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	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...
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	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...
	Perilaku hidup bersih adalah tindakan yang berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam meningkatkan kesehatannya, seperti tindakan untuk mencegah suatu penyakit (Becker, 1979 dalam Ganic 2019). Di daerah penelitian hidup bersih dan sehat yang di alami ...
	5.20.2 Hubungan Kepadatan Penduduk dengan persebaran penyakit Influenza
	Variabel kepadatan penduduk di peroleh dari perhitungan matematis antara jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kepadatan penduduk terlebih dahulu dibuat kategori yaitu untuk menentukan daerah kepadatan rendah dengan skor 1 adalah kepadatan penduduk 1.0...
	Persebaran penyakit influenza di pengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin padat penduduk maka persebaran penyakit influenza semakin cepat. Kepadatan penduduk dapat di sebabkan oleh angka kelahiran yang tidak terkendali, karena dengan semaki...
	Kepadatan penduduk dapat menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan penduduk khususnya penyakit influenza. Karena mempunyai lahan di suatu daerah menyebabkan pembangunan permukiman rumah penduduk yang tidak memper timbangkan faktor k...
	Moment yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan kepadatan penduduk dengan persebaran penyakit influenza. Dari hasil analisa korelasi diketahui bahwa nilai r hitung adalah 0,32 (dapat di lihat pada lampiran 13) berarti memiliki korelasi ...
	Berdasarkan peta kepadatan penduduk (dapat dilihat pada halaman 44) menunjukkan bahwa daerah dengan gradasi warna merah tua memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan memiliki persebaran penyakit influenza tinggi pula, begitu juga dengan dengan da...
	Berdasarkan perhitungan dari korelasi produk momen bahwa variabel kepadatan penduduk menunjukkan nilai korelasi yang tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu 0,32 yang berarti memiliki hubungan Antara kepadatan penduduk dengan persebaran peny...
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	6.1 Kesimpulan
	1. Pola persebaran penyakit influenza didaerah peneliti membentuk pola persebaran seragam, mengelompok dan acak. Pola persebaran seragam terdapat di Desa Kapungani, Ngaran, Polan, Karanglo,Ponggok,Keprabon, dan Janti dengan nilai persebaran tetangga t...
	2. Faktor yang berpengaruh dan mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap terbentuknya pola persebaran influenza adalah kepadatan penduduk dengan nilai koofisien korilasi (r) paling tinggi yaitu 0,32. Variable yang mempunyai koofisien paling rendah ...
	6.2 Saran
	Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit influenza pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi bagi pemerintah yang ada perlu adanya sosialisasi terhadap pencegahan penyakit influenza, tidak hanya bila terjadi wabah tetapi secara berkelanju...
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