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ABSTRAK
Manajemen pre-hospital stroke merupakan pelayanan yang diberikan pada saat dan selama korban
pertama kali ditemukan, selama proses transportasi hingga pasien tiba di rumah sakit. Penanganan
pre-hospital stroke dapat menjadi penentu terhadap kondisi dan penanganan selanjutnya. Dalam
melakukan tindakan pre-hospital stroke, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan self efficacy
yang tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan
diberikan pendidikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan
kesehatan tentang pre-hospital stroke terhadap pengetahuan dan self-efficacy masyarakat di Desa
Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam melakukan tindakan pertolongan prehospital stroke. Jenis penelitian yang digunakan adalah pra experimental design dengan rancangan
one group pre test-post test design. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
Pengambilan sampel dengan metode non probability sampling, menggunakan teknik total sampling
didapatkan 33 responden. Analisis data menggunakan uji wilcoxon signed rank untuk menganalisa
pengaruh pendidikan kesehatan tentang pre-hospital stroke terhadap tingkat pengetahuan dan selfefficacy masyarakat dalam melakukan tindakan pertolongan pre-hospital stroke. Hasil dari uji
Wilcoxon menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan self-efficacy memiliki nilai ρ-value = 0,000
sehingga ρ-value< 0,05 dan H0 ditolak. Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh dari pendidikan
kesehatan pre-hospital stroke terhadap pengetahuan dan self-efficacy masyarakat dalam melakukan
tindakan pertolongan pre-hospital stroke.
Kata kunci : Pendidikan kesehatan, pre-hospital stroke, pengetahuan, self-efficacy.
THE EFFECT OF PRE-HOSPITAL STROKE HEALTH EDUCATION ON THE KNOWLEDGE AND
SELF-EFFICACY OF COMMUNITIES IN CONDUCTING RELIEF MEASURES PRE-HOSPITAL
STROKE

