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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Al-insyiroh: 6) 

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

(QS. Al-Anfal: 46) 

“Jika kau pandang telah hebat apa yang kemarin kamu 

perbuat, mungkin karena hari ini belum ada sesuatupun yang 

kamu perbuat, perlu target yang baru yang lebih hebat agar 

kita tetap semangat.” 

(Abu Umar Abdillah) 

“Untuk mencapai tingkat ketinggian burung harus terbang 

melawan angin, begitupun jika anda ingin meraih kemuliaan 

menghadapi tantangan adalah keniscayaan.” 

(Abu Umar Abdillah) 

“Hidup itu …. Seperti lembaran buku  ada halaman lain yang 

mengisahkan kesedihanmu, ada halaman lain yang 

mengisahkan kegembiraanmu….. Bedanya harus kau buka 

secara urut lembaran hidupmu tak bisa kau pilih hanya di 

halaman yang menynangkan dirimu. Maka jika lembaran hari 

ini sedang tak menggembirakanmu insyaallah dilembaran hari 

lain kau dapatkan kisah indahmu.” 

(Abu Umar Abdillah) 
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INTISARI 

Penelitian Analisis Persebaran Penyakit Tropis (Influenza) Pada Balita Di 
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2019 bertujuan untuk 1) 
menganalisa pola persebaran penyakit influenza di Desa Glagahwangi, Kapungan 
,Kahuman,Ngaran , Borongan , Nganjat , Jimus , Turus , Polan, Karanglo , 
Ponggok, Wangen, Keprabon, Kranggan, Kebonharjo, Janti, Sidowayah, 
Sidoharjo 2) menganalisis faktor yang mempengaruhi pola persebaran penyakit 
influenza di Desa Glagahwangi, Kapungan , Kahuman, Ngaran ,Borongan 
Nganjat, Jimus, Turus ,Polan, dan Karanglo,Ponggok , Wangen , Keprabon , 
Kranggan, Kebonharjo , Janti , SIdowayah , Sidoharjo. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei. Sedangkan untuk pemilihan daerah yang akan di 
ambil sampling menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara sensus yang mendapatkan informasi oleh responden yang 
berjumlah 33. Analisis yang digunakan adalah analisis tetangga terdekat yang 
bertujuan untuk mengetahui pola persebaran penyakit dan korelasi product 
moment yang digunakan untuk mengetahui hubungan faktor terhadap penyakit 
influenza. Data-data yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah data primer 
dan sekunder, data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan 
responden, sedangkan data sekunder di dapatkan dari kepadatan penduduk. Hasil 
yang didapatkan oleh peneliti yaitu menunjukan bahwa di daerah penelitian 
memiliki pola persebaran seragam,mengelompok dan acak. Pola persebaran 
seragam terdapat di Desa Kapungan, Ngaran, Polan, Karanglo, Ponggok, 
Keprabon,Janti dengan nilai hasil persebaran 0,15 , 1,14 , 1,25 , 1,16 , 5,25 , 1,4 , 
1,25 dan pola persebaran acak terdapat di Desa 
Kahuman,Borongan,Nganjat,Jimus,Turus,Wangen,Kebonharjo dengan nilai 
persebaran yaitu 0,9 , 0,75 , 0,34 , 0,8 , 1 , 1 , 0,8 ,sedangkan pola persebaran 
mengelompok terdapat di Desa Glagahwangi,kranggan, Sidowayah, Sidoharjo 
yang memiliki angka 0,5 , 0,5 ,0,7 , 0,8 Faktor yang memiliki hubungan yang 
sangat kuat terhadap penyakit yaitu kepadatan penduduk dengan nilai korelasi r= 
0,126, Sedangkan faktor yang memiliki angka korelasi rendah yaitu perilakuu 
yang memiliki r = -73,86. 

