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PENGARUH HEALTH EDUCATION TERHADAP KETERAMPILAN IBU DALAM PERAWATAN 

TALI PUSAT PADA BAYI BARU LAHIR NORMAL DI BPM NY.  

 

NURHIDAYATI DESA GENDONGKULON KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN 

Lilin Turlina, Maya Dewi Pudji Lestari Program Studi D3 Kebidanan STIKES 

Muhamamdiyah Lamongan ABSTRAK Kurangnya keterampilan ibu dalam perawatan 

terutama dalam melakukan perawatan tali pusat yang kurang benar maka bayi dapat 

mengalami infeksi ( Tetanus Neonaturum ) dan dapat mengakibatkan kematian. Dari 

survey awal yang dilakukan, ada 12 ibu nifas (60%) tidak merawat dengan benar, dan 8 

orang (40%) merawat dengan benar.  

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh health education terhadap 

keterampilan ibu nifas dalam perawatan tali pusat. Desain penelitian “ Pra-Eksperiment” 

dengan pendekatan One Group Pratest-Postest Desingn. Populasi 29 ibu nifas dan 

sampel 27 ibu nifas dengan Teknik simple random sampling.  

 

Variabel independen health education dan variabel dependen keterampilan ibu nifas 

dalam perawatan tali pusat. Instrument menggunakan lembar observasi. Analisa data 

dengan Uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat signifikan ( a) <0,05. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar (51,9%) ibu nifas memiliki keterampilan kurang sebelum 

diberikan health education perawatan tali pusat, dan sebagian besar (63,0%) ibu nifas 

memiliki keterampilan baik setelah diberikan health education perawatan tali pusat.  



 

Dengan p = 0,001 , Z = -4,208 sehingga p < 0,05 artinya ada pengaruh health education 

terhadap keterampilan ibu dalam perawatan tali pusat. Melihat penelitian ini, maka 

pemberian health education sangat perlu diberikan untuk meningkatkan keterampilan 

ibu nifas dalam perawatan bayi khususnya dalam perawatan tali pusat, sehingga dapat 

mengurangi angka kesakitan dan kematian pada bayi baru lahir.  

 

Kata Kunci : Health Education , Keterampilan, PerawatanTaliPusat PENDAHULUAN Masa 

nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali 

seperti keadaan sebelum hamil yakni sekitar 6 minggu (Bobak, 2005). Selama masa nifas 

wanita akan mengalami perubahan dalam dirinya baik secara anatomis, fisiologis 

maupun perubahan lainnya.  

 

Upaya bayi, tugas dan pada kehidupan orang tuanya, terutama terjadi pada ibu yang 

baru pertama kali melahirkan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman 

tentang kebutuhan bayi dan melalui tali pusat. Dalam merawat tali pusat tidak perlu 

ditambahkan bedak atau alcohol cukup dengan menggunakan kasa bersih yang sering 

diganti, yang perlu diperhatikan pada saat ini merupakan pentingnya mempertahankan 

kebersihan tali pusat Pencegahan (imunisasi tetanus toksoid dengan pemantauan yang 

melekat dapat mencegah beberapa kematian ini (Wulandari, SR, 2011). Berdasarkan 

hasil survey awal yang di lakukan peneliti di BPM Ny. Nur Hidayati Desa Gendong Kulon 

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.  

 

Di dapatkan 20 ibu nifas, dan diantaranya 12 ibu nifas atau 60% tidak merawat tali pusat 

dengan benar yaitu dengan di tambahi betadin, mengompres tali pusat dengan alkohol. 

Sedangkan ibu yang merawat tali pusat dengan benar sebanyak 8 atau 40% ibu nifas 

yaitu daerah sekitar tali pusat selalu dalam keadaan kering, membungkus tali pusat 

dengan kasa steril dan tidak membubuhi apapun pada tali pusat. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa masih ada ibu yang belum mampu melakukan perawatan tali 

pusat.  

 

Keterampilan ibu dalam melakukan perawatan tali pusat dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor Motivasi, Pendidikan, Pengetahuan, Sosial Budaya, Dan 

Pengalaman, Peran Bidan, Peran Keluarga. Dampak dari kurangnya keterampilan ibu 

dalam perawatan neonatal akan mengakibatkan angka kematian tinggi, disamping hal 

tersebut juga ibu belum banyak mengetahui tentang perawatan bayinya khususnya 

perawatan tali pusat yang baik dan jika dalam melakukan perawatan pada bayi baru 

lahir sedikit saja melakukan kesalahan terutama dalam melakukan perawatan tali pusat 

yang kurang benar maka bayi dapat mengalami infeksi Tetanus Neonaturum ) dan 

dapat mengakibatkan kematian (Suherni, 2009).  



