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Pendahuluan 
Kasus persalinan dengan sectio 

caesar semakin banyak dilakukan dan 
semakin tinggi tingkat keberhasilannya, 
walaupun tetap dipandang sebagai suatu 
upaya terakhir, saat ini operasi caesar 
sudah menjadi sesuatu yang umum (1). 
Sectio Caesaria jauh lebih aman 
dibandingkan masa dahulu berkat kemajuan 
dalam antibiotika, transfusi darah, anestesi, 
dan tekhnik operasi yang lebih sempurna. 
Hal tersebut menimbulkan adanya 
kecenderungan untuk melakukan operasi 
tanpa dasar indikasi yang cukup kuat (2). 

Angka persalinan dengan operasi 
Caesar di Indonesia cukup tinggi menurut 
survey yang dilakukan oleh Gulardi dan 
Basalamah, terhadap 64 rumah sakit di 
Jakarta menunjukkan dari 17.665 kelahiran, 
sebanyak 35,7-55,3% melahirkan dengan 
operasi Caesar. Sebanyak 19,5-27,3% di 
antaranya merupakan operasi Caesar 
karena adanya komplikasi Cephalopelvik 
Disproportion / CPD (ukuran lingkar panggul 

ibu tidak sesuai dengan ukuran lingkar 
kepala janin). Berikutnya, operasi Caesar 
akibat perdarahan hebat yang terjadi selama 
persalinan sebanyak 11,9-21% dan 
kelahiran caesar karena janin sungsang 
berkisar antara 4,3-8,7 %  (1). 

Mobilisasi dini sebagai suatu usaha 
untuk mempercepat penyembuhan dari 
suatu penyakit tertentu yang telah merubah 
cara hidupnya yang normal. Mobilisasi 
secara bertahap sangat berguna membantu 
jalannya penyembuhan luka penderita. 
Miring ke kanan dan ke kiri sudah dapat 
dimulai setelah 6-10 jam (3). 

Mobilisasi dini adalah pergerakan yang 
dilakukan sedini mungkin di tempat tidur 
dengan melatih bagian–bagian tubuh untuk 
melakukan peregangan atau belajar 
berjalan. Kasdu menyatakan bahwa 
mobilisasi dini dapat dilakukan pada kondisi 
pasien yang membaik. Pasien yang 
mengalami operasi caesar dianjurkan untuk 
tidak berdiam diri di tempat tidur tetapi harus 
menggerakkan badan atau mobilisasi. Pada 

Hubungan Karakteristik Ibu Pasca Sectio Caesarea Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi 
Dini di Rumah Bersalin dan Perawatan Anak Mutia Banjarbaru Tahun 2012 

 
Correlation Of Mother’s Characteristics Of Post Sectio Caesarea Toward Implementation Of 

Early Mobilization In Maternity Room And Children Care Of Mutia Banjarbaru In 2012 
 

Ermas Estiyana1*, Muhammad Noor2, Sugeng Riyanto3 
1 STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No.4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 

2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 
3 Puskesmas Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 

*korespondensi : estiana_ermas@yahoo.com 
 
Abstract 
Mobilization of post partum mothers is a movement, or the activities undertaken after a few 
hours of birth mothers with sectio Caesarea to help accelerate the healing of mother. Most of 
the mothers of post sectio in maternity ward  and Children care of Mutia didn’t  do early 
mobilization, as many as 52.5%. The purpose of this research to know the Relationship of 
Mother Characteristics of Post Sectio Caesarea toward Implementation of Early Mobilization 
in Maternity Room and Children Care of Mutia Banjarbaru In 2012. This study used cross-
sectional approach. Population is all women who gave birth by sectio caesarea. Sampling 
used accidental sampling technique amounted to 40 people. The results obtained from 40 
respondents were mobilized 21 people (52,5%), as many (57,5%) of respondents in the age 
of 20-35 years, the majority of primary education (50%), and as many (47,5%) 
knowledgeable of good category. Chi-square test statistic with α =0,05 obtained there a 
significant relationship between age toward the implementation of early mobilization are p = 
0,000 < α = 0,05. There is a significant relationship between the level of education toward the 
implementation of early mobilization are p = 0,000 < α = 0,05. There is a significant 
relationship between the level of knowledge toward the implementation of early mobilization 
are p = 0,000 < α = 0,05. Advised for health workers can improve counseling continuously 
toward patient of sectio caesarea about the benefits and importance of early mobilization. 
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pasien post operasi sectio caesarea 6 jam 
pertama dianjurkan untuk segera 
menggerakkan anggota tubuhnya. Gerak 
tubuh yang bisa dilakukan adalah 
menggerakkan lengan, tangan, kaki dan 
jari–jarinya agar kerja organ pencernaan 
segera kembali normal. Mobilisasi segera 
secara bertahap sangat berguna untuk 
proses penyembuhan luka dan mencegah 
terjadinya infeksi serta trombosis vena. Bila 
terlalu dini melakukan mobilisasi dapat 
mempengaruhi penyembuhan luka operasi. 
Jadi mobilisasi secara teratur dan bertahap 
yang didikuti dengan latihan adalah hal yang 
paling dianjurkan (1). 