Kata kunci : Influenza, Pola Persebaran, Faktor yang Mempengaruhi Pola 
Persebaran  
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ABSTRACT 

Research Analysis of the Spread of Tropical Disease (Influenza) in Toddlers in 
Polanharjo District, Klaten Regency in 2019 aims to 1) analyze the pattern of 
spread of influenza disease in Glagahwangi Village, Kapungan, Kahuman, 
Ngaran, Borongan, Nganjat, Jimus, Turus, Polan, Karanglo, Ponggok, Wangen, 
Keprabon, Kranggan, Kebonharjo, Janti, Sidowayah, Sidoharjo 2) analyze the 
factors that influence the spread pattern of influenza disease in Glagahwangi 
Village, Kapungan, Kahuman, Ngaran, Borongan Nganjat, Jimus, Turus, Polan, 
and Karanglo, Ponggok, Wangen, Keprabon , Kranggan, Kebonharjo, Janti, 
SIdowayah, Sidoharjo. The research method used is the survey method. As for the 
selection of areas that will be sampled using purposive sampling method. 
Sampling was done by means of a census that obtained information by 33 
respondents. The analysis used is the analysis of the nearest neighbors that aims to 
determine the pattern of disease spread and product moment correlation used to 
determine the relationship of factors to influenza disease. The data used for this 
study are primary and secondary data, the primary data is obtained from the 
results of interviews with respondents, while the secondary data is obtained from 
population density. The results obtained by researchers show that the research 
area has a uniform distribution pattern, clustering and random. The uniform 
distribution pattern is found in the villages of Kapungan, Ngaran, Polan, 
Karanglo, Ponggok, Keprabon, Janti with distribution values of 0.15, 1.14, 1.25, 
1.16, 5.25, 1,4, 1.25 and random distribution pattern is found in Kahuman Village, 
Borongan, Nganjat, Jimus, Turus, Wangen, Kebonharjo with distribution values 
of 0.9, 0.75, 0.34, 0.8, 1, 1, 0.8, while the pattern Clustering distribution is found 
in the village of Glagahwangi, Kranggan, Sidowayah, Sidoharjo which has a 
number of 0.5, 0.5, 0.7, 0.8 Factors that have a very strong relationship with the 
disease is population density with a correlation value of r = 0.126, while The 
factor that has a low correlation value is the behavior that has r = -73.86. 

Keywords: Influenza, Spread Pattern, Factors Affecting Spread Pattern 
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	Desa Glagahwangi, Kahuman, Polan, dan Karanglo merupakan salah satu desa yabf ada di Kecamatan Polanharjo yang terdiri dari 18 desa dengan luas wilayah 203.20 Ha. Batas-batas wilayah Desa Glagahwagi sebagai berikut :
	Sebelah Utara : Desa Borongan
	Sebelah Selatan : Desa Ceper
	Sebelah Barat : Desa Karanganom
	Sebelah Timur : Desa Juwiring
	Desa Kahuman memiliki luas wilayah 206.49 Ha. Secara administrasi Desa Kahuman memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
	Sebelah Utara : Desa Ngaran
	Sebelah Selatan : Desa Kapungan
	Sebelah Barat : Desa Borongan
	Sebelah Timur : Desa Delanggu
	Desa Polan memiliki luas wilayah 84.65 Ha. Secara administrasi Desa Polan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
	Sebelah Utara : Desa Kebonharjo
	Sebelah Selatan : Desa Jimus
	Sebelah Barat : Desa Karanglo
	Sebelah Timur : Desa Keprabon
	Desa Karanglo memiliki luas wilayah 113.80 Ha. Secara administrasi Desa Karanglo memiliki baas-batas wilayah sebagai berikut:
	Sebelah Utara : DesaWangen
	Sebelah Selatan : Desa Nganjat
	Sebelah Barat : Desa Ponggok
	Sebelah Timur : Desa Polan
	3.2 Geomorfologi
	3.3 Tanah
	Tanah seperti mineral, tanaman, dan hewan, tanah todak mempunyai batas yang jelas dan tidak dapat didefinisikan dengan tegas. Tanah kemungkinan di deskripsikan sebagai fenomena batas permukaan bumi dan termasuk dalam pedosfer.Tanah merupakan hasil t...
	Komponen tanah (mineral, organic, air, dan udara) tersusun antara yang satu dan yang lain membentuk tubuh tanah. Tubuh tanah di bedakan atas horizon-horizonyang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah sebagai hasil proses pedogenesis. Bermacam-m...
	Jenis tanah di Kecamaantan Polanharjo di bagi menjadi 2 jenis yaitu tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah memiliki luas 1.823.84 ha, sedangkan tanah kering di daerah penelitian memiliki jumlah sebesar 561.00(ha) (BPS Kec. Polanharjo, 2019). Tanah ...
	Tabel 3.2 Jenis tanah (Ha) Menurut Desa Di Kecamatan Polanharjo Tahun 2019
	Sumber: BPS Kec.Polanharjo Tahun 2019
	3.4 Iklim
	3.5 Penduduk
	3.5.1 Struktur Penduduk
	4.2    Faktor yang mempengaruhi penyakit influenza pada balita
	Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi persebaran penyakit influenza maka digunakan analisis korelasi product momen untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yaitu variabel pengaruh dan terpengaruh. Adapun variable pengaruh ada...

