
HIPERTENSI, USIA,  JENIS  KELAMIN   DAN KEJADIAN STROKE DI 
RUANG RAWAT INAP STROKE RSUD dr. M. YUNUS BENGKULU 

 
 

Hypertension, Age, Sex, and  Stroke  Incidence In Stroke Installation Room 
RSUD dr. M. Yunus Bengkulu 

 
 

 Dian Dwiana Maydinar1, S.Effendi2, Elin Sonalia1 

 
 

1Progam Studi  Keperawatan STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu 
2Progam Studi KesehatanMasyarakat STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu 

Email:dian_dwiananers@yahoo.co.id 
 
 
 

ABSTRAK 
Stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi susunan saraf yang diakibatkan oleh 
penyakit pembuluh darah otak dan bukan oleh yang lain dari itu.Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari hubungan hipertensi, usia dan jenis kelamin dengan 
kejadian stroke di Ruang Rawat Inap Stroke RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.  
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
seluruh pasien yang mengalami stroke di Ruang Rawat Inap Stroke RSUD                     
dr. M. Yunus Bengkulu pada tahun 2016sebanyak 141 orang dengan stroke 
Hemoragik dan 173 orang dengan stroke non hemoragikdengan total 314 orang. 
Teknik pengambilan sampel adalah proporsional random sampling.Jumlah 
sampel  sebanyak 34 orang dengan stroke hemoragik dan 42 orang yang stroke 
non hemoragik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder dengan melihat cacatan dokumentasidi Ruang Rawat Inap Stroke 
RSUDdr. M. Yunus Bengkulu. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 

univariat dan bivariat dengan menggunakan  uji statistik  Chi-Square (²) melalui 
program SPSS. Hasil penelitian didapatkan : terdapat 42 orang (55,3%) yang 
mengalami stroke non hemoragik, 47 orang (61,8%) yang mengalami hipertensi, 
40 orang (52,6%) yang berusia ≥45 tahun, 48 orang (63,2%) yang berjenis 
kelamin laki-laki,ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian stroke dengan 
kategori hubungan sedang (RR=11,0), ada hubungan antara usia dengan 
kejadian stroke dengan kategori hubungan sedang (RR=6,5), ada hubungan 
antara jenis kelamin dengan kejadian stroke dengan kategori hubungan sedang 
(RR=5,0). Diharapkan kepadaperawat agar dapat memberikan konseling kepada 
keluarga pasien stroke untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga 
dapat mengurangi komplikasi yang dapat ditimbulkan akibat stroke yang 
berkepanjangan 
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