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ABSTRAK 

Stroke merupakan penyakit gangguan pembuluh darah yang disebabkan penyumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah di otak. Stroke menjadi penyebab kematian utama urutan kedua 

pada usia di atas 60 tahun, dan urutan kelima penyebab kematian pada usia 15-59 tahun. 

Wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit merupakan daerah dengan kejadian stroke tertinggi. 

Hal ini perlu adanya pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat untuk mencegah penyakit 

stroke. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan 

metode ceramah terhadap pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga tentang pencegahan 

stroke di Kelurahan Pucangsawit, Jebres. Metode penelitian ini quasi eksperimen dengan pre-

test dan post-test. Subyek penelitian ini adalah ibu rumah tangga dengan jumlah sampel 

sebesar 200 responden yang dibagi menjadi 100 kelompok eksperimen dan 100 kelompok 

kontrol. Teknik pengambilan sampel dengan Proporsional Random Sampling. Uji statistik 

menggunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan tingkat signifikasi α = 0,05. Hasil 

penelitian adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan (p=0,000) 

dan sikap (p=0,00) pada kelompok eksperimen, sedangkan  pada kelompok kontrol tidak ada 

pengaruh, dengan nilai pengetahuan (p=0,436) dan sikap (p=0,731). Disarankan kepada 

dinas terkait untuk memperbanyak sosialisasi tentang pencegahan stroke untuk menambah 

tingkat pengetahuan masyarakat. 

Kata Kunci  : Pendidikan Kesehatan, Pencegahan stroke, Pengetahuan, Sikap 

 

ABSTRACT 

Stroke is a disorder of the blood vessels caused a blockage or rupture of blood vessels in the 

brain . Until now , the stroke becomes second leading cause of death at the age of 60 years , 

and the fifth leading cause of death at the age of 15-59 years . Puskesmas Pucangsawit the 

region with the highest incidence of stroke . As a result  knowledge and change the attitude of 

society to prevent stroke . The purpose of this study was to determine the effect of health 

education with a lecture on the knowledge and attitudes housewife on stroke prevention in 

Sub Pucangsawit , Jebres . This quasi-experimental research method with pre - test and post 

- test . The subject of this research is a housewife with a sample size of 200 respondents were 

divided into 100 experimental group and 100 control group . Proportional sampling 

technique with random sampling . Statistical test using Wilcoxon signed rank test with 

significance level α = 0.05 . The results showed that there was an effect of health education 

on the level of knowledge ( p = 0.000) and attitude ( p = 0.00) in the experimental group , 

whereas in the control group there was no effect , the value of knowledge ( p = 0.436 ) and 

attitude ( p = 0.731 ) . It is recommended to the relevant department to expand dissemination 

of prevention of stroke to increase the level of public knowledge . 

Keywords : Health Education , Prevention of stroke , Knowledge , Attitude 
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PENDAHULUAN 

Angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) di dunia masih tinggi. Penyakit 

tidak menular tersebut antara lain, penyakit jantung koroner, penyakit stroke, hipertensi, 

gagal jantung, DM ( diabetes melitus) dan lain-lain. World Health Organization (WHO) 

memperkirakan sekitar 15 juta orang terserang stroke setiap tahunnya. Stroke menjadi 

penyebab kematian utama urutan kedua pada usia di atas 60 tahun, dan urutan kelima 

penyebab kematian pada usia 15-59 tahun (Wahyu, 2009). 

Data dari World Health Organization (WHO) menyimpulkan bahwa prevalensi penderita 

tekanan darah tinggi pada usia <25 tahun di Indonesia sebesar 32,5 % pada laki-laki dan 

29,3% pada perempuan (WHO, 2013). Secara umum, 51% kematian penderita stroke dapat 

ditandai pada tekanan darah sistolik yang tinggi.  