Pengetahuan kognitif merupakan 
faktor yang sangat penting untuk 
terbentuknya tindakan seseorang. 
Pengetahuan yang didasari dengan 
pemahaman yang tepat akan menumbuhkan 
perilaku baru yang diharapkan, khususnya 
tindakan mobilisasi dini pasca operasi 
caesar. Umur mempengaruhi bagaimana ibu 
bersalin dengan caesar mengambil 
keputusan dalam mobilisasi dini, semakin 
bertambah umur (tua) maka pengalaman 
dan pengetahuan semakin bertambah. 
Dukungan dokter, bidan/petugas kesehatan 
lainnya atau kerabat dekat sangat 
dibutuhkan terutama untuk ibu yang pertama 
kali operasi caesar. pertama kali operasi 
caesar pengetahuan terhadap mobilisasi dini 
masih awam dibandingkan dengan 
mobilisasi dini pada persalinan normal (4).  

Berdasarkan data-data dari Laporan 
Bulanan Persalinan di Klinik Bersalin Mutia 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan didapatkan 
angka kelahiran dengan tindakan sectio 
caesarea pada tahun 2010 tercatat 43 
(34,67%) persalinan dilakukan melalui 
bedah sesar dari total 124 persalinan. 
Sedangkan pada tahun 2011 didapatkan 51 
(39,23%) kasus sectio caesarea dari total 
130 persalinan (5). Hal ini menunjukan 
bahwa terjadi peningkatan persalinan secara 
sectio. Rentang waktu Januari 2010 hingga 
Desember 2011 yang didapat dari data buku 
laporan, tercatat ada 23 ibu post operasi 
yang mengalami demam tinggi akibat dari 
komplikasi/infeksi dari total 94 persalinan 
secara sectio caesarea (5). Ini disebabkan 
karena ibu tidak melakukan mobilisasi dini 
akibatnya terjadi peningkatan suhu tubuh 
karena adanya involusi uterus yang tidak 
baik sehingga sisa darah tidak dapat 

dikeluarkan dan menyebabkan infeksi dan 
salah satu tanda infeksi adalah peningkatan 
suhu tubuh. Berdasarkan studi pendahuluan 
yang telah dilakukan peneliti di Rumah 
Bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru pada bulan Desember 2011 
terhadap 10 responden melalui observasi 
dan wawancara, 8 diantaranya mengatakan 
tidak mengetahui tentang pentingnya 
melakukan mobilisasi dini setelah 
melakukan persalinan dengan operasi sectio 
caesarea, sedangkan 2 orang ibu lainnya 
melakukan mobilisasi dini dengan baik 
sesuai anjuran bidan/perawat. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan umur, tingkat 
pendidikan dan pengetahuan ibu post sectio 
terhadap pelaksanaan mobilisasi dini. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
analitik observasional dengan rancangan 
cross sectional. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
semua ibu pasca operasi sectio caesarea di 
Rumah Bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru. Sampel pada penelitian ini 
didapatkan dengan menggunakan total 
sampling dengan jumlah responden 
sebanyak 40 orang selama satu bulan 
sesuai jadwal penelitian. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah umur, tingkat pendidikan, 
pengetahuan, sedangkan variable terikatnya 
adalah pelaksanaan mobilisasi dini ibu post 
sectio caesarea. 

Teknik pengumpulan data didapatkan 
dari hasil kuesioner. Teknik analisis data 
menggunakan uji chi square dengan α = 
0,05. 
 