 

tentang kesehatan kepada masyarakat sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh 

masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap kesehatan 

(Notoatmodjo, 2010). Umumnya pengetahuan itu dapat diberikan kepada ibu sewaktu 

masa pranatal sehingga pada masa nifas ibu tinggal merealisasikannya, oleh karena itu 

untuk mengatasi masalah di atas di perlukan peran bidan secara promotif yaitu dengan 

cara memberikan penyuluhan kesehatan ( Health Education ) dan bimbingan tentang .  

 

Nurhidayati Desa Gendongkulon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan SURYA 55 Vol. 

01, No.XVII, Maret 2014 teknik perawatan bayi baru lahir yang benar (Kartika, 2008). 

Berdasarkan data dan uraian dari latar belang maka penulis tertarik ingin meneliti 

tentang Pengaruh Health Education Tehadap Keterampilan Ibu Dalam Perawatan Tali 

Pusat Pada Bayi Baru Lahir.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Health Education Tehadap 

Keterampilan Ibu Dalam Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir. METODE 

PENELITIAN Desain penelitian ini menggunakan metode Pra Eksperimen yaitu suatu 

penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan (eksperimen) yang bertujuan untuk 

mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan 

tertentu.  

 

Penelitian ini dengan mengunakan pendekatan One Group Pratest-Postest Design . 

(Nursalam,2011). Populasi 29 ibu nifas didapatkan sampel sebanyak 27 ibu nifas dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Analisa data menggunakan Uji Wilcoxon 

Sign Rank Test dengan tingkat signifikan ( a) <0,05. HASIL PENELITIAN Data Umum 1) 

Karakteristik Responden (1) Umur Tabel.  

 

1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur. No JenisKelamin Frekue nsi Persenta se 1. 

2. 3. < 20 Tahun 21-35 Tahun >35 Tahun 7 16 4 25,9 59,3 14,8 Jumlah 27 100 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan sebagian besar (59,3%) ibu nifas berumur 20-35 

tahun dan sebagian kecil (14,8%) ibu nifas berumur lebih dari >35 tahun yaitu 14,8%. (2) 

Pendidikan Tabel.2KarakteristikRespondenBerdasa rkanPendidikan No.  

 

Pendidikan Frekue nsi Presenta se (%) 1. 2. 3. 4. SD SMP SMA Perguruan Tinggi 4 15 8 0 

14,8 55,6 29,6 0 Jumlah 27 100 Berdasarkan tabel 2 menunjukan hampir sebagian besar 

(55,6%) ibu nifas berpendidikan SMP dan tidak satupun berpendidikan PT yaitu 0%. (3) 

Pekerjaan Tabel.3 KarakteristikResponden Berdasarkan Pekerjaan N o Pendidikan Frekue 

nsi Presenta se (%) 1. 2. 3. 4.  

 

5. IRT Petani Swasta Wiraswasta PNS 16 6 2 3 0 59,3 22,2 7,4 11,1 0 Jumlah 27 100 



Berdasarkan tabel 3 menunujukkan hampir sebagian (59,3%) ibu nifas bekerja sebagai 

IRT dan tidak satupun ibu nifas bekerja sebagai PNS yaitu 0%. Data Khusus 1) Lamongan 

SURYA 56 Vol. 01, No.XVII, Maret 2014 Table .  

 

4 Keterampilan Ibu Nifas Sebelum Dilakukan Health Education No. Sebelum HE Frekue 

nsi Presenta se (%) 1. 2. 3. Kurang Sedang Baik 14 10 3 51,9 37,0 11,1 Jumlah 27 100 Dari 

tabel 4 menunjukkan sebagian besar ibu nifas (51,9%) memiliki keterampilan kurang dan 

sebagian kecil (11,1%) memiliki keterampilan baik. 2) Keterampilan Setelah Diberikan 

Health Education Tabel.  

 

5 Karakteristik Responden Berdasarkan Keterampilan Ibu Nifas Setelah Diberikan Health 

Education No. Setelah HE Frekue nsi Presenta se (%) 1. 2. 3. Kurang Sedang Baik 1 9 17 

3,7 33,3 63,0 Jumlah 27 100 Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar 

(63,0%) ibu nifas memiliki keterampilan baik setelah diberikan health education dan 

sebagian kecil ibu nifas (3,7%) memiliki keterampilan kurang setelah diberikan health 

education yaitu 3) Perbedaan Keterampilan Sebelum Dan Sesudah Diberikan Health 

Education Hasil uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test tentang keterampilan ibu nifas 

sebelum dan sesudah diberikan health education dengan p = = 0,001 menunjukan nilai 

signifikan, (Z = -4. 208) dimana hal ini berarti p < 0, Lamongan.  

