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RINGKASAN 

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di 

dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan 

salah satu tri darma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu 

upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supay terlaksananya Tridarma 

Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan 

pengabdian di Masyarakat di Kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 

Palembang dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan 

kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang Efektivitas senam 

yoga pada ibu hamil trimester ke III. 

  



 
 

iv 

 

PRAKATA 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Pentingnya 

Perawatan Tali Pusat  Di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota 

Palembang Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa 

kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa 

adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr.dr. Ibrahim Edy Sapada,M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah 

Palembang 

2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III 

Kebidanan 

4. Warga masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 

Kota Palembang 

5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian 

pada Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

      Palembang,       Desember 2019  

      Ketua Pelaksana, 

 

 

       

SITI AMALLIA,SST.,M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tali pusat adalah jaringan pengikat yang menghubungkan plasenta 

dan janin. Tali pusat merupakan saluran kehidupan bagi janin selama 

dalam kandungan. Disebut sebagai saluran kehidupan karena saluran 

inilah yang selama 9 bulan 10 hari menyuplai zat-zat gizi dan oksigen 

ke janin. Sisa tali pusat yang masih menempel di perut bayi (umbilical 

stump) akan mengering dan biasanya akan terlepas sendiri dalam 

waktu 1-3 minggu, meskipun ada yang lepas setelah 4 minggu (Layla, 

2007 dalam Erna Suryani, 2011). 

 Perawatan tali pusat adalah pengobatan dan pengikatan tali pusat 

yang menyebabkan pemisahan fisik terakhir antara ibu dan bayi, 

kemudian tali pusat dirawat dalam keadaan steril, bersih, kering, 

puput dan terhindar dari infeksi tali pusat (Hidayat, 2010). 

 Dampak dari perawatan tali pusat yang tidak benar adalah bayi 

akan mengalami tetanus neonatorum dan dapat mengakibatkan 

kematian. Sehingga dalam hal ini pengetahuan yang baik tentang 

perawatan tali pusat sangatlah menentukkan perilaku ibu yang 

mempunyai bayi baru lahir dalam perawatan tali pusat (Stoppard, 

1999 dalam Erna Suryani, 2011).  

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengetahuan ibu-ibu tentang perawatan tali pusat? 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan ibu-ibu tentang perawatan tali pusat di kelurahan 12 ulu 

kecamatan seberang ulu 2 Palembang 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target 

Target dalam kegiatan penyuluhan Efektivitas senam hamil pada 

ibu hamil ini supaya masyarakat mampu dan memiliki pengetahuan 

mengenai pentingnya untuk melakukan senam hamil pada masa kehamilan 

sehingga jika telah memahami atau melihat penyuluhan maka masyarakat 

dapat melakukan senam hamil dengan sendiri di rumah, yang bertujuan 

supaya masyarakat dapat melakukan senam hamil dengan melakukan 

senam hamil secara rutin. 

 2.2 Luaran 

Dari penyuluhan senam nifas di kelurahan 12 ulu kecamatan 

seberang ulu 2 Palembang 2019. Di dapatkan luaran berupa : 

1. Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dapat dilihat oleh pengabdi berdasarkan formatpenyuluhan yang 

telah diberikan. 

2. Satu artikel pada media massa cetak (koran) dan media elektronik 

website  
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BAB III  

METODE PELAKSANAAN  

 

1.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang 

 

1.2 MetodeKegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah. 

 

1.3 JadwalPelaksanaan 

Tanggal : Senin, 16 November 2019 

Waktu  : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat : Balai Pertemuan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan pendidikan kesehata (Penyuluhan) tentang Perawatan 