Indonesia kecenderungan prevalensi stroke berdasarkan wawancara menunjukkan 

kenaikan dari 8,3 per mil tahun 2007 menjadi 12,1 per mil pada tahun 2013 (Riskesdas, 

2013). 

Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 peningkatan jumlah 

penyakit stroke terbilang sangat tinggi. Penyakit stroke tertinggi di Indonesia terjadi pada 

kelompok umur ≥75 tahun dengan prevalensi penderita stroke sebesar 43,1‰ dan prevalensi 

orang yang memiliki gejala stroke sebesar 67,0‰ seiring dengan bertambahnya umur. 

Penderita stroke sudah dimulai dari kelompok usia 15-24 tahun dengan prevalensi 0,2‰, usia 

25-34 tahun sebanyak 0,6‰, usia 35-44 tahun sebanyak 22,5‰ dan usia 45-54 tahun 

sebanyak 10,4‰. 

Penderita stroke yang memiliki pendidikan rendah sebesar 16,5‰ maupun orang yang 

memiliki gejala stroke sebesar 32,8‰. Prevalensi stroke di kota lebih tinggi dari di desa, baik 
prevalensi yang menderita stroke (8,2‰) maupun berdasarkan orang yang memiliki gejala 

stroke (12,7‰) (Riskesdas,2013). 

Prevalensi stroke hemoragik di Jawa Tengah tahun 2012 adalah 0,07 lebih tinggi dari 

tahun 2011 (0,03%). Prevalensi tertinggi stroke hemoragik tahun 2012 adalah Kabupaten 

Kudus sebesar 1,84%. Sedangkan prevalensi stroke non hemoragik pada tahun 2012 sebesar 

0,07 lebih rendah dibanding tahun 2011 (0,09%). Prevalensi tertinggi adalah Kota Salatiga 

sebesar 1,16% (Dinkes Jateng, 2012). 

Kenaikan prevalensi penderita stroke di kota Surakarta yang didapat dari hasil 

rekapitulasi DKK Surakarta mencapai 2385 kasus pada tahun 2013 dari 2152 kasus pada 

tahun 2012. 

Kelurahan Pucang Sawit merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Jebres dengan 

penderita stroke yang paling tinggi. Hasil rekapitulasi dari DKK Surakarta menyimpulkan 

pada tahun 2012 penderita stroke sebanyak 710 penderita dan menurun pada tahun 2013 

menjadi 629 penderita.  

Stroke mempunyai faktor risiko yang dapat diubah seperti hipertensi, diabetes melitus 

(DM), merokok, dislipidemia, obesitas dan lain-lain. Di wilayah Puskesmas Pucang Sawit 

penderita hipertensi dan diabetes melitus cukup tinggi. Dapat dilihat dari data rekapitulasi 

dari DKK Surakarta prevalensi hipertensi pada tahun 2013 sebanyak 3810 penderita dan 

prevalensi terendah di Puskesmas Banyuanyar sebesar 1071. Sementara prevalensi diabetes 

melitus sebanyak 145 penderita di Puskesmas Pucangsawit dan pervalensi terendah di 

Puskesmas Pajang, Gajahan dan Stabelan dengan tidak ada penderita DM sama sekali. Hal ini 

dapat berpengaruh menambah prevalensi penderita stroke dimasa mendatang. 

Kejadian stroke sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap. Ini didukung oleh 

penelitian Oktariani (2011), ada hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan klien 

tentang stroke dengan konsep diri di Poliklinik Syaraf RSU PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta, dengan nilai signifikan p = 0,001. Dalam penelitian Wardani (2013) 
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menyimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna tentang pengetahuan gizi ibu terhadap 

perilaku ibu dalam memilih makanan sehari-hari dalam keluarga, dengan hasil uji statistik 

didapatkan nilai P-value = 0,000. 

