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ABSTRAK 
 
 

       Stroke adalah penyebab kematian nomor tiga di seluruh dunia. Riskesdas tahun 2007 
melaporkan bahwa stroke merupakan peringkat pertama penyebab kematian semua umur 
dan peringkat pertama diantara sepuluh penyebab kematian untuk penyakit tidak 
menular. Dampak stroke yang cukup besar membutuhkan pertolongan cepat dan tepat. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengenalan gejala awal dan pengetahuan cara 
penanganan stroke, status hubungan responden dengan keluarganya yang menderita 
stroke, asal informasi tentang stroke, pengetahuan tentang faktor risiko stroke, layanan 
kesehatan yang dipilih, pengetahuan mengenai lama waktu penanganan serta cara 
membawa penderita stroke ke rumah sakit pada masyarakat di Kota Surabaya.  
 
       Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian cross 
sectional. Kuesioner dibagikan kepada 102 responden. Sampel penelitian diperoleh 
dengan cara multistage cluster sampling. 
 
       Hasil penelitian menunjukkan 20,6% responden memiliki hubungan dengan 
penderita stroke, terbanyak adalah ibu kandung responden; 59,8% pernah mendapatkan 
informasi tentang stroke dan tertinggi dari televisi; menurut karakteristik demografi (jenis 
kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan) pengetahuan tentang faktor risiko 
masih kurang dengan persentase sekitar 50%, pengetahuan tentang gejala awal sudah 
termasuk baik, pengetahuan tentang cara penanganan sudah benar, layanan kesehatan 
yang dipilih adalah rumah sakit sebesar 65,7%; lama waktu penanganan (<3 jam) dipilih 
oleh 83,3% responden dan cara membawa ke layanan kesehatan yang terbanyak dipilih 
responden yaitu kendaraan umum sebesar 51%. 
        
       Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengenalan gejala awal stroke di 
masyarakat berada dalam kategori baik, cara penanganan yang dilakukan sudah benar, 
layanan kesehatan yang dipilih juga sudah benar yaitu rumah sakit, lama waktu 
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penanganan kurang dari 3 jam dan hanya faktor risiko stroke yang masih kurang 
diketahui dengan baik oleh masyarakat. 
  
 
 
Kata kunci : gejala awal, pengetahuan, masyarakat, stroke 
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ABSTRACT 

 

 

       Stroke was the third deadly disease  in the world.  Riskesdas 2007 explained that stroke was 
the  first deadly disease  trough age also  the  first of  ten killer chronical disease. Stroke had big 
impact,  immediately  aid  and  appropriate  treatment.  The objective of  research  aimed  to  find 
recognition of  first  symtomps  and  treatment    knowledge,  relation between  respondents  and 
their  family,  source of  stroke  information,  risk  factor knowledge,   medical center destination, 
time window and also kind of transportation to move patient into hospital in Surabaya’s society.  

       This  was  descriptive  observational  with  cross  sectional  study.  The  samples  were  102 
respondents. The samples were taken with multistage cluster sampling.  

       The result of the research showed that 20,6% respondent had relation with stroke patient 
they were respondent’s mother; 59,8% ever got information about stroke and most of them got 
it  from  television,  according  to  the  demography  characteristic  (sex,  age,  education,  job  and 
income)  less of risk factor knowledge about 50%, well knowledge about first symptom, correct 
of  treatment  knowledge,  choice medical  center was hospital with  65,7%;  time window  (<    3 
hours) was choosen by 83,3% respondent and also choice transportation into hospital with 51% 
respondent used public transportation. 

       Conclusion  of  this  research  were  degree  of  stroke  first  symptom  was  well,  correct  of 
treatment knowledge, correct medical stroke center was hospital, appropriate time window less 
of 3 hours and only knowledge of risk factors were not quite knew by society. 
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