ABSTRACT

Management of pre-hospital stroke is a service provided at the time and during the first time the
victim is found, during the transportation process until the patient arrives at the hospital.Pre-hospital
stroke treatment can be a determinant of the condition and subsequent treatment.In performing stroke
pre-hospital actions, the community must have high knowledge and self-efficacy.One Effortsthat can
be done to improve this is to be given health education. This study aims to determine the effect of
health education about pre-hospital strokes on the knowledge and self-efficacy of people in Jongbiru
Village Gampengrejo Subdistrict, Kediri Regency in performing pre-hospital relief measures.The type
of research used is a pre-experimental design with the design of one group pre-post test design.Data
collection is done using a questionnaires. Sampling using non probability sampling method, using
total sampling technique obtained 33 respondents. Data analysis used the Wilcoxon signed rank test to
analyze the effect of health education about pre-hospital stroke on the level of knowledge and selfefficacy of the community in performing pre-hospital relief measures.The results of the Wilcoxon test
show that the level of knowledge and self-efficacy has a ρ-value = 0,000 so that ρ-value <0.05 and H0
is rejected. The conclusion of this study is that there is an influence of the influence of pre-hospital
stroke health education on the knowledge and self-efficacy of the community in conducting relief
measures pre-hospital stroke
Keywords: Health education, pre-hospital stroke, knowledge, self-efficacy.
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PENDAHULUAN
Menurut World Health Organization, Stroke
adalah masalah kesehatan yang terjadi akibat
gangguan fungsi otak fokal (global), dimana
gejala yang timbul berlangsung selama 24 jam
atau lebih tanpa adanya penyebab lain selain
vaskuler (Israr, 2008) .Manajemen prehospitalstroke merupakan pelayanan yang
diberikan pada saat dan selama
korban
pertama
kali ditemukan, selama
proses
transportasi hingga pasien tiba di rumah sakit.
Penanganan korban selama fase pre-hospital
dapat menjadi penentu terhadap kondisi korban
selanjutnya. Perawatan pre-hospital yang tepat
dan cepat dapat menurunkan angka kecacatan
dan kematian akibat dari trauma atau penyakit
(National Institute for Health and Care
Excellence/NICE, 2016).
Menurut World Health Organizationpada
tahun 2012 mewakili 31 % dari seluruh angka
kematian secara global, diperkirakan 6,7 juta
orang diantaranya meninggal karena penyakit
stroke, sedangkan di Amerika Serikat stroke
merupakan penyebab kematian No. 5 dimana
129.000 orang setiap tahunnya meninggal dan
1 dari 20 kematian disebabkan karena stroke
(Steve, 2015). Di Indonesia, menurut Riset
Kesehatan Dasar 2013 prevelensi stroke
mengalami peningkatan 3,8%, dimana pada
tahun 2007 ditemukan kasus stroke sebesar
8,3% dan pada tahun 2013 ditemukan sebesar
12,1% (Kemenkes, 2013). Berdasarkan laporan
Kementerian Kesehatan RI tahun 2014 jumlah
penderita stroke di Indonesia tahun 2013
berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan
diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang
(7,0%), penderita penyakit stroke di provinsi
Jawa Timur sebanyak 190.449 orang (6,6%)
(Ismatika, 2017).Berdasarkan Profil Kesehatan
Kabupaten Kediri tahun 2016, kasus dan
kematian penyakit stroke berjumlah 1.431
orang.
Di Kecamatan Gampengrejo kenaikan angka
penderita hipertensi meningkat dari 128 orang
(2,40%) pada tahun 2015 menjadi 2.064 orang
(13,07%) pada tahun 2017.Berdasarkan studi
pendahuluan yang dilakukan di Desa Jongbiru
RW 01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten
Kediri pada bulan November 2018, dari
sebagian masyarakat diketahui lebih dari 70%
tidak mengetahui tentang penatalaksanaan
prehospital stroke. Sebagian besar masyarakat
yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan
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secara rutin seperti cek tekanan darah dan tidak
menyadari akan adanya tanda atau gejala
stroke.
Terlambatnya penanganan stroke di rumah
sakit
sekitar
83,9%
karena
adanya
keterlambatan
pada
fase
pre-hospital.
Penyebab dari keterlambatan penanganan prehospitalstroke diantaranya adalah
sikap
menyepelekan dan kurangnya pengetahuan
tentang tanda-tanda dini stroke.Konsep utama
dalam penatalaksanaan stroke adalah dengan
“Time is brain” dan “golden period”. Pada
dasarnya pasien stroke harus mendapatkan
penanganan dalam waktu tiga jam sejak
setelah gejala pertama dikenali. Salah satu
upaya
untuk
mencapai
tujuan
dari
penatalaksanaan stroke adalah dengan
pengenalan dini tentang tanda gejala stroke
dan penanganan pre-hospital yang cepat dan
tepat (Fassbender, 2013).
Penanganan detection atau prediksi awal
kejadian stroke salah satunya menggunakan
Cincinnati Pre-hospital Stroke Scale (CPSS).
CPSS merupakan sistem yang digunakan untuk
mendiagnosis stroke. Sistem ini menguji
adanya tiga tanda untuk menemukan keadaan
abnormal pada seseorang yang menunjukkan
bahwa seseorang tersebut mengalami stroke.
Didalam skala CPSS adanya positif facedroop,
disartria, atau kelemahan pada ekstremitas atas
dianggap sebagai tanda dan gejala stroke. Jika
salah satu dari tiga tes yang dilakukan
menunjukkan keadaan yang abnormal, pasien
diduga mengalami stroke (Hurwitz et al,
2005).Pendeteksian
dini
juga
dapat
menggunakan
metode
FAST
(Facial
movement, Arm movement, Speech, Time).
Selanjutnya
dengan
melakukan
penatalaksanaan awal berupa resusitasi
stabilisasi dan dilanjutkan penanganan
dispatch (pengiriman) dan delivery (ambulans
atau transportasi) (Suzuki, 2010).
Pengetahuan merupakan suatu domain yang
dianggap penting untuk membentuk tindakan
seseorang
(overt
behaviour).
Perilaku
seseorang yang didasari pengetahuan akan
lebih bertahan lama dari pada perilaku yang
tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo,
2012). Upaya untuk melakukan suatu perilaku
atau tindakan, adalah dengan memiliki Selfefficacy (keyakinan) yang besar. Menurut
Bandura dalam Prestiana & Purbandini (2012),
32
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self efficacy adalah keyakinan manusia tentang
kemampuan dirinya dalam melakukan suatu
pekerjaan atau tindakan untuk mencapai hasil.
Faktor yang mempengaruhi Self-efficacy
adalah pengetahuanseseorang. Pengetahuan
yang rendah seseorang akan mempengaruhi
rasa percaya diri. Tindakan peningkatan
pengetahuan dengan pendidikan kesehatan
sangat dibutuhkan dengan deteksi dini gejala
stroke, caratransportasi, pemantauan kondisi
pasien, tingkat kesadaran dan lainnya
(Bandura, 2009). Masyarakat yang memiliki
faktor resiko stroke harus memiliki
pemahaman penanganan pre-hospital stroke
sehingga diharapkan memiliki Self-efficacy
tinggi dan mampu melakukan penanganan prehospital stroke. Berdasarkan uraian yang ada,
maka
peneliti
tertarik
mengangkat
permasalahan tersebut untuk dilakukannya
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui
Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pre-Hospital
Stroke terhadap Pengetahuan dan Self-Efficacy
Masyarakat dalam Melakukan Tindakan
Pertolongan pre-hospital Stroke.