Faktor risiko stroke salah satunya adalah pola makan. Peran ibu dalam penyajian 

makanan sangat penting. Kebiasaan menyiapkan fast-food yang banyak mengandung lemak 

dan garam, dapat meningkatkan risiko stroke (Yatim, 2005). Sejalan dengan penelitian 

Burhanuddin (2013) yang menyimpulkan 5 variabel sebagai faktor risiko yang bermakna 

dengan menggunakan uji odd ratio (OR).  Lima variabel tersebut antara lain, hipertensi (OR 

= 16,33 ; 95% CI 7,857-33,953), diabetes mellitus (OR = 5,35 ; 95% CI 2,575-11,154), 

pengguna amfetamin (OR = 4,02; 95% CI 1,085-14,955), hiperkolesterolemia (OR = 3,92 ; 

95% CI 1,939-7,928), dan perilaku merokok (OR = 2,68 ; 95% CI 1,475-4,985). 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment Design, dengan rancangan Non Equivalent 

Control Group dimana melakukan pre-test dan post-test terhadap sampel yang terdiri dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lokasi penelitian di Kelurahan Pucangsawit 

Kecamatan Jebres yang dilaksanakan pada bulan September-Desember 2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga (IRT) di Kelurahan 

Pucangsawit, jebres dengan jumlah 1648 orang. Adapun sampel yang digunakan ditentukan 

dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel Proporsional Random Sampling yang 

dihitung dengan rumus Slovin dengan menggunakan derajat kepercayaan 95. Maka sampel 

yang digunakan pada masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 

100 ibu rumah tangga. 

Adapun analisis data yang digunakan analisis univariat yang dilakukan untuk 
mengetahui distribusi frekuensi dan presentase setiap variabel yang kemudian disajikan 

dalam bentuk tabel dan di interpretasikan dan analisis bivariat digunakan untuk melihat 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan. Analisis yang digunakan pada 

data tidak normal menggunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan derajat kepercayaan 

95%. 

 

HASIL 

A. Karakteristik Responden 

1. Umur Responden 

Berdasarkan Tabel 1, distribusi umur responden kelompok eksperimen menunjukkan 

dari 100 responden yang diteliti, terbanyak adalah kelompok umur 40-49 tahun (36%) 

sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan kelompok umur terbanyak adalah 

40-49 tahun (40%). 

2. Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 1 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan responden pada kelompok 

eksperimen tertinggi adalah lulus SMA (37%) sedangkan kelompok kontrol 

menunjukkan responden terbanyak adalah lulusan SD (36%).  

3. Pekerjaan Responden 

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa distribusi pekerjaan tertinggi pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sama yaitu sebagai ibu rumah tangga (58%). 

4. Cara Responden Menyiapkan Makanan 

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti pada 

kelompok eksperimen terbanyak adalah memasak makanannya sendiri (98%) sebagai 

cara responden menyiapkan makanannya, sedangkan pada kelompok kontrol 100 

responden (100%) biasa memasak makanannya sendiri. 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Karekteristik 
Eksperimen Kontrol 

 N  % n % 

Umur Responden (tahun) 

20 – 29 tahun 

30 – 39 tahun 

40 – 49 tahun 

50 – 59 tahun 

60 – 69 tahun 

>70 tahun 

8 

28 

36 

22 

5 

1 

 

8 

28 

36 

22 

5 

1 

10 

24 

40 

21 

5 

0 

10 

24 

40 

21 

5 

0 

Total 100 100 100 100 

Tingkat Pendidikan Responden 

Tidak Sekolah 

Lulus SD 

Lulus SMP 

Lulus SMA 

Diploma  

Perguruan Tinggi 

5 

23 

31 

37 

3 

1 

5 

23 

31 

37 

3 

1 

2 

27 

34 

36 

1 

0 

2 

27 

34 

36 

1 

0 

Total 100 100 100 100 

Pekerjaan  

IRT 

Swasta  

Wiraswasta  

Buruh  

PNS 

58 

15 

12 

13 

2 

58 

15 

12 

13 

2 

58 

16 

11 

13 

2 

58 

16 

11 

13 

2 

Total  100 100 100 100 

Cara Ibu menyiapkan Makanan 

Masak sendiri 

Disiapkan pembantu 

Beli di warung 

98 

0 

2 

98 

0 

2 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 100 100 100 100 
 

 