Tali Pusat dikelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 Palembang secara 

umum berjalan dengan lancar. Pengurus balai pertemuan juga membantu 

mempersiapkan tempat dan mengkoordinir  peserta penyuluhan.Peserta 

penyuluhan merupakan warga masyarakat di kelurahan tersebut, tempat 

yang dipakai ialah balai pertemuanyang terdapat di kelurahan 12 ulu 

kecamatan seberang ulu 2 Palembang. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri 

memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali 

pengetahuan dasar mengenai perawatan tali pusat. Pemateri mengajukan 

pertanyaan mengenai perawatan tali pusat. Setelah menggali pengetahuan 

dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan 

mengenai perawatan tali pusat yang baik. Selama kegiatan penyuluahan 

peserta tanpak antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung kurang lebih 30 menit dan 

di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan pada peserta untuk 

mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Setelah 

menjawab pertanyaan dari peserta,pemateri melakukan evaluasi terkait 

pemberian  materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan 

pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup 

dengan kegiatan foto bersama  dengan ibu- ibu masyarakat peserta 

seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

perawatan tali pusat terbuka dan tertutup terhadap lama lepasnya tali pusat 

pada bayi baru lahir di kelurahan 12 ulu sebanyak 30 responden, maka 

dapat disimpulan sebagai beikut : 

1. Rata –rata lama lepasnya tali pusat dengan cara perawatan tali pusat 

terbuka adalah 5,73 hari. 

2. Rata –rata lama lepasnya tali pusat dengan cara perawatan tali pusat 

tertutup adalah 6.60 hari. 

3. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara perawatan tali pusat 

terbuka dan tertutup terhadap lama lepasnya tali pusat pada bayi baru lahir 

di kelurahan 12 ulu dengan P value 0,010 

6.2 Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk bidan dan menyampaikan kepada kader-kader melakukan 

perawatan tali pusat terbuka yang dapat mempercepat pelepasan tali pusat 

pada bayi baru lahir, sehingga terhindar dari resiko terjadi infeksi pada tali 

pusat karena selama tali pusat belum terlepas pembuluh darah diumbilikus 

tetap paten yang menyebabkan infeksi tali pusat. 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Masalah Kebidanan : Perawatan Tali Pusat Di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 2 Kota Palembang Tahun 2019 

Topik   : Perawatan Tali Pusat 

Sasaran  : Masyarakat  

Hari/Tanggal  : Senin, 16 september 2019 

Jam/Waktu  : 09.00 – 09.30 (30 Menit) 

Tempat   : Balai Pertemuan 

Penyuluh  : Dosen Stik Siti Khadijah Palembang 

 

 

 

I. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Setelah dilakukan pembelajaran selama 30 menit, diharapkan ibu dan 

keluarga mengerti tentang perawatan tali pusat. 

 

II. TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS 

Setelah diberikan penyuluhan ibu dan keluarga dapat: 

1.  Menyebutkan pengertian perawatan tali pusat. 

2.  Menyebutkan tujuan Perawatan tali pusat. 

3.  Menyebutkan alat dan bahan perawatan tali pusat. 

4. Mengetahui cara perawatan tali pusat. 

5. Mengetahui waktu Perawatan tali pusat. 

6. Menyebutkan tanda-tanda infeksi tali pusat. 

7. Mengetahui hal yang perlu diperhatikan. 

 

III.    MATERI 

1. Pengertian perawatan tali pusat. 

2. Tujuan perawatan tali pusat 

3. Alat dan bahan perawatan tali pusat 
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4. Cara perawatan tali pusat 

5. Waktu perawatan tali pusat 

6. Tanda-tanda infeks tali pusat 

7. Hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tali pusat 

 

       IV. METODE 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

        V.  MEDIA 

   1. Laptop dan LCD 

  2. Video 

  3. Leaflet 

 

        VI. KEGIATAN PENYULUHAN 

No. Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 3 menit Pembukaan: 

• Membuka kegiatan dengan    

  mengucapkan salam 

• Memperkenalkan diri 

• Menjelaskan tujuan dari  

   penyuluhan 

• Menyebutkan materi yang  

  akan diberikan  

 

• Menjawab salam 

 

• Mendengarkan 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

2.  15 menit Pelaksanaan: 

• Menjelaskan tentang  

   pengertian perawatan tali  

   pusat 

• Menjelaskan tentang tujuan  

   perawatan tali pusat  

 

• Memperhatikan 

 

 

