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ABSTRAKSI 

Tinggi badan anak dewasa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, 
yakni : 
1. 	 Gin yang baik dan rasionaL 
2. 	 Eksogarni yang makin meluas karena kemWlgkinan komWlikasi dan 

urbanisasi. 
3. 	 Pekerjaan yang lebm ringan khususnya pada umur muda. 
4. 	 Kompensasi badan sebagai reaksi atas naiknya polusi udara. 

Dengan kondisi berkembangnya sarana komWlikasi dan transportasi 
memWlgkinkan seseorang untuk melewati halangan-halangan geografis untuk 
melakukan perpindahan atau pergi dari daerah asalnya. Perpindahan ini 
dimungkiokan karena adanya faktor penarik (pull j(Ictor), sal all satWlya adalah 
pekerjaan. TNI AL merupakan salah satu instansi yang membuka peluang ketja 
untuk para pemuda dari seluruh pelosok Indonesia. Hal inilah yang membuka 
peluang para pemuda tersebut untuk melakukan perkawinan dengan gadis di 
tempat kerja. Dari sinilah terdapat kemWlgkinan adanya variasi genetis yang 
mempengaruhi variasi gene pool-nya. Kemudian dengan adanya variasi genetis 
tersebut tentWlya mempengaruhi tinggi badan (TB) anak. Selain itu terdapat 
beberapa penelitian di Polandia dan Jepang yang hasilnya terdapat korelasi 
bermakna antara jarak tempat lahir orangtua terhadap TB anak. 

Dari latar belakang tersebut memWlculkan permasalahan adakah pengaruh 
jarak asal orang tua terhadap pertambahan TB anak. Kemudian hipotesis 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara pengaruh jarak asal orang tua 
terbadap pertambahan TB anak. 

Populasi penelitian ini adalah anggota / pensiunan TNI AL yang bertempat 
tinggal di Kelurahan Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya, dengan sampel 
penelitian SO responden (30%) dari total populasi sampel. Adapun variabel (X) 
adalah jarak asal orangtua. Sedangkan variabel (Y) adalah pertambahan TB anak. 

Hasil penelitian menWljukkan bahwa variabel jarak asal orangtua tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertarnbahan TB anak. Selain itu 
dari data primer yang diperoleh dapat dilakukan pengujian lain yakni pengaruh 
TB orang tua terbadap TB anak. Dan terbukti ada pengaruh yang signifikan antara 
TB orang tua terbadap TB anak. Kemudian dari data primer tersebut dapat 
diperoleb juga tentang model perkawinan antara anggota / pensiunan TNI AL 
dengan istrinya. 

Terakhir, dmarapkan ada penelitian lanjutan Wltuk membuktikan faktor
faktor lain yang juga memungkiokan mempengaruhi pertambahan TB pada anak 
pada orang tua yang melakukan perk:awinan eksogami atau keluar dari 
kelompoknya. 
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