B. Analisis Univariat 

1. Pengetahuan tentang Pencegahan Stroke  

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa tingkat pengetahuan tentang 

pencegahan stroke antara pre-test dan post-test kelompok eksperimen terjadi 

kenaikan, yaitu dari 12 orang (12%) yang berpengetahuan baik setelah diberikan 

pendidikan kesehatan naik menjadi 93 orang (93%) dan ada 1 responden yang 

berpengetahuan kurang setelah pemberian pendidikan kesehatan sedangkan pada 

kelompok kontrol juga mengalami kenaikan pengetahuan dari 74 orang (74%) yang 

berpengetahuan cukup baik pada nilai pre-test menjadi 78 orang berpengetahuan 

cukup baik (78%) dan ada 9 responden yang berpengetahuan kurang setelah 

pemberian pos-test. 

 

2. Sikap tentang Pencegahan Stroke 

Tabel 2 menggambarkan hasil pre-test dan post-test variabel sikap pada 

kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan sikap responden yang sangat 
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signifikan yaitu dari hanya 33 orang (33%) yang memiliki sikap yang baik, setelah 

diberikan pendidikan kesehatan meningkat menjadi 97 orang yang memiliki sikap 

baik tentang pencegahan stroke, sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan 

kedua katagori sikap mempunyai hasil yang stabil, yaitu tidak adanya perbedaan dari 

hasil pre-test dan hasil post-test.   

 

Tabel 2. Hasil Analisis Univariat pada kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Kategori Frekuensi  Presentase (%) 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Pengetahuan Kelompok Ekperimen 

Baik  12 93 12% 93% 

Cukup  48 6 48% 6% 

Kurang  40 1 40% 1% 

 Total  100 100 100% 100% 

Pengetahuan Kelompok Kontrol 

Baik  14 13 14% 13% 

Cukup  74 78 74% 78% 

Kurang  12 9 12% 9% 

Total  100 100 100% 100% 

Kategori Frekuensi  Presentase (%) 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Sikap Kelompok Ekperimen 

Baik  33 97 33% 97% 

Kurang  67 3 67% 3% 

  Total  100 100 100% 100% 

Sikap Kelompok Kontrol 

Baik  39 39 39% 39% 

Kurang  61 61 61% 61% 

Total  95 95 100% 100% 

 

C. Analisis Bivariat 

1. Uji Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan 

Berdasarkan tabel 4, rata-rata hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test pada 

kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan (8,11) meningkat sebesar 

11,80% setelah diberikannya perlakuan (12,45). Nilai p pengetahuan pada kelompok 

eksperimen sebesar 0,000 < 0,050, sehingga Ho ditolak. Kesimpulannya adalah ada 

pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan responden 

melalui nilai pre-test dan pos-test. Sedangkan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test 

pengetahuan pada kelompok kontrol diperoleh p-value 0,436 > 0,050 sehingga Ho 

diterima. Maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan perubahan nilai rata-rata 

pada kelompok kontrol antara nilai pre-test dan post-test. 