	BAB V
	5.1 Analisis Persebaran Penyakit Influenza Pada Balita
	Berdasarkan teori menurut Bintarto dan Surastopo (1979) pola persebaran penyakit influenza pada balita di daerah peneliti adalah seragam,mengelompok dan acak. Pola persebaran seragam di Desa Kapungan,Ngaran, Polan,Karanglo , dan Desa Ponggok,Keprabo,...
	5.2 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Glagahwangi
	Desa Glagahwangi merupakan salah satu desa dianatara 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 2,03 km². Desa ini terdiri dari 14 dusun, 5 RW, dan 11 RT. Secara geografis Desa Glagahwangi memiliki batas-batas w...
	Daerah penelitian ini memiliki kepadatan penduduk sedang dengan daerah lainnya. Kepadatan penduduk Desa Glagahwangi adalah 1.642 jiwa/km². Dengan memiliki kepadatan penduduk sedang maka persebaran penyakit infuenza sedang.Terbukti peneliti hanya menem...
	Pola persebaran penyakit influenza di Desa Glagahwangi adalah mengelompok. Dikatakan pola persebaran mengelompok karena menurut teori dari Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1979) bahwa persebaran mengelompok terdiri dari satu atau dua bagian pada te...
	5.3 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Kapungan
	Desa Kapungan adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah dengan topografi datar yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan yaitu 1.578 kmᶟ denagan jumlah penduduk ...
	Kepadatan Desa Kapungan adalah 1.606 jiwa/kmᶟ dan jumlah penderita di daerah pene;iti sebanyak 132 orang.Kepadatan penduduk merupakam variabel yang memiliki bobot nilai 0,32 berarti memiliki persebaran yang sangat kuat terhadap persebaran penyakit.Pol...
	5.4 Analisis Persebaran Penyakit I nfluenza di Desa Kahuman
	Desa Kahuman adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah dengan topografi datar dan berombak. Luas wilayah Desa Kahuman secara keseluruhan yaitu 2.0649 kmᶟ denagan jumlah pen...
	Kepadatan Desa Kahuman adalah 1.206 jiwa/kmᶟ dan jumlah penderita di daerah pene;iti sebanyak 90 orang.Kepadatan penduduk merupakam variabel yang memiliki bobot nilai 0,32 berarti memiliki persebaran sedang terhadap persebaran penyakit.Pola persebaran...
	5.5 Analisis Persebaran Penyakit I nfluenza di Desa Ngaran
	Desa Ngaran adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah dengan topografi datar. Luas wilayah Desa Ngaran secara keseluruhan yaitu 1.7017 kmᶟ denagan jumlah penduduk tahun 201...
	Kepadatan Desa Ngaran adalah 1.107 jiwa/kmᶟ dan jumlah penderita di daerah pene;iti sebanyak 75 orang.Kepadatan penduduk merupakam variabel yang memiliki bobot nilai 0,32 berarti memiliki persebaran sedang terhadap persebaran penyakit.Pola persebaran ...
	5.6 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Borongan
	Desa Borongan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Borongan adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Jimus, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Glag...
	Luas Wilayah Desa Borongan secara keseluruhan yaitu 1.403 km² dengan jumlah penduduk 2.171 jiwa terdiri dari 1.058 penduduk laki-laki dan 1.113 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 1.547 jiwa/km². Desa Borongan terbagi menjadi 8 Dukuh, ...
	Desa Borongan merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.547 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 200 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya tidak sangat b...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Borongan memiliki pola persebaran acak dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 0,75 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T< 1,4 yang berart...
	5.7 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Nganjat
	Desa Nganjat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah di Desa Nganjak adalah sebelah barat berbatasan dengan Desa Ponggok, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jim...
	Luas Wilayah Desa Nganjat secara keseluruhan yaitu 07347 km² memiliki  jumlah penduduk 1.061 jiwa terdiri dari 529 penduduk perempuan dan 532 penduduk laki-laki dan memiliki kepadatan penduduk 1.426 jiwa/km².
	Desa Nganjat merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.426 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 100 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya tidak sangat ba...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Ngajat sendiri memiliki pola persebaran acak dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 0,34 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T< 1,4 yang ...
	5.8 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Jimus
	Desa Jimus merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Jimus adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kauman, sebelah selatan berbatasan dengan D...
	Luas Wilayah Desa Jimus secara keseluruhan yaitu 0898 km² dengan jumlah penduduk 1.325 jiwa terdiri dari 657 penduduk laki-laki dan 668 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 1.475 jiwa/km². Desa Jimus terbagi menjadi 5 Dukuh, 2 rukun war...
	Desa Jimus merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.475 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 77 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya tidak sangat banya...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Jimus memiliki pola persebaran acak dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 0,8 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T< 1,4 yang berarti po...
	5.9 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Turus