26-35
36-45

LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

METODE
Desain penelitian yang digunakan adalah pra
eksperiment design dengan jenis one-group
pretest-posttest. teknik sampling dilakukan
dengan menggunakan total sampling. Polulasi
dalam penelitian ini adalah semua masyarakat
yang tinggal di RT.03 RW.01, Desa Jongbiru,
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.
Sampel yang diambil pada penelitian adalah
yang memenuhi kriteria inklusi,sehingga
didapatkan jumlah sampel sebanyak 33
responden. Penelitian dilakukan tanggal 10
Maret sampai dengan 14 Maret 2019 dan
instrument yang digunakan adalah kuesioner
yang sudah dilakukan validitas dan reabilitas
yang hasilnya valid dan reabel. Hasil penelitian
dianalisa dengan menggunakan uji statistik
non parametrik yaitu uji Wilcoxon.

HASIL PENELITIAN
Data hasil penelitian dianalisis secara univariat
dan bivariat dengan menggunakan alat bantu
komputer dan ditampilkan dalam tabel berikut
ini :

Tabel 1.
Karakteristik responden berdasarkan usia (n = 33 )
Karakteristik
f
18
15

%
54,5
45,5

Tabel 2,
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, pengalaman menolong
(n = 33)
Variabel
Frekuensi (f)
Presentase (%)
Jenis kelamin
Laki-laki
14
42,4
Perempuan
19
57,6
Pendidikan terakhir
SD
7
21,2
SMP
7
21,2
SMA
17
51,5
PT
2
6,1
Pengalaman menolong
Pernah
5
15,2
Tidak pernah
28
84,8
Berdasarkan tabel 1.diketahui dari 33
pendidikan terakhir sebagian besar adalah
responden sebagian besar adalah kelompok
SMA sebanyak 17 responden (51,5%),
usia 26-35 tahun yaitu sebanyak 18 responden
pengalaman menolong sebagian responden
(54,3%). Berdasarkan tabel 2 diketahui dari 33
adalah belum pernah yaitu sebesar 28
sebagian besar responden berjenis kelamin
responden (84,8%).
perempuan sebanyak 19 responden (57,6%),
33
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Tabel 3
Distribusi frekuensi pengetahuan masyarakat tentang pre-hospital stroke (n = 33)
Sebelum
Sesudah
Nilai P
Variabel
f
%
f
%
Tinggi
2
6,1
21
12,1
Sedang
8
24,2
12
66,7
0,000
Rendah
23
69,7
0
21,2
Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa
nilai α = 0,05, didapatkan hasil nilai
pengetahuan yang dimiliki sebagian besar
signifikansi atau
ρ-value pada
nilai
responden sebelum diberikan pendidikan
pengetahuan adalah 0,000, yang artinya bahwa
kesehatan pre-hospital stroke dalam kategori
nilai ρ-value<nilai α (0,05) sehingga hipiteseis
rendah yaitu sebanyak 23 responden (69,7%)
yang didapat adalah H0 ditolak. Dengan
dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa ada
pre-hospital stroke sebagian besar responden
pengaruh dari pemberian pendidikan kesehatan
dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 21
tentang
pre-hospital
stroke
terhadap
responden (66,7%). Setelah dilakukan uji
pengetahuan.
statistik menggunakan uji Wilcoxon dengan
Tabel 4
Self-efficacy masyarakat dalam melakukan pertolongan pre-hospital stroke (n = 33)
Sebelum
f
%
Tinggi
4
12,1
Sedang
22
66,7
Rendah
7
21,2
Berdasarkan tabel 4 dijelaskan self-efficacy
yang dimiliki sebagian besar responden
sebelum diberikan pendidikan kesehatan prehospital stroke dalam kategori sedang yaitu
sebanyak 22 responden (66,7%) dan sesudah
dilakukan pendidikan kesehatan sebagian besar
responden dalam kategori tinggi dan sedang
yaitu sebanyak 13 responden (39,4%) dan 16
responden (48,5%). Setelah dilakukan uji
statistik menggunakan uji Wilcoxon dengan
nilai α = 0,05, didapatkan hasil nilai
signifikansi atau ρ-value pada nilai selfefficacy 0,000, yang artinya bahwa nilai ρvalue<nilai α (0,05) sehingga hipiteseis yang
didapat adalah H0 ditolak. Dengan demikian
dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh
dari pemberian pendidikan kesehatan tentang
pre-hospital stroke terhadap self-efficacy
masyarakat dalam melakukan pertolongan prehospital stroke.
Variabel

