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Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemati
an tetapi secara khusus yang paling relevan untuk mem!
ham kecenderungan kematian. adalah: 1. Faktor ling
kungan alamiah; 2. Faktor perubahan teknQlogi dan pe£
kembangan ekonomi; 3. Faktor kemajuan kesehatan masy!
rakat dan ilmu kedokteran (medis); dan 4. Perubhan

s~

bab-sebab kematian. Pengaruh lain adalah pengaruh no£
matif dan pengaruh anggota kelpmpok. Anggota kelomppk
yang dimaksud adalah kategori sosial dalam masyarakat
dimana orang-orang itu

terasosias~.;

misalnya tipe ke

luarga. klas sosial. dan dominasi agama.

-

Penelitian ini lebih bersifat penelitian eksplo

lamin perempuan.
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Terdspat banyak faktor yang mempengaruhi kemati
an tetapi secara khusus yang paling re1evan untuk mem!
hami kecenderungan kematian, ada1ah: 1. Faktor ling
kungan alamiah; 2. Faktor perubahan teknologi dan per
kembangan ekonomi; 3. Faktor kemajuan kesehatan masy!

...

rakat dan ilmu kedokteran (medis); dan 4. Perubhan se

bab-sebab kematian. Pengaruh lain adalah pengaruh nor
matif dan pengaruh anggota kelpmpok. Anggota kelomppk
yang dimaksud adalah kategori sosia1 da1am masyarakat
dimana orang-orang itu terasosiaaJ.; misalnya tipe ke
luarga, klas sosial, dan dominasi agama.
Pene1itian ini lebih bersifat penelitian ekspl£
ratif, yaitu menggali sebanyak mungkin berbagai faktor
yang berhubungan dengan mortalitas. Akhir dari peneli
tian dapat disimpulkan bahwa kematian di kecamatan Sa
wahan dan Tambaksari adalah yang terbesar (abso1ut);
sedangkan pola kematian jenis kelamin laki-laki seca
ra umum lebih besar dibanding angka kematian jenis ke
lamin perempuan.
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