nilai 

minimalnya pun juga lebih besar 

dibandingkan dengan Eksogami, yaitu 

156.5 cm dan 152.2 cm (Tabel 2). 

 

Tabel 3 Rata-rata Tinggi Badan Orangtua dan Anak pada Keluarga Endogami Lokal 

No.  Mean (cm) 

1. Bapak 169.7 

2. Ibu 154.1 

3. Anak laki-laki 165.1 

4. Anak perempuan 154.8 

Sumber: Data pribadi peneliti 

 

Dari nilairata-rata tinggi badan 

bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak 

perempuan, dapat dilihat bahwatinggi 

badan bapak lebih tinggi sebesar 169.7 

cmdibanding dengan tinggi badan ibu, 

anak laki-laki dan perempuan. Namun 

tinggi badan ibu lebih rendah 

dibandingkan dengan tinggi badan tinggi 

badan anaklaki-laki dan perempuan, yaitu 

sebesar 154.1 cm dan rata-rata pada anak 

laki-laki sebesar 165.1 cm. Namun pada 

anak perempuan rata-ratanya selisih 

sedikitdibandingkan dengan rata-rata dari 

ibu, yaitu 154.8 cm (Tabel 3). 

 

Tabel 4 Data Penghitungan MMR Pada Perkawinan Endogami Lokal 

No.  MMR 

(Km) 

Rata-Rata Tinggi Badan (cm) 

P L 

1. Dusun Krajan 2.5 153.2 171.2 

2. Dusun Bibis 2 155.5 162.9 

3. Dusun Bendo 2.5 154.1 161.6 

4. Dusun Tanggung Rejo 4 156.3 165.3 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

 

Dapat dilihat pada tabel tersebut 

bahwa jarak MMR pada Dusun Tanggung 

Rejo lebih jauh dibandingkan dengan tiga 

dusun yang lain, yaitu 4 km. Dusun Krajan 

dan Dusun Bendo yaitu berjarak 2.5 km, 

sedangkan Dusun Bibis memiliki jarak 

yang lebih dekat yaitu 2 km (Tabel 4). 
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Tabel 5 Korelasi Tinggi Badan Bapak dengan Tinggi Badan Anak pada Perkawinan 

Endogami Lokal 

 

  TB Bapak TB Anak 

TB Bapak Pearson Correlation 1 .284 

Sig. (2-tailed)  .093 

N 36 36 

TB Anak Pearson Correlation .284 1 

Sig. (2-tailed) .093  

N 36 36 

Sumber: Data pribadi peneliti berdasar penghitungan SPSS 

 

Korelasi dari tinggi badan bapak 

dengan tinggi badan anak, dapat dilihat 

bahwa koefisien pearson korelasi = 

0.284dan Sig. (2-tailed) = 0.093 yang  

berarti tidak ada korelasi yang signifikan 

(Tabel 5). 

 

Tabel 6 Korelasi Tinggi Badan Ibu dengan Tinggi Badan Anak pada Perkawinan Endogami 

Lokal 

 

  TB Ibu TB Anak 

TB Ibu Pearson Correlation 1 .172 

Sig. (2-tailed)  .314 

N 36 36 

TB Anak Pearson Correlation .172 1 

Sig. (2-tailed) .314  

N 36 36 

Sumber: Data pribadi peneliti berdasar penghitungan SPSS 
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Korelasi tinggi badan bapak dengan 

tinggi badan anak, dapat dilihat bahwa 

koefisien pearson korelasi = 0.172 dan Sig. 

(2-tailed) = 0.314 yang berarti tidak ada 

korelasi yang signifikan (Tabel 6). 