PEMBAHASAN
Hasil analisa pengaruh yang dilakukan pada
penelitian ini diketahui bahwa ada atau
terdapat pengaruh dari pemberian pendidikan
kesehatan pre-hospital stroke terhadap
pengetahuan dan self-efficacy masyarakat
dalam melakukan tindakan pertolongan pasien

Sesudah

f
13
16
4

Nilai P
%
39,4
48,5
0,000
12,1
stroke. Hasil penelitian tersebut didukung
dengan hasil penelitian yang dilakukan
Murtiningsih (2016) tentang pengaruh
pendidikan kesehatan FAST terhadap tingkat
pengetahuan tentang deteksi dini pada stroke
di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Sragen
dimana hasil penelitian menyatakan bahwa
terdapat pengaruh pendidikan kesehatan
terhadap tingkat pengetahuan deteksi dini pada
stroke.
Analisa data penelitian diketahui tingkat
pengetahuan yang dimiliki sebagian besar
responden setelah diberikan pendidikan
kesehatan pre-hospital stroke adalah tinggi dan
tingkat Self-Efficacy yang dimiliki sebagian
besar responden sesudah diberikan pendidikan
kesehatan pre-hospital stroke adalah tinggi dan
sedang.Hasil rata-rata yang didapatkan dari
pengukuran sebelum dan sesudah diberikan
pendidikan kesehatan pre-hospital stroke
terdapat
peningkatan
nilai
rata-rata
pengetahuan
yaitu sebesar 34,85 dan
peningkatan nilai rata-rata self-efficacay yaitu
sebesar 12,44. Hasil tersebut menunjukkan
seberapa
besar
pengaruh
pemberian
pendidikan kesehatan tentang pre-hospital
stroke terhadap peningkatan pengetahuan dan
34
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self-efficacy masyarakat dalam melakukan
tindakan pertolongan pre-hospital stroke.Hasil
penelitian tersebut didukung oleh penelitian
yang dilakukan Prabawati (2014) tentang
pengaruh pendidikan kesehatan dengan
ceramahterhadap pengetahuan dan sikap ibu
rumah
tangga
tentang
pencegahan
stroke,dimana pendidikan kesehatan benarbenar
dapat
mempengaruhi
tingkat
pengetahuan responden yang diberi perlakuan.

memberikan arahan bagi tindakan yang akan
dilakukan. Jika semakin tinggi pengetahuandan
tingkat pendidikan seseorang,maka akan
memberikan konstribusi terhadap terbentuknya
efikasi diri yang tinggi dan efikasi diri yang
tinggi tidak dapat lepas dari adanya faktor
yang mempengaruhi seperti pengalaman
individu sebelumnya, pengalaman orang lain
yang sama, persuasi sosial atau Persuasi verbal
(verbal persuasion) (Masraroh, 2012).