Hasil Penelitian 
A. Hubungan antara Umur Terhadap 
Pelaksanaan Mobilisasi Dini  

Hubungan antara Umur Terhadap 
Pelaksanaan Mobilisasi Dini di Rumah 
Bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru Tahun 2012 dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 1. Hubungan Umur Responden 

Terhadap Pelaksanan Mobilisasi 
Dini Di Rumah Bersalin Dan 
Perawatan Anak Mutia Banjarbaru 
Tahun 2012 
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No Umur 

Pelaksanaan 
Mobilisasi Dini 

Jumlah 
Kurang 

Baik 
Baik 

n % n % n % 
1 < 20 7 17,5 4 10 11 27,5 
2 20-35 10 25 13 32,5 23 57,5 
3 >35 4 10 2 5 6 15 

Jumlah 21 52,5 19 47,5 40 100 
chi-square p=0,000 (ɑ=0,05) 
 

Tabel 1 menunjukan bahwa dari 11 ibu 
dengan post sectio yang berumur < 20 
tahun ada 7 orang (63,6%) yang tidak 
melakukan mobilisasi dini secara benar dan 
bertahap, sisanya 4 ibu (36,4%) melakukan 
mobilisasi dini secara benar dan bertahap, 
sedangkan umur ibu 20-35 tahun yang 
melakukan mobilisasi dini secara benar dan 
bertahap berjumlah 13 orang (56,5%) dari 
23 ibu. Sementara 6 orang yang berumur > 
35 tahun, 4 orang (66,7%) tidak melakukan 
mobilisasi dini secara benar dan bertahap 
dan ada 2 orang (33,3%) yang melakukan 
mobilisasi dini secara benar dan bertahap. 

Hasil uji statistik chi-square didapatkan 
nilai p = 0,000 artinya ada hubungan yang 
bermakna antara umur terhadap 
pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien 
post sectio caesarea di Rumah Bersalin dan 
Perawatan Anak Mutia Banjarbaru Tahun 
2012. 
 
B. Hubungan antara Tingkat Pendidikan 
Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi Dini 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan 
Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi Dini di 
Rumah Bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru Tahun 2012 
Tabel 2. Hubungan Tingkat Pendidikan 

Responden Terhadap 
Pelaksanaan Mobilisasi Dini Di 
Rumah Bersalin Dan Perawatan 
Anak Mutia Banjarbaru Tahun 
2012 

No 
Pendidi-

kan 

Pelaksanaan 
Mobilisasi Dini 

Jumlah 
Kurang 

baik 
Baik 

n % n % n % 
1 Dasar 17 42,5 3 7,5 20 50 

2 
Meneng
ah 

4 10 11 27,5 15 37,5 

3 Tinggi 0 0 5 12,5 5 12,5 

Jumlah 21 52,5 19 47,5 40 100 
chi-square p=0,000 (ɑ=0,05) 

 
Tabel 2 menunjukan bahwa dari 20 ibu 

dengan post sectio yang berpendidikan 
dasar terdapat 17 orang (85%) yang tidak 
melakukan mobilisasi dini secara benar dan 
bertahap dan 3 ibu (15%) yang melakukan 
mobilisasi dini secara benar dan bertahap. 
Sementara 15 ibu yang berpendidikan 
menengah terdapat 4 ibu (26,7%) yang tidak 
melakukan mobilisasi dini secara benar dan 
bertahap, ada 11 orang (73,3%) yang 
melakukan mobilisasi dini secara benar dan 
bertahap, kemudian dari 5 ibu yang 
berpendidikan tinggi semuanya melakukan 
mobilisasi dini secara benar dan bertahap. 

Hasil uji statistik dengan chi-square 
didapatkan nilai p = 0,000 artinya ada 
hubungan yang bermakna antara tingkat 
pendidikan terhadap pelaksanaan mobilisasi 
dini pada pasien post sectio caesarea di 
Rumah Bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru Tahun 2012. 
 
C. Hubungan antara Pengetahuan 
Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi Dini 

Hubungan antara Pengetahuan 
Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi Dini di 
Rumah Bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru Tahun 2012 
Tabel 3. Hubungan Pengetahuan 

Responden Terhadap 
Pelaksanaan Mobilisasi Dini di 
Rumah Bersalin dan Perawatan 
Anak Mutia Banjarbaru Tahun 
2012 

No 
Pengeta
huan 

Pelaksanaan 
Mobilisasi Dini 

Jumlah 
Kurang 

baik 
Baik 

n % N % n % 
1 Kurang 3 7,5 0 0 3 7,5 
2 Cukup 16 40 2 5 18 45 
3 Baik 2 5 17 42,5 19 47,5 

Jumlah 21 52,5 19 47,5 40 100 
chi-square ρ=0,000 (ɑ=0,05) 
 

Tabel 3 menunjukan dari 3 ibu dengan 
post sectio yang mempunyai pengetahuan 
kurang seluruhnya tidak melakukan 
mobilisasi dini secara benar dan bertahap 
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dan dari 18 ibu yang mempunyai 
pengetahuan cukup terdapat 16 orang 
(88,9%) tidak melakukan mobilisasi secara 
benar dan bertahap dan 2 orang (11,1%) 
yang melakukan mobilisasi dini secara 
benar dan bertahap. Sedangkan dari 19 ibu 
yang mempunyai pengetahuan baik terdapat 
2 orang (10,5%) tidak melakukan mobilisasi 
dini secara benar dan bertahap, sisanya 
sebanyak 17 orang (89,5%) melakukan 
mobilisasi dini secara benar dan bertahap. 