  

2. Uji Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Sikap 

Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test tentang sikap pada kelompok eksperimen 

yang dapat dilihat pada tabel 3, terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 53,38% 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan dari nilai pre-test (42,17) menjadi nilai 

post-test (53,16). Nilai p sebesar 0,000 < 0,050, sehingga Ho diterima, maka 
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kesimpulannya adalah ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap sikap 

responden antara nilai pre-test dan post-test. Sedangkan hasil uji Wilcoxon Signed 

Rank Test sikap pada kelompok kontrol mengalami kenaikan nilai rata-rata  dengan 

nilai pre-test (43,97) dan nilai post-test (44,09). Didapat p-value sikap yaitu 0,731 > 

0,05 yang berarti Ho diterima. Kesimpulannya adalah tidak ada perubahan nilai rata-

rata pada kelompok kontrol antara nilai pre-test dan nilai post-test. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

menggunakan uji Wilcoxon signed rank test 

Kelompok 
Rata-rata 

p-value Kesimpulan Analisis 
Pre-test Post-test 

1. Pengetahuan 

Eksperimen 8,11 12,45 0,000 Signifikan Wilcoxon 

signed rank 

test 
Kontrol 8,88 8,99 0,436 

Tidak 

Signifikan 

2.  Sikap  

Eksperimen 42,17 53,16 0,000 Signifikan Wilcoxon 

signed rank 

test 
Kontrol 43,97 44,09 0,731 

Tidak 

Signifikan 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan seseorang melalui panca 

indera (mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit), atau hasil seseorang mengerti dan tahu 

melalui indra yang dimilikinya terhadap suatu objek (Notoatmodjo, 2010), 

pengetahuan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh pendidikan formal. Semakin tinggi 

tingkat pengetahuan seseorang maka semakin luas pengetahuannya dan semakin 

mudah dalam menerima suatu informasi. Pengetahuan yang tinggi akan membantu 

responden dalam pencegahan stroke. Sejalan dengan penelitian Suharni (2010), 

meenyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

keluarga tentang stroke dan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

menderita stroke di Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.  

Hasil pre-test tingkat pengetahuan kelompok eksperimen menunjukkan bahwa 

40 responden berpengetahuan kurang (40%), sedangkan 48 responden (48%) 

berpengetahuan cukup sebagai distribusi tertinggi, dan berpengetahuan cukup 

sebanyak 12 responden (12%). Tingkat pengetahuan yang paling banyak dalam 

kelompok eksperimen ini adalah responden yang berpengetahuan cukup. 

Kemudian setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah hasil 

nilai post-test menunjukkan tingkat pengetahuan responden pada kelompok 

eksperimen meningkat sebanyak 93 responden (93%) yang berpengetahuan baik 

sebagai distribusi tertinggi. Sebaliknya, responden yang berpengetahuan cukup dan 

berpengetahuan kurang menurun menjadi 6 orang (6%) dan 1 orang (1%).  

Hasil nilai pre-test dan post-test dianalisis dengan menggunakan uji statistik 

Wilcoxon signed rank test, hasil uji statistik menunjukkan adanya peningkatan tingkat 

pengetahuan kelompok eksperimen pada saat pre- test (sebelum mendapatkan 

pendidikan kesehatan) dan post-test (sesudah mendapatkan pendidikan kesehatan). Ini 

ditunjukkan oleh adanya perbedaan yang bermakna dilihat dari hasil rata-rata pre-test 

dan post- test pada kelompok eksperimen p-value < 0,05 (0,000 < 0,05) dengan nilai 
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rata-rata 12,45 > 8,11 (post-test > pre-test). Maka dapat disimpulkan ada pengaruh 

pemberian pendidikan kesehatan tentang pencegahan penyakit stroke dengan 

menggunakan metode ceramah terhadap tingkat pengetahuan ibu rumah tangga. 

Pembandingnya adalah kelompok kontrol, kelompok kontrol adalah kelompok 

yang tidak diberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan penyakit stroke, hanya 

pre-test dan post-test. Pre-test pada kelompok kontrol dilaksanakan sebelum 

pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan kepada kelompok eksperimen, proses 

pre-test pada kelompok kontrol dilakukan dengan mengumpulkan responden didalam  

pendapa kelurahan, post-test pada kelompok kontrol dilakukan setelah pre-test. 