Hal ini sesuai dengan tujuan penyuluhan
kesehatan yang dikemukakan Notoatmodjo
(2010), yaitu peningkatan pengetahuan
masyarakat dalam kesehatan, tercapainya
perubahan perilaku pada individu, keluarga,
dan masyarakat sebagai penyuluhan kesehatan
dalam mewujudkan perilaku hidup dan
lingkungan sehat dan berperan aktif dalam
meningkatkan kesehatan masyarakat yang
optimal sesuai dengan konsep sehat sehingga
diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan
dan kematian.

Salah satu hal yang dilakukan dalam penelitian
ini sebagai upaya meningkatkan self-efficacy
adalah dengan menggunakan Persuasi verbal
(verbal persuasion) yaitu berupa memberikan
pendidikan kesehatan. Menurut penelitian yang
dilakukan Ferianto 2016, Pada dasarnya Vebal
persuasi
merupakan
kemampuan
berkomunikasi yang dapat membujuk atau
mengarahkan orang lain. Dalam komunikasi
persuasi terdapat komponen yang dapat disebut
sebagai komunikasi persuasi. Komponen atau
elemen di antaranya adalah mempunyai tujuan
persuasi yang baik, perintah yang digunakan,
dikemas dalam bentuk ajakkan atau bujukkan
sehingga terkesan tidak memaksa dan
berdasarkan fakta. Hal tersebut diperkuat oleh
penelitian Ferianto, Ahsan, dan Ika Setyo Rini
(2016) mengenai analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi self efficacy perawat dalam
melaksanakan resusitasi pada pasien henti
jantung dimana dari adannya 4 faktor menurut
bandura
yang mempunyai hubungan
bermakna dengan self efficacy adalah mastery
experience dan verbal persuasi. Serta
jugadidukung oleh hasil penelitian yang
dilakukan
Ambarika
(2017)
dimana
pendidikan kesehatan berupa simulasi prehospitalcare dapat mempengaruhi tingkat selfefficacy yang dimiliki masyarakat dalam
memberikan pertolongan pertama korban
kecelakaan.

Data yang ada peneliti menyimpulkan dan
berpendapat bahwa pemberian pendidikan
kesehatan tentang pre-hospital stroke dapat
meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh
responden atau masyarakat terkait dalam
melakukan pertolongan pre-hospital stroke.
Pendidikan kesehatan memiliki peranan yang
penting terhadap perilaku dan pengetahuan
atau kognitif individu, kelompok, dan
masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai
kesehatan
terutama
dalam
melakukan
pertolongan
pre-hospitalstroke.Pendapat
tersebut didukung penelitian yang dilakukan
oleh wahyuningsih (2013) dimana pendidikan
kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan dalam
pencegahan stroke dengan cara memberikan
informasi yang akurat. Dengan adanya
pengetahuan yang lebih diharapkan dapat
mempengaruhi perilaku dan meningkatkan
upaya
responden
dalam
melakukan
pencegahan stroke.
Konsep dasar dari teoriself-efficacy adalah
keyakinan bahwa pada individu memiliki
kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan
perilakunya dalam hidup. Proses terbentuknya
self-efficacy salah satunya adalah dari kognitif
atau pengetahuan. Dalam hal ini tindakan yang
dilakukan seseorang atau individu berasal dari
pemikiran. Pemikiran tersebut kemudian

Pada
penelitian
ini
peneliti
dapat
menyimpulkan hasil bahwa dari pemberian
pendidikan kesehatan tentang pre-hospital
stroke
dapat
memberikan
individu
pengetahuan,
pemahaman
dan
dapat
menciptakan efikasi (keyakinan) diri dalam
melakukan pertolongan pada pasien stroke
sebelum di rumah sakit. Dari hasil dan
penjelasan yang ada diketahui pendidikan
kesehatan
pre-hospitalstroke
sangat
berpengaruh
terhadap
peningkatkan
pengetahuan dan meningkatkan efikasi diri
35
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(self-efficacy) pada masyarakat sehingga
diharapkan dengan peningkatan tersebut dapat
mengubah perilaku yang dimiliki masyarakat
dalam
melakukan
pertolongan
prehospitalpada pasen stroke.
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