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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengenai ukuran antropometri pada anak perempuan usia 8 tahun 
dan anak laki-laki usia 10 tahun dengan status sosial ekonomi sebagai pembanding. 
Tumbuh kembang pada setiap anak yang berbeda-beda dipengaruhi oleh faktor genetik 
dan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
apakah ada perbedaan ukuran-ukuran antropometri pada anak remaja awal yang 
signifikan antara anak dari status sosial ekonomi atas dengan anak dari status sosial 
ekonomi bawah? 

Metode yang digunakan dalam menganalisa ukuran-ukuran antropometri yaitu 
menggunakan analisis kuantitatif dengan metode statistik t-test independent sampel. Hasil 
ukuran yang berupa angka-angka dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS 
17. Lokasi penelitian dilakukan di enam sekolah dasar negeri yang terdapat di Kecamatan 
Lumajang, Jawa Timur. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 murid laki-laki dan 
100 murid perempuan dengan status sosial ekonomi yang berbeda. Sampel difokuskan 
pada anak masa remaja awal yang berusia 9 tahun 6 bulan hingga 10 tahun 5 bulan untuk 
anak laki-laki dan usia 7 tahun 6 bulan hingga 8 tahun 5 bulan untuk anak perempuan. 
Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu 
penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut 
paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Data hasil pengukuran antropometri menunjukkan bahwa anak dari status sosial 
ekonomi atas mempunyai nilai rata-rata ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan 
anak dari status sosial ekonomi bawah. Ada tiga faktor yang menjadi indikator dalam 
kondisi sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu tingkat 
pendidikan dan pekerjaan orang tua, jumlah saudara kandung dalam keluarga serta 
besarnya populasi di kota atau desa yang didiami. Hasil uji statistik t-tes yang telah 
dilakukan pada 200 sampel, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang siginifikan 
pada tumbuh kembang anak remaja awal yang berasal dari status sosial ekonomi atas 
dibandingkan dengan anak dari status sosial ekonomi bawah di Lumajang, yaitu pada 
lipatan kulit trisep anak laki-laki dan anak perempuan serta refleks gerak anak laki-laki 

 

Kata kunci: antropometri, tumbuh kembang, t-test, status sosial ekonomi 

 