	Desa Turus merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Turus adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Jimus, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Glagahwang...
	Luas Wilayah Desa Turus secara keseluruhan yaitu 1.187 km² dengan jumlah penduduk 1.993 jiwa terdiri dari 1.042 penduduk perempuan dan 951 penduduk laki-laki dan memiliki kepadatan penduduk 1.679 jiwa/km². .
	Desa Turus  merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.679 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 109 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya tidak sangat ban...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Turus memiliki pola persebaran acak dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 1 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T< 1,4 yang berarti pola...
	5.10 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Polan
	Desa Polan merupakan salah satu daerah peneliti yang terletak di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Batas – batas di Desa Polan adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebonharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jim...
	Pola persebaran penyakit influenza di Desa Polan meliliki pola persebaran seragam, karena dari hasil perhitungan menggunakan analisis terdekat menurut Bintarto dan Surastopo (1979) bahwa nilai persebaran tetangga terdekat  (T) = 1,25 (dapat dilihat de...
	Kepadatan penduduk menunjukan banyaknya penduduk pada suatu daerah tertentu. Dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi maka persebaran akan semakin seragam. Kepadatan penduduk di Desa Polan adalah 2.011 jiwa/km². Sesuai dengan penelitian yang dilak...
	5.11 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Karanglo
	Desa Karanglo merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Karanglo adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Wangen, sebelah selatan berbatasan de...
	Luas Wilayah Desa Karanglo secara keseluruhan yaitu 1.138 km² dengan jumlah penduduk 2.131 jiwa terdiri dari 1.045 penduduk dan 1.086 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 1.872 jiwa/km². Desa Karanglo terbagi menjadi 7 Dukuh, 6 rukun wa...
	Desa Karanglo merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.872 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 68 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  sangat banyak ...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Karanglo memiliki pola persebaran seragam dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 1,16 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T > 1,4 yang be...
	5.12 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Ponggok
	Desa Ponggok merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Ponggok adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Tulung, sebelah selatan berbatasan deng...
	Luas Wilayah Desa Ponggok secara keseluruhan yaitu 077707 km² dengan jumlah penduduk 2.104 jiwa terdiri dari 1.052 penduduk laki dan 1.052 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 2.729 jiwa/km². Desa Ponggok terbagi menjadi 7 Dukuh, 6 ruku...
	Desa Ponggok merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 2.729 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 67 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  sangat banyak a...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Ponggok memiliki pola persebaran seragam dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 5,25 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T > 1,4 yang ber...
	5.13 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Wangen
	Desa Wangen merupakan salah satu desa  yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Wangen adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Janti, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Polan, ...
	Luas Wilayah Desa Wangen secara keseluruhan yaitu 12788 km² dengan jumlah penduduk 3.005 jiwa terdiri dari 1.509 penduduk perempuan dan 1.496 penduduk laki-laki dan memiliki kepadatan penduduk 2.349 jiwa/km². Desa Wangen terbagi menjadi 8 Dukuh, 6 ru...
	Desa Wangen merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 2.349 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 98 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  tida sangat bany...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Wangen memiliki pola persebaran Acak dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 1 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T < 1,4 yang berarti po...
	5.14 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Keprabon
	Desa Karanglo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Keprabon adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kranggan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa P...
	Luas Wilayah Desa Keprabon secara keseluruhan yaitu 1.138 km² dengan jumlah penduduk 2.953 jiwa terdiri dari 1.441 penduduk dan 1.512 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 2.953 jiwa/km². Desa Keprabon terbagi menjadi 4 Dukuh, 3 rukun wa...
	Desa Keprabon merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 2.953 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 101 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  sangat banyak...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Keprabon memiliki pola persebaran seragam dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 1,4 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T > 1,4 yang ber...
	5.15 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Kranggan
	Desa Kranggan merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Kranggan adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidoharjo, sebelah selatan berbatasan...
	Luas Wilayah Desa Kranggan secara keseluruhan yaitu 1.017 km² dengan jumlah penduduk 3.338 jiwa terdiri dari 1.694 penduduk dan 1.644 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 2.282 jiwa/km².
	Desa Kranggan merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 2.282 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 73 hal ini merupakan kepadatan penduduk renda maka untuk penularannya  rendah atau rel...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Kranggan memiliki pola persebaran mengelompok dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 0,5 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T < 0,7 yang...
	5.16 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Kebonharjo
	Desa Kebonharjo merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Kebonharjo adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidowayah, sebelah selatan berbat...
	Luas Wilayah Desa Kebonharjo secara keseluruhan yaitu 0693 km² dengan jumlah penduduk 1.635jiwa terdiri dari 833 penduduk laki-laki dan 802 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 2.359 jiwa/km². .
	Desa Kebonharjo merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu2.359 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 57 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  sedang atau r...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Kebonharjo memiliki pola persebaran acak/random dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 0,5 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T < 0,7 ya...
	5.17 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Janti
	Desa Janti merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Janti adalah sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wangen, sebelah utara berbatasan dengan D...
	Luas Wilayah Desa Janti secara keseluruhan yaitu 14832 km² dengan jumlah penduduk 2.674 jiwa terdiri dari 1.319 penduduk dan 1.365 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 1.802 jiwa/km². .
	Desa Janti merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.802 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 1,25 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  sangat banyak a...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Janti memiliki pola persebaran seragam dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 1,25 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T > 1,4 yang berar...
	5.18 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Sidowayah
	Desa Sidowayah merupakan salah satu desa  yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Sidowayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa kenteng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa...
	Luas Wilayah Desa Sidowayah secara keseluruhan yaitu 2.2785 km² dengan jumlah penduduk 3.027 jiwa terdiri dari 1471 penduduk laki-laki dan 1.556 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 1.328 jiwa/km². .
	Desa Sidowayah merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.328 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 97 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  sedang atau r...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Sidowayah memiliki pola persebaran acak/random dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 0,7 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T < 0,7 yan...
	5.19 Analisis Persebaran Penyakit Influenza di Desa Sidoharjo
	Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Desa Sidoharjo adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sawit, sebelah selatan berbatasan d...
	Luas Wilayah Desa Sidoharjo secara keseluruhan yaitu 17849 km² dengan jumlah penduduk 3.507 jiwa terdiri dari 1.739 penduduk laki-laki dan 1.768 penduduk perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 1.964 jiwa/km². .
	Desa Sidoharjo merupakan salah satu daerah peneliti yang mempunyai daerah kepadatan penduduk yaitu 1.964 jiwa/km² dengan jumlah penduduk penyakit influenza sebanyak 150 hal ini merupakan kepadatan penduduk sedang maka untuk penularannya  sedang atau ...
	Sedangkan pola persebaran pola persebaran penyakit influenza di Desa Sidoharjo memiliki pola persebaran acak/random dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 0,6 (dapat dilihat pada tabel 4.1) karena nilai T cenderung mendekati T < 0,7 yan...
	5.20 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persebaran Penyakit Influenza
	Faktor yang mempengaruhi persebaran penyakit influenza yang di gunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel di antaranya adalah perilaku (kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, kebiasaan jajan sembarangan, kebiasaan menutuo mulut sangat bersin/bat...
	5.20.1 Hubungan Perilaku dengan persebaran penyakit Influenza
	Faktor perilaku terlebih dahulu dibuat kategori perilaku responden buruk hanya skor 1 (tidak sering minum air putih, sering batuk /bersin menutupi mulut menggunakan tangan, tidak pernah mencuci tangan menggunakan sabun,sering jajan sembarangan), seda...
	Daerah penelitian di dominasi oleh perilaku responden yang sangat baik (dapat dilihat pada table 4.2). Untuk mengetahui faktor perilaku tersebut di peroleh melalui wawan cara langsung kepada responden yang salah satu anggota keluarganya pernah mender...
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