• Memperhatikan 
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• Menjelaskan alat dan bahan  

   perawatan tali pusat 

• Menjelaskan cara perawatan  

   tali pusat 

• Menjelaskan waktu perawatan  

   tali pusat 

• Menjelaskan tanda-tanda  

   infeksi tali pusat 

• Menjelaskan hal yang pelu  

  diperhatikan saat merawat tali  

  pusat 

• Memberikan kesempatan untuk  

   Bertanya 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

 

• Bertanya dan  

   menjawab  

   pertanyaan yang  

  diajukan 

3. 10 menit Evaluasi: 

• Menanyakan kepada peserta  

   tentang materi yang telah  

   diberikan 

 

• Menjawab  

   pertanyaan 

4. 2 menit Terminasi: 

• Mengucapkan terima kasih atas  

   peran serta peserta 

• Mengucapkan salam penutup 

 

• Mendengarkan 

 

• Menjawab salam 

 

VII.  KRITERIA EVALUASI 

1. Evaluasi Stuktur 

• Peserta hadir di tempat 

• Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di ruang shofa II A 

RSUD   

   Haji Surabaya 
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• Pengorganisasian penyelenggaraan penyuluhan dilakukan 

sebelumnya 

2. Evaluasi Proses 

• Fase dimulai sesuai dengan waktu yang direncanakan 

• Peserta antusias terhadap materi penyuluhan 

• Tidak ada peserta yang meninggalkan tempat penyuluhan 

• Peserta mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara 

benar 

3. Evaluasi Hasil 

• Ibu dan keluarga mengerti tentang isi penyuluhan 

• Ibu dan keluarga mengerti cara perawatan tali pusat 

  

MATERI 

A. Pengertian 

Perawatan tali pusat adalah tindakan perawatan tali pusat bayi baru lahir 

sejak dipotongnya tali pusat sampai tali pusat puput (mengering dan 

lepas), dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat 

bayi dan mempercepat penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusat. 

 

B. Tujuan  

Tujuan merawat tali pusat adalah mencegah terjadinya infeksi dan tetanus 

pada bayi baru lahir. 

 

C. Alat dan bahan 

• Air hangat 

• Kasa steril 

• Kapas steril 

 

D. Cara Perawatan 

1. Cuci tangan dengan sabun sampai bersih, keringkan dengan handuk 

yang bersih 
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2. Buka balutan pada tali pusat yang akan diganti dengan lembut dan 

hati-hati serta buang ke tempat sampah. Bila lengket basahi dengan air 

hangat. 

3. Bersihkan tali pusat dan daerah sekitar tali pusat menggunakan kapas 

yang dibasahi air hangat, lakukan dengan lembut dan hati-hati 

4. Keringkan tali pusat dan balut kembali menggunakan kasa steril kering 

 

E. Waktu Perawatan Tali Pusat 

1. Sehabis mandi pagi/sore hari 

2. Sewaktu-waktu bila balutan tali pusat basah oleh air kencing/kotoran 

bayi 

3. Lakukan sampai tali pusat kering/puput 

 

F. Tanda-tanda infeksi tali pusat 

1. Pangkal tali pusat atau sekitarnya berwarna merah/bengkak 

2. Keluar cairan yang berbau dan bernanah 

3. Ada darah yang keluar terus-menerus 

4. Kejang  

5. Bayi mengalami demam 

 

G. Hal yang perlu diperhatikan 

1. Jangan menggunakan plester dalam membalut tali pusat bayi, karena 

dapat menimbulkan iritasi/luka/gatal-gatal pada daerah sekitar tali 

pusat (kulit yang menjadi tempat penempelan plester) 

2. Daerah tali pusat dan sekitarnya harus selalu dalam keadaan kering dan 

bersih 

3. Bila pada tali pusat atau daerah sekitar tali pusat terdapat tanda-tanda 

infeksi seperti warna kemerahan, ada nanah, bayi demam/rewel, segera 

hubungi petugas kesehatan/bawa ke puskesmas.  
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LAMPIRAN FOTO 
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Tabel 3.1 

Rencana Anggaran Biaya 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi  Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

 Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum  Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 400.000 

 Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

 ATK 

Rp. 110.000  

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 

 

 


