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BAB III 

METODE LAPORAN KASUS 

 

A. Jenis laporan kasus 

Jenis laporan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui 

bagaimana asuhan secara komprehensif dengan menganalisa 

masalah pada kasus tersebut. Penulis menggunakan teori untuk 

menangani atau memecahkan kasus permasalahan melalui laporan 

kasus yang diambil dari kasus Countinuity of Care (CoC). 

B. Lokasi dan waktu 

Studi kasus dilakukan di Puskesmas Mekar kota Kendari mulai 

kontak saat hamil trimester III sampai masa nifas bulan februari 2020. 

C. Subjek laporan kasus 

Subjek dalam studi kasus yang dilakukan adalah Ny “H” GIIPIA0, 

Umur 29 tahun, suku tolaki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, 

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, tinggal di Jl. Sao sao  

D. Instrumen laporan kasus 

Instrumen yang digunakan dalam LTA antara lain catatan 

perkembangan kebidanan (SOAP), format pengkajian, buku KIA/KMS 

ibu, dan rekam medik di Puskesmas Mekar. 
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E. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peniliti 

untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantatif dari responden 

sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2014). 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil oleh 

objek penelitian oleh penulis perorangan maupun organisasi 

(Notoatmojo, 2012). 

a. Wawancara (Anamneses) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara mewawancarai langung responden yang diteliti, sehingga 

metode ini memberikan hasil secara langsung (Hidayat, 2014). 

Wawancara atau anamnese yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi lengkap dan akurat tentang identitas ibu dan data 

subjektif yang terjadi pada ibu. 

b. Pemeriksaan fisik (Head to toe) 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi secara sistematis dan continue 

tentang status kesehatan klien untuk menentukan masalah-

masalah dan kebutuhan kebidanan klien dengan 4 teknik yaitu 

inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. 
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1) Inspeksi 

Inspeksi adalah penggunaan penglihatan untuk 

mendeteksi karakteristik normal atau tanda fisik tertentu dari 

bagian fungsi tubuh. Inspeksi dilakukan untuk mengamati 

keadaan ibu pada saat pemeriksaan kehamilan dimulai dari 

kepala sampai kaki, persalinan, nifas dan bayi baru lahir ada 

atau tidaknya komplikasi (Anggrita, dkk, 2017). 

2) Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan meraba atau 

menyentuh tubuh pasien dengan menggunakan jari - jari 

tubuh tangan dengan penekanan ringan pada permukaan 

tubuh dengan tujuan menentukan kondisi bagian - bagian 

yang ada dibawah permukaan tersebut (Anggrita, dkk, 

2017). 

Palpasi pada kasus dilakukan pemeriksaan head to toe saat 

hamil, persalinan, nifas dan bayi baru lahir  

3) Auskultasi 

Auskultasi adalah mendengarkan bunyi yang terbentuk 

dalam organ tubuh untuk mendeteksi perbedaan dari normal 

(Anggrita, dkk, 2017). 

Auskultasi pada kasus dilakukan saat pemeriksaan 

kehamilan rutin untuk mengetahui kesejahteraan janin, 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir. 
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4) Perkusi 

Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara 

mengetuk bagian permukaan tuuh tertentu untuk 

membandingkan dengan bagian tubuh lainnya (Anggrita, 

dkk, 2017). perkusi pada kasus dilakukan saat pemeriksaan 

reflek patella. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah dokumentasi catatan medis merupaka 

sumber informasi yang penting bagi tenaga kesehatan untuk 

mengidentifikasi masalah untuk menegakkan diagnose, 

merencanakan tinakan kebidanan dan memonitor respon pasien 

terhadap tindakan (Notoadmojo, 2012). data sekunder meliputi : 

a. Studi dokumentasi 

Studi dokumen merupakan kajian dari bahan documenter 

yang tertulis, bisa berupa buku teks, artikel, surat kabar, 

majalah, surat, film, catatan harian, naskah dan sejenisnya. 

ahan juga dapat berasal dari pemikiran seseorang yang 

tertuang didalam buku atau naskah yang terpublikasikan 

(Sujarweni, 2014). 

Pengambilan studi kasus ