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ABSTRAK 

 
Marga-marga Arab tidak berasal dari Saudi Arabia saja, tetapi mayoritas berasal 

dari Hadramaut. Marga-marga tersebut mengelompok menjadi dua, yaitu kelompok 

marga Ba’alwi dan kelompok marga Syech. Dua kelompok marga tersebut mempunyai 

perbedaan dalam pola perjodohannya. Kelompok marga Ba’alwi mengharuskan 

keturunannya menikah dengan orang yang berasal dari kelompok marga Ba’alwi juga, 

sedangkan pada kelompok Syech mengharuskan keturunannya menikah dengan orang 

beretnis Arab, baik itu dari kelompok marga Syech maupun Ba’alwi. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan karakteristik fisik di antara 

kelompok marga Ba’alwi dan kelompok marga Syech, serta pola perjodohan etnis Arab 

di kelurahan Ampel, baik itu pada kelompok marga Ba’alwi maupun Syech. 

Sampel penelitian ini berasal dari populasi marga Arab yang ada di kelurahan 

Ampel. Sampel penelitian berjumlah100 orang yang terdiri dari 50 orang dari kelompok 

marga Ba’alwi dan 50 orang dari kelompok marga Syech. Penentuan jumlah sampel 

berdasarkan penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin, sedangkan untuk 

penentuan responden dengan teknik simple random sampling. Pengamatan karakteristik 

fisik pada dua kelompok marga menggunakan teknik somatoskopi. Somatoskopi 

digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik fisik yang dipunyai oleh sampel dari 

kelompok marga Ba’alwi dan Syech, serta melihat variasinya. Analisis terhadap data 

dilakukan dengan menggunakan Chi-Square untuk menguji adanya perbedaan antara 

kelompok marga Ba’alwi dan Syech. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat endogami pada 

kelompok marga Ba’alwi lebih tinggi dari kelompok marga Syech, sehingga 

menyebabkan variasi karakteristik fisik pada kelompok marga Ba’alwi lebih sedikit 

dibanding kelompok marga Syech, terdapat perbedaan dan persamaan karakteristik fisik 

pada kelompok marga Ba’alwi dan Syech. Perbedaannya meliputi derajat warna kulit, 

bentuk rambut, bentuk celah mata, dan hidung dari sisi depan, samping, dan bawah, 

sedangkan persamaan yang terlihat adalah letak celah mata yang sama-sama horizontal. 

Pada kelompok marga Ba’alwi, karakteristik fisik pada marga yang satu tidak jauh 

berbeda dengan marga yang lain, sehingga rentang dari skala pengukurannya kecil, 
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sedangkan pada kelompok marga Syech berbeda, karakteristik fisik tiap marga banyak 

yang berbeda, sehingga rentang skala pengukurannya besar. Perbedaan karakteristik 

fisik di antara kelompok marga Ba’alwi dan Syech mempunyai taraf siginifikan yang 

bermakna, sehingga diambil simpulan bahwa kelompok marga Ba’alwi berbeda dengan 

kelompok marga Syech dalam penurunan karakteristik fisiknya. 

Kata kunci: Marga Arab, Ba’alwi, Syech, Pola perjodohan, Karakteristik fisik, 

Somatoskopi, Perbedaan dan persamaan  
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