Tingkat pengetahuannya sebagian besar kelompok kontrol pada saat pre-test adalah 

cukup yaitu 74 responden (77,9%), kemudian pada saat post-test tingkat pengetahuan 

kelompok kontrol tingkat pengetahuan yang terbanyak tetap berpengetahuan cukup 

sebanyak 78 responden (78%). Hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon signed rank 

test menunjukkan ada perubahan jumlah responden yang berpengetahuan cukup yang 

tidak signifikan pada kelompok kontrol pada saat pre-test dan pos-test, ini 

ditunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna dilihat dari hasil pre-test 

dan post-test dengan nilai p-value > 0,05 (0,436 > 0,05). 

Tingkat pengetahuan diatas dapat dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi 

tentang penyakit stroke dari instansi terkait. Sejalan dengan hasil wawancara lisan 

dengan seorang staf Puskesmas Pucangsawit menjelaskan pendidikan kesehatan untuk 

penderita stroke dilakukan di Puskesmas kepada penderita stroke dan keluarga yang 

berkunjung ke puskesmas, sedangkan penyuluhan langsung ke masyarakat dilakukan 

oleh kader yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas. Hal ini dinilai belum terlalu 
efektif karena tidak semua penderita stroke dan keluarga berkunjung ke Puskesmas. 

Selain itu, masyarakat yang mempunyai risiko stroke tidak terjangkau oleh 

pendidikan kesehatan tersebut. 

Perubahan nilai pengetahuan pada kelompok eksperimen pada saat pre-test dan 

post-test cukup tinggi, dari rata-rata (46,23) menjadi (71,00) terjadi peningkatan 

sebesar (70,34%) dari pengetahuan awal. Sedangkan ada perubahan tetapi tidak 

bermakna pada nilai pengetahuan di kelompok kontrol pada saat pre-test dan post-

test. 
Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kesehatan tentang pencegahan stroke cukup 

efektif dan efisien serta memberikan pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan ibu rumah 

tangga dalam jangka waktu yang singkat dan sesuai teori yang sudah ada. Pengemasan materi 

yang menarik, cara penyampaian materi dan bahasa penyampaian yang disesuaikan dengan 

tingkat pendidikan, umur responden juga berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan 

responden. 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pengetahuan 

seperti yang diharapkan dari penyuluhan kesehatan. Sejalan dengan penelitian 

Nursetya (2014) tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Penyakit Flu 

Burung terhadap Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat di Desa Gondangmanis 

Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Nursetya menyimpulkan bahwa 

ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat 

terhadap flu burung. Diharapkan pengetahuan ini dapat merubah sikap ibu rumah 

tangga terhadap pencegahan stroke. Peningkatan pengetahuan ini karena adanya 

pemberian informasi, dimana didalamnya terdapat proses belajar. Proses belajar 

menurut Notoatmodjo (2010), dapat diartikan sebagai proses untuk menambah 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui 

pengalaman atau melakukan studi (proses belajar mengajar). Dengan belajar individu 
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diharapkan mampu menggali apa yang terpendam dalam dirinya dengan mendorong 

untuk berpikir dan mengembangkan kepribadiannya dengan membebaskan diri dari 

ketidaktahuannya.  

Hal ini sejalan dengan tujuan dari dilakukannya penyuluhan kesehatan yang 

dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010), yakni peningkatan pengetahuan masyarakat 

di bidang kesehatan, tercapainya perubahan perilaku, individu, keluarga, dan 

masyarakat sebagai sasaran utama penyuluhan kesehatan dalam membina perilaku 

sehat dan lingkungan sehat serta berperan aktif dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan yang optimal sesuai dengan konsep sehat sehingga dapat menurunkan 

angka kesakitan dan kematian. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silasa (2012) 

tentang Pengaruh Penyuluhan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja 

tentang Narkoba di SMA Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekanng. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan dengan P-value = 0,000. 

