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ABSTRAK 

 

Stroke merupakan penyakit tidak menular penyebab kematian menduduki peringkat 
atas di wilayah perkotaan menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 
sekitar 28,5% penderita stroke meninggal dunia, selebihnya lumpuh sebagian atau bahkan 
lumpuh total dan sisanya 15% dapat sembuh total. Stroke mulai terjadi pada orang yang 
berusia produktif. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan 
pengetahuan tentang faktor risiko, tingkat pengenalan gejala awal dan cara penanganan 
penyakit stroke pada kelompok pekerja Institusi Pendidikan di Surabaya. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan rancangan 
penelitian cross sectional. Kuesioner diberikan kepada 142 responden. Variabel tergantung 
dalam penelitian ini adalah Pengetahuan mengenai faktor resiko stroke, Pengetahuan tingkat 
pengenalan gejala awal stroke dan Pengetahuan cara penanganannya. Variabel bebas adalah 
umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Analisis data dengan menggunakan  uji Chi 

Square dan uji Spearman. 

Hasil penelitian menunjukan tingkat pengetahuan faktor risiko stroke 78,9% 
responden dalam tingkat pengetahuan “baik” mengenai faktor risiko stroke, tingkat 
pengenalan gejala awal stroke metode FAST dari responden sebagian besarnya dalam 
kategori “tidak baik”,  dan 63,4% dari responden telah mengetahui cara penanganan dengan 
benar. Hasil analisis yang menunjukan signifikan adalah hubungan antara jenis kelamin 
dengan tingkat pengetahuan faktor risiko stroke, p = 0,020 sehingga p < α (0,05). 
Selanjutnya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengenalan gejala awal 
stroke, p = 0,006 sehingga nilai p < α (0,05) dan nilai r  yang didapatkan sebesar 0,229. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah responden dalam tingkat pengetahuan dalam 
kategori baik mengenai faktor risiko stroke, cara penanganan yang dilakukan sudah benar, 
layanan kesehatan yang dipilih juga sudah benar yaitu rumah sakit, lama waktu penanganan 
kurang dari 3 jam dan hanya tingkat pengenalan gejala awal stroke yang masih kurang 
diketahui dengan baik. 
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