Hasil uji statistik chi-square didapatkan 
nilai p = 0,000 artinya ada hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan terhadap 
pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien 
post sectio caesarea di Rumah Bersalin dan 
Perawatan Anak Mutia Banjarbaru Tahun 
2012. 
 
PEMBAHASAN 
A. Hubungan Antara Umur Terhadap 
Pelaksanaan Mobilisasi Dini 

Berdasarkan tabel 1 menunjukan umur 
ibu dengan post sectio <20 tahun yang 
berjumlah 11 orang, terdapat 7 ibu (63,6%) 
yang tidak melaksanakan mobilisasi dini, 
sementara umur ibu antara 20-35 tahun 
yang berjumlah 23 orang, terdapat 10 orang 
(43.5%) yang tidak melaksanakan mobilisasi 
dini, sedangkan sisanya 13 orang (56.5%) 
yang melakukan mobilisasi dini. Umur ibu 
>35 tahun yang berjumlah 6 orang (15%) 
ada 4 orang (66,7%) tidak melakukan 
mobilisasi dini, sisanya yaitu 2 orang 
(33,3%) melakukan mobilisasi dini. 

Berdasarkan hasil uji statistik pearson 
chi-square didapat nilai p = 0,000 artinya 
ada hubungan yang bermakna antara umur 
terhadap pelaksanaan mobilisasi dini pasien 
post sectio caesarea di Rumah Bersalin dan 
Perawatan Anak Mutia Banjarbaru, dimana 
didapatkan ibu yang berumur antara 20-35 
tahun cenderung untuk melakukan 
mobilisasi dini, sedangkan ibu dengan umur 
<20 tahun serta ibu dengan umur >35 tahun 
yang tidak melakukan mobilisasi dini 
cenderung lebih banyak, maka hipotesis 
awal yang menyatakan ada hubungan umur 
ibu pasca sectio caesarea terhadap 
pelaksanaan mobilisasi dini diterima artinya 
hipotesis nol yang menyatakan tidak ada 
hubungan antara umur terhadap 
pelaksanaan mobilisasi dini ditolak. 

Pada usia dewasa, individu akan lebih 
berperan aktif dalam masyarakat dan 

kehidupan sosial serta lebih banyak 
melakukan persiapan demi suksesnya 
upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, 
selain itu orang dewasa akan lebih banyak 
menggunakan banyak waktu untuk 
membaca dan mencari informasi, serta 
mudah menyerap konseling kesehatan yang 
diberikan oleh petugas kesehatan 
khususnya dokter, bidan dan perawat agar 
ibu dengan pasca sectio mau melaksanakan 
mobilisasi dini serta lebih memahami 
pentingnya mobilisasi dini untuk membantu 
pemulihan ibu. Ibu dengan umur antara 20-
35 tahun dianggap dewasa, memiliki 
kematangan dan kekuatan seseorang dalam 
berfikir dan bekerja. Umur mempengaruhi 
bagaimana ibu bersalin dengan sectio 
caesarea dalam mengambil keputusannya 
dalam mobilisasi dini, semakin bertambah 
umur, maka pengalaman dan pengetahuan 
semakin bertambah (6). 
 
B. Hubungan Antara Pendidikan 
Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi Dini 

Berdasarkan tabel 2 menunjukan dari 
20 ibu post sectio berpendidikan dasar 
terdapat 17 orang (85%) yang tidak 
melakukan mobilisasi dini, dan 15 ibu yang 
berpendidikan menengah terdapat 4 orang 
(26,6%) yang tidak melakukan mobilisasi 
dini. 5 orang (100%) yang berpendidikan 
tinggi semuanya melakukan mobilisasi dini. 
Jadi sebagian besar ibu berpendidikan 
dasar tidak melakukan mobilisasi dini secara 
benar dan bertahap pasca sectio caesarea. 