 

B. Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Sikap  

Sikap merupakan kumpulan gejala atau sindroma dalam merespon stimulus atau 

suatu objek, sehingga melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan 

lainnya (Wawan dan Dewi, 2010). Pada kelompok eksperimen distribusi nilai sikap 

saat pre-test tertinggi adalah responden yang memiliki sikap kurang baik sebanyak 67 

responden (67%), sedangkan responden yang memiliki sikap baik sebanyak 33 

responden (33%). Kemudian setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang 
pencegahan penyakit stroke dengan metode ceramah, terjadi peningkatan nilai sikap 

yang cukup signifikan pada hasil post-test. Diperoleh nilai post-test sikap kelompok 

eksperimen responden yang semula sikap baik hanya 33 responden (33%) meningkat 

menjadi 97 responden (97%), sedangkan responden yang memiliki sikap kurang baik 

semula 67 responden (67%) turun menjadi hanya 3 responden (3%). Kemudian nilai 

pre-test dan post-test sikap pada kelompok eksperimen dianalisis menggunakan uji 

statistik Wilcoxon signed rank test, diperoleh hasil uji statistik adanya peningkatan 

nilai sikap dari pre-test (sebelum diberikan pendidikan kesehatan) menjadi nilai post-

test (setelah diberikan pendidikan kesehatan). Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan 

nilai rata-rata sikap dari pre-test (42,17) naik pada saat post-test menjadi (54,16). 

Sementara itu diperoleh nilai p-value sebesar (0,000 < 0,05) sehingga Ha diterima. 

Maka kesimpulannya ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang 

pencegahan penyakit stroke  terhadap sikap ibu rumah tangga. Sejalan dengan Hastuti 

(2011) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyuluhan Tanda Bahaya 

Kehamilan terhadap Sikap Ibu Hamil dalam Menghadapi Tanda Bahaya Kehamilan 

Di Pondok Bersalin Puri Husada Manggung Ngemplak Boyolali. Hastuti 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan tanda bahaya kehamilan terhadap 

sikap ibu hamil dalam menghadapi tanda bahaya kehamilan di Pondok Bersalin Puri 

Husada Manggung Ngemplak Boyolali dengan bukti ada peningkatan skor sikap 

setelah diberi pendidikan kesehatan. 

Menurut Wawan dan Dewi (2010), sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, pengaruh budaya setempat, 

media massa, lembaga pendidikan / lembaga agama, dan faktor emosional.  

Pembandingnya kelompok eksperimen yaitu kelompok kontrol yang tidak 

diberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan penyakit stroke. Kelompok 

kontrol hanya mengerjakan soal pre-test dan post-test saja. Hasil pre-test pada 
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kelompok kontrol, sebagian responden memiliki sikap baik, yaitu sebanyak 39 

responden (39%) sedangkan responden yang memiliki sikap kurang baik sebanyak 61 

responden (61%). Untuk hasil post-test kelompok kontrol, sebagian responden tetap 

memiliki sikap yang baik, yaitu sebanyak 39 responden (39%), dan 61 responden 

memiliki sikap baik (61%). 

Hasil pre-test dan post-test pada kelompok kontrol dianalisis menggunakan uji 

statistik Wilcoxon signed rank test. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada 

peningkatan nilai sikap yang signifikan antara pre-test dan post-test pada kelompok 

kontrol. Hal ini ditunjukkan dengan hasil p-value diperoleh (0,731 > 0,05) sehingga 

Ha ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna nilai sikap 

antara pre-test dan post-test pada kelompok kontrol. 

Perubahan nilai sikap pada kelompok eksperimen pada saat pre-test dan post-

test cukup tinggi, tetapi mengalami terjadi kenaikan nilai rata-rata sebesar 53,38% 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan dari nilai pre-test (42,17) menjadi nilai post-

test (54,16). Sedangkan perubahan nilai sikap pada kelompok kontrol pada saat pre-

test dan post-test ada sedikit perubahan, dari rata-rata (43,97) tetap menjadi (44,04). 