 

PEMBAHASAN Keterampilan Sebelum Diberikan Health Education (Perawatan Tali Pusat) 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan sebagian besar ibu nifas memiliki keterampilan 

kurang (51,9%), mempelajari kondisi demikian para bidan harus memiliki asumsi bahwa 

setiap ibu yang belum diberikan pelatihan tentang perawatan tali pusat sekarang dapat 

dipastikan ibu belum memiliki keterampilan dalam perawatan tali pusat, dengan 

demikian bidan memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan kesehatan tentang 

perawatan tali pusat bagi para ibu nifas.  

 

Kurangnya keterampilan ibu nifas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

umur, pendidikan, pengetahuan, sosial budaya, dan pengalaman, peran bidan, peran 

keluarga. Umur tidak banyak mempengaruhi keterampilan ibu tetapi pendidikan lebih 

mempengaruhi karena kebanyakan dari pendidikan terakhir ibu nifas adalah lulusan 

SMP.  

 

Oleh karena itu peran bidan sangat penting diantaranya memberikan pendidikan 

kesehatan kepada para ibu yang melakukan perawatan bayi secara mandiri agar 

mengetahui manfaat yang dihasilkan jika kegiatan yang dilakukan oleh ibu itu benar dan 

tepat sehingga menekan angka kesakitan dan kematian bayi. Kenyataan tersebut 

berkaitan dengan kurangnya keterampilan seseorang dapat juga dipengaruhi oleh 

berbagai macam hambatan yang dirasakan oleh pengalaman.  



 

Pada dasarnya belum cukup jika ibu nifas hanya mempunyai pengetahuan saja, tetapi 

harus mempunyai keterampilan dan SURYA 57 Vol. 01, No.XVII, Maret 2014 untuk 

mencoba sehingga keterampilan ibu nifas bertambah. Data tersebut sesuai dengan teori 

Michael Zwell (2000) dlam Wibowo (2007) yang menyebutkan hambatan kemampuan 

seseorang dapat dikategorikan dalam: (1) Hambatan Pengetahuan, (2) Hambatan 

Keterampilan, (3) Hambatan Proses, (4) Hambatan Emosional.  

 

Hambatan Berdasarkan tabel 5 menujukkan bahwa sebagian besar (63,0%) ibu nifas 

memiliki keterampilan baik . Dengan tingkat usia yang memadai (20-35 tahun), ibu nifas 

akan lebih mampu untuk memahami dan dapat mengaplikasikan dari apa yang sudah 

dipelajari. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP, membuktikan bahwa pengetahuan 

yang didapatkan masih sangat sedikit sehingga membutuhkan suatu hal untuk 

mengubah pengetahuan.  

 

Dari data tersebut dapat diketahui setelah diberikan health education ibu nifas menjadi 

lebih kompeten dalam perawatan tali pusat sendiri dengan baik dan benar. Dari sini 

dapat dilihat bahwa health education merupakan hal yang sangat penting untuk 

menunjang keterampilan ibu nifas. Dengan diberikan health education ibu nifas dapat 

meningkatkan koterampilan mereka masing-masing, baik yang berumur <20 tahun, 

20-35 tahun, maupun <35 tahun, baik yang pekerjaannya sebagai IRT, petani, 

wiraswasta, maupun PNS juga akan memiliki keterampilan yang sama, begitu juga yang 

pendidikan terakhirnya SD,SMP,SMA dan PT juga akan memiliki keterampilan yang 

sama.  

 

Pendidikan kesehatan tentu berperan penting dalam membentuk suatu keterampilan 

dan memberikan banyak pengetahuan pada sekelompok sasaran yang dituju dalam 

penelitian ini yaitu ibu nifas (Notoatmodjo, 2010). Pengaruh Keterampilan Sebelum Dan 

Setelah Pemberian Health Education Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian 

besar ibu nifas memiliki keterampilan kurang sebelum diberikan health education 

perawatan tali pusat.  

 

Dan sebagian besar ibu nifas memiliki keterampilan baik setelah diberikan health 

education perawatan tali pusat. setelah diberikan health education dengan p = 0,001 

menunjukkan nilai signifikan, (Z = -4,208) dimana hal ini berarti p < 0,05 sehingga H0 

ditolak Pengaruh Lamongan SURYA 58 Vol. 01, No.XVII, Maret 2014 artinya ada 

pengaruh health education terhadap kompetensi ibu nifas dalam perawatan tali pusat di 

BPM Ny.  

 

Nur Hidayati Desa Gendongkulon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 2014. 