Berdasarkan hasil uji statistik pearson 
chi-square didapat nilai p = 0,000 artinya 
ada hubungan yang bermakna antara 
pendidikan terhadap pelaksanaan mobilisasi 
dini pasien post sectio caesarea di Rumah 
Bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru, dimana didapatkan ibu yang 
mempunyai latar belakang pendidikan tinggi 
cenderung untuk melakukan mobilisasi dini 
sedangkan yang mempunyai latar belakang 
pendidikan dasar cenderung tidak 
melakukan mobilisasi dini, maka hipotesis 
awal yang menyatakan ada hubungan 
tingkat pendidikan ibu pasca sectio 
caesarea terhadap pelaksanaan mobilisasi 
dini diterima artinya hipoteis nol yang 
menyatakan tidak ada hubungan antara 
umur terhadap pelaksanaan mobilisasi dini 
ditolak. 



Jurkessia, Vol. III, No. 1, November 2012  Ermas Estiyana, dkk. 

 

5 

 

Tingkat pendidikan formal membentuk 
nilai-nilai bagi seseorang terutama dalam 
menerima hal-hal baru. Tingkat pendidikan 
formal merupakan faktor yang ikut 
menentukan mudah tidaknya seseorang 
menerapkan dan menekuni pengetahuan 
yang diperolehnya. Ketidaktahuan tentang 
pentingnya melakukan mobilisasi dini pasca 
sectio caesarea mengakibatkan lambannya 
proses pemulihan pasca sectio yang juga 
dapat menyebabkan komplikasi lain yang 
mungkin terjadi misalnya infeksi atau 
perdarahan yang abnormal. Pengetahuan 
ibu mengenai hal tersebut dapat diperoleh 
dari beberapa faktor pendidikan, contohnya 
banyak membaca, menonton televisi, 
mendengarkan dan mengikuti arahan dari 
dokter, bidan atau perawat (7). 
 
C. Hubungan Antara Pengetahuan 
Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi Dini 

Berdasarkan tabel 3 menunjukan dari 
3 ibu post sectio yang mempunyai 
pengetahuan kurang semuanya tidak 
melakukan mobilisasi dini, 18 orang yang 
mempunyai pengetahuan cukup terdapat 16 
ibu (88,9%) tidak melakukan mobilisasi dini, 
sementara dari 19 ibu yang mempunyai 
pengetahuan baik hanya terdapat 2 orang 
(10,5%) tidak melakukan mobilisasi dini, 
sisanya yaitu 17 orang (89,5%) melakukan 
mobilisasi dini. 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-
square didapat nilai p = 0,000 artinya ada 
hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan terhadap pelaksanaan 
mobilisasi dini pasien post sectio caesarea 
di Rumah Bersalin dan Perawatan Anak 
Mutia Banjarbaru. Dimana hal tersebut 
menunjukan bahwa pengetahuan ibu yang 
baik berpengaruh dalam pelaksanan 
mobilisasi dini, maka hipotesis awal yang 
menyatakan ada hubungan tingkat 
pengetahuan ibu pasca sectio caesarea 
terhadap pelaksanaan mobilisasi dini 
diterima artinya hipoteis nol yang 
menyatakan tidak ada hubungan antara 
umur terhadap pelaksanaan mobilisasi dini 
ditolak. 

Pengetahuan yang baik dapat 
mempengaruhi terjadinya perubahan 
perilaku. Perilaku dapat diubah dengan 
mengubah pengetahuan dan sikap. 
Pengetahuan yang baik dapat 
mempengaruhi sikap dan terjadinya 

perubahan perilaku, karena pengetahuan 
merupakan domain yang sangat penting 
untuk terbentuknya perilaku. Pengetahuan 
ibu mempengaruhi keyakinan dan sikap ibu 
dalam kepatuhannya terhadap mobilisasi. 
Kurangnya pengetahuan ibu meliputi 
persepsi yang salah membuat ibu berasumsi 
bahwa tidak melakukan mobilisasi secara 
dini tidak akan membahayakannya. Semakin 
baik pengetahuan ibu tentang mobilisasi dini 
maka ia akan semakin memperhitungkan 
pentingnya melakukan mobilisasi dini secara 
benar dan bertahap untuk membantu 
mempercepat pemulihan ibu dengan pasca 
sectio caesarea (4,7). 
 
Kesimpulan 

Ada hubungan yang bermakna antara 
umur responden terhadap pelaksanaan 
mobilisasi dini di Rumah bersalin dan 
Perawatan Anak Mutia Banjarbaru tahun 
2012. 

Ada hubungan yang bermakna antara 
tingkat pendidikan  responden terhadap 
pelaksanaan mobilisasi dini di Rumah 
bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru tahun 2012. 

Ada hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan responden terhadap 
pelaksanaan mobilisasi dini di Rumah 
bersalin dan Perawatan Anak Mutia 
Banjarbaru tahun 2012. 
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