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa hasil penelitian pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga dalam upaya 

pencegahan penyakit stroke, sejalan dengan hasil penelitian Diniar (2013). Penelitian 

ini membahas juga mengenai pengaruh pendidikan kesehatan tentang pencegahan 

kanker payudara terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada wanita usia produktif 

di Desa Sumur Musuk Boyolali. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap wanita usia produktif 
setelah diberikan pendidikan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

kesehatan benar-benar mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap responden yang 

diberi perlakuan. 

Selain itu penelitian pengaruh pendidikan kesehatan tentang pencegahan 

penyakit stroke terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja dengan metode 

ceramah juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winangsit (2014). 

Hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan dan sikap keluarga dalam memberikan perawatan pada penderita 

asma. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pembagian responden pada penelitian ini untuk kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol ditunjuk berdasarkan RW, untuk kelompok eksperiment diambil 

dari RW 1-8, untuk kelompok kontrol dari RW 9-15. Dengan pembagian tersebut, 

beberapa responden kesulitan untuk menerima materi pendidikan kesehatan 

dikarenakan strata pendidikan masing-masing responden tidak sama. 

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Karakteristik responden dari penelitian ini antara lain, umur, pendidikan, pekerjaan 

dan cara responden menyiapkan makan keluarga. Umur responden dari kelompok 

eksperimen dan kontrol terbanyak pada usia 40-49 tahun. Pendidikan responden pada 

kelompok eksperimen dan kontrol terbanyak adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan 

terbanyak dari kedua kelompok tersebut adalah sebagai ibu rumah tangga. Cara 
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responden menyiapkan makan keluarga dari masing-masing kelompok juga sama 

yaitu dengan memasak sendiri makanan untuk keluarganya. 

2. Tingkat pengetahuan responden pada kelompok eksperimen saat pre-test memiliki 

nilai rata-rata sebesar 8,11, sedangkan nilai rata-rata pengetahuan saat post-test 

sebesar 12,45.  Untuk kelompok kontrol nilai tingkat pengetahuan saat pre-test 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 8,88, dan pada saat post-test nilai rata-rata menjadi 

8,99. 

3. Sikap responden pada kelompok eksperimen saat pre-test memiliki nilai rata-rata 

sebesar 42,17, sedangkan nilai rata-rata sikap pada saat post-test sebesar 54,16. Untuk 

kelompok kontrol nilai rata-rata sikap saat pre-test sebesar 43,97, dan pada saat post-

test nilai rata-rata sikap menjadi 44,04. 

4. Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu rumah 

tangga di Kelurahan Pucangsawit, Jebres dalam upaya pencegahan penyakit stroke di 

Kota Surakarta dengan nilai p-value (0,000 < 0,05). 

5. Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap ibu rumah tangga di 

Kelurahan Pucangsawit, Jebres dalam upaya pencegahan penyakit stroke di Kota 

Surakarta dengan nilai p-value (0,000 < 0,05). 

 

B. Saran  

1. Bagi Instansi Kesehatan 

Lebih meningkatkan pemantauan, sosialisasi dan pemberian informasi secara berkala 

kepada masyarakat terkait bagaimana cara pencegahan penyakit stroke. Terutama di 

daerah yang memiliki faktor risiko stroke yang tinggi. 
 

2. Bagi Masyarakat 

Lebih memperluas wawasan dan mempelajari fakta atau informasi yang benar tentang 

penyakit stroke, dan kembali pada gaya hidup yang sehat untuk menghindari penyakit 

stroke. 

  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini bisa menggunakan metode 

selain ceramah, misalnya dengan pelatihan menggunakan model, leaflet atau dengan 

menggunakan metode video, dan peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

mengganti atau menambahkan variabel penelitian ini dengan variabel lainnya, 

misalnya menambahkan variabel tentang kebiasaan ibu rumah tangga terkait 

pencegahan penyakit stroke di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta. 
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