Semakin baik pengetahuan seseorang semakin baik pula keterampilan yang akan 

dicapai. Dengan adanya health education atau pendidikan kesehatan pada ibu nifas,ibu 

yang awalnya tidak tahu atau hanya sedikit tahu dalam perawatan bayinya dapat 

menjadi ibu yang memiliki pengetahuan, kemauan,dan keterampilan yang baik dalam 

melakukan asuhan pada bayinya terutama dalam perawatan tali pusat.  

 

Jika dalam melakukan asuhan pada bayi ibu melakukan kesalahan maka akan 

mengakibatkan dampak yang yang tidak baik pula bagi kesehatan bayinya.oleh karena 

itu kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidikan kesehatan baik untuk diri 

sendiri ataupun orang lain sebab sehat itu mahal. Kenyataan tersebut sesuai dengan 

teori Michael Zwell (2000) dalam Wibowo (2007) yang mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan keterampilan seseorang yaitu: 

Keyakinan dan nilai-nilai sosial: . Apabila orang lain dan menunjukan ciri orang yang 

berfikir ke depan.  

 

Keterampilan: Diantaranya pengalaman dalam berorganisasi . Orang yang pekerjannya 

memerlukan sedikit pemikiran strategis kurang mengembangkan kompetensi dari pada 

mereka yang telah menggunakan pemikiran strategis bertahun-tahun. Pengalaman 

dipengaruhi oleh faktor usia, paritas dan lingkungan sosial budaya.  

 

Pengetahuan : segala sesuatu yang ada dikepala, sehingga dapat mengetahui sesuatu 

berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pengetahuan merupakn penca indraan manusia 

yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. Sebagian besar pengethuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telingga (Notoatmodjo, 2010).  

 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang diantaranya adalah usia, 

tingkat pendidikan, pengalaman, media masa, lingkungan sosial, dan budaya. 

Karakteristik kepribadian: . Tidaklah bijaksana mengharapkan orang memperbaiki 

kompetensinnya dengan mengubah kepribadiannya. Motivasi . Nurhidayati . 

Kemampuan intelektual: kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti 

pemikiran analitis, dan pemikiran konseptual.  

 

Budaya dan Organisasi: budaya organisasi menpengaruhi kompetensi sumberdaya 

manusia. Selain itu pendidikan kesehtan juga merupakan suatu kegiatan atau usaha 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan 

adanya pesan tersebut maka diharapkan masyarakat, kelompok, atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik (Wulandari, SR, 2011).  

 

PENUTUP Kesimpulan 1. Sebagian besar ibu nifas memiliki keterampilan yang kurang 

sebelum diberikan Health Education tentang tehnik perawatan tali pusat yang benar. 2. 



Sebagian besar ibu nifas memiliki keterampilan yang baik setelah diberikan Health 

Education tentang tehnik perawatan tali pusat yang benar. 3. Ada Lamongan Tahun 

2014. Saran 1.  

 

Saran Bagi Akademis Diharapkan supaya hasil penelitian dapat menambah materi 

khususnya tentang bagaimana melakukan teknik menyusui bayi yang benar. Semakin 

tinggi pengetahuan semakin tinggi juga keterampilan sehingga dapat diajarkan kepada 

pasien terutama ibu nifas. 2. Saran Bagi Praktisi 1) Bagi institusi pendidikan: hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi, asuahan dan evaluasi untuk 

penelitian selanjutnya guna menyusun bahan perencanaan atau sebagai pembelajaran 

pendidikan khususnya dalam upaya meningkatkan keterampilan ibu nifas tentang tehnik 

perawata ali pusat yang benar.  

 

2) Bagi petugas kesehatan: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, 

pertimbangan dan informasi dalam upaya memberikan penyuluhan tentang pentingnya 

menyusui dan bagaimana teknik perawatan tali pusat yang benar, sehingga dapat 

mengurangi masalah dalam perawatan tali pusat. 3) Bagi peneliti yang akan datang: 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, ide dan informasi untuk 

melaksanakan penyusunan danperencanaan penelitian lebih lanjut yang lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA Bobak. 2005. Buku Ajar Keperawatan Maternitas Edisi 4 . Jakarta. 

Prestasi Pustaka Kartika. 2008.  

 

Sehat Setelah Melahirkan . Klaten. Kawan SURYA 60 Vol. 01, No.XVII, Maret 2014 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan . Jakarta. Rineka cipta 

Priyono, Y. 2011. Merawat Bayi Tanpa Baby Sitter . Yogyakarta. Media Pressindo Suherni, 

dkk. 2009. Perawatan Masa Nifas . Yogyakarta. Fitramaya Wulandari S R, dkk. 2011. 

Asuhan Kebidanan Ibu Masa Nifas . Yogyakarta.  
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