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1.1. Latar Belakang

WHO dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedooia menyatakan bahwa

"Memiliki Kesehatan yang Paripurna adalah hak yang utama bagi setiap manusia,

tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, politik, ekonomi, atau keadaan

sosialnya 1." Dalam kaitannya dengan upaya kesehatan masyarakat tak lupa juga

ootuk memperhatikan kesehatan bagj para manula. Pada taboo 2000 tercatat jumlah

manula sedunia sebanyak 426 juta orang. Yang disebut sebagai manula adalah orang

yang berumur > 60 taboo. Karena seperri halnya bali~ manula juga perlu perhatian

yang khusus sebab fungsi -fungsi organnya sudah menurun 3.

Untuk memantau kesehatan manuIa maka dibentuk Posbindu. Posbindu yang

mempooyai foogsi ootuk memantau tingkat kesehatan para manuIa secara rutin,

seperti halnya Posyandu. Pengetahuan, sikap dan perilaku manula terhadap Posbindu

dapat dilihat dengan rutinnya para manula datang ke Posbindu.

Dengan adanya Posbindu diharapkan usia para manula dapat lebih panjang diatas

60 taboo. Jumlah rata - rata manula yang aktif dari bulan Maret sampai dengan

September 2003 adalah sebanyak 30 % sehingga dapat dikatakann bahwa Posbindu

Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi kurang aktif karena dilihat dari jumlah manula yang

aktif datang ke Posbindu hanya sedikit. Selain peranan Posbindu, peranan keluarga

juga sangat menunjang kesehatan fisik maupoo mental para manula. Peran keluarga

lebih penting dari segalanya. Karena kebanyakan manula sekarang ini dititipkan di

Panti Wreda sehingga mereka merasa kesepian dan disisihkan.

Pada penelitian ini menggunakan quisioner dan tanya jawab langsoog dengan para

manuIa. PenuIisan KTI berjudul Pengetahuan, Sikap dan Perilaku ManuIa Terhadap

Posbindu bertujuan ootuk mengetabui bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku

http://www.maranatha.edu


2

manula terhadap Posbindu, sehingga diharapkan kesehatan para manula dapat lebih

ditingkatkan danjuga lebih diperhatikan.

1.2. Identifikasi Masalah

Penilaian yang dilakukan adaJah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap

dan perilaku manula terhadap Posbindu dengan menggunakan quisioner dan tanya

jawab langsung dengan para manula.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan ini adaJah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap dan

perilaku manula terhadap Posbindu.

Tujuan penulisan ini adaJah untuk meningkatkan kesehatan para manula di

Posbindu Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi.

1.4. Kegunaan Penelinan

Kegunaan / manfaat penelitian adaJah :

· Manfaat teoritis : Untuk meningkatkan kesehatan para manula

· Manfaat praktis : Supaya masyarakat lebih memperhatikan

kesehatan para manula
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Pengetahuan, Sikap dan Perilaku
Manula Terhadap Posbindu

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan Karya Tulis llmiah ini, penulis

menggunakan metode deskriptif dengan rancangan cross sectional dan instrument

qmslOner.

1.7. Lokasi dan Waldu

Lokasi peneIitian di Posbindu Ke1. Sukawama Kec. Sukajadi dan dilakukan dari

bulan Maret 2003 sampai September 2003.
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