Menurut penelitian yang telah 

dilakukan bahwa tinggi badan orang tua 

dengan tinggi badan anak tidak memiliki 

hubugan yang signifikan. Hal ini dapat 

dilihat dari pengukuran nilai MMR (Mean 

Matrimonial Radius), dimana dalam 

menghitung MMR harus ada partner yang 

berasal dari tempat yang sama (terutama 

yang berkaitan dengan desa) kemudian 

mendapat nilai nol dan jarak tempat 

asaldari kedua partner dihitung dalam 

bentuk km (Glinka, 2008). Selain itu dapat 

dilihat dari penghitungan SPSS yang 

dilihat dari koefisien pearson korelasi, 

bahwa tidak ada korelasi yang yang 

signifikan antara tinggi badan orang tua 

dengan tinggi badan anak. 

Dalam penelitian ini, rata-rata tinggi 

badan anak laki-laki pada Endogami 

Lokal, lebih tinggi dibandingkan anak 

perempuan. Anak laki-laki  pada 

Endogami Lokal yang terjadi di Desa 

Karangpatihan memiliki rata-rata 165.1 cm 

dan anak perempuan memiliki rata-rata 

154.8 cm.Sedangkan rata-rata tinggi badan 

anak laki-laki Eksogami juga lebihtinggi, 

yaitu pada anak laki-laki sebesar 164.8 cm 

dan pada anak perempuan sebesar 154.8 

cm. 

Tinggi badan anak pada Endogami 

Lokal yang terjadi di Desa Karangapatihan 

tidak mengalami kelainan yang signifikan. 

Berbeda halnya pada zaman dahulu, 

banyak yang mengalami kelainan 

ataucacat bawaan sejak lahir. Salah 

satunya tinggi badan yang berukuran di 

bawahrata-rata, yang saat ini masih ada 

pada beberapa orang di Desa 

Karangpatihan. Salah satu yang 

menyebabkan terjadinya kelainan atau 

cacat bawaan ini adalah akibat makanan 

yang yang dikonsumsi pada saat hamil 

kurang memenuhi nilai gizinya. Selain itu 

karena kurangnya yodium yang 

dikonsumsi. Dua hal tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya kelainan. 

Selain dari faktor gizi dan juga dari 

kurangnya konsumsi yodium, lingkungan 

juga dapat menjadikan kelainan tersebut 

terjadi. Faktor lingkungan dapat menjadi 

salah satu pengaruh terhadap terjadinya 

tinggi badan anak. Salah satunya adalah 

kebutuhan akan ekonomi, dalam hal ini 

ekonomi sangat berpengaruh. Apabila 

kebutuhan ekonomi kurang maka akan 

berdampak pada ketersediaan pada 

makanan yang mengandung gizi seimbang. 

Hal tersebut dapat dilihat pada keadaan 

ekonomi yang berada di Desa 

Karangpatihan yang relatif cukup rendah, 

cenderung dapat berpengaruh terhadap 

tinggi badan anak. 
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Simpulan 

Hasil dari penghitungan 

menggunakan MMR (Mean Matrimonial 

Radius) dan dapat diketahui Dusun 

Tanggung Rejo mempunyai nilai MMR 

yang paling tinggi, hal tersebut 

dikarenakan jarak yang ditempuh 

relatifcukup jauh. Dusun Bendo 

mempunyai nilai MMR paling rendah, hal 

tersebut dikarenakan jumlah jarak yang 

ditempuh relatif cukup dekat dibandingkan 

dengan dusun-dusun yang lain. 

Berdasarkan kerangka konseptual 

dan latar belakang yang telah dijelaskan, 

hipotesis yang diharapkan peneliti adalah 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

tinggi badan orang tua dengan tinggi badan 

anak. Namun tenyata dalam penelitian ini 

tidak terbukti. Tinggi badan orang tua pada 

perkawinan Endogami Lokal tidak 

berpengaruh terhadap tinggi badan anak 

mereka. 

Tidak adanya pengaruh tinggi badan 

orang tua terhadap tinggi badan anak 

kemungkinan disebabkan karena faktor 

perkembangan zaman yang sudah mulai 

berkembang, dan jarak asal perkawinan 

orang tua cenderumg berpengaruh 

terhadap tinggi badan anak. Semakin jauh 

jarak perkawinannya maka tinggi badan 

anak cenderung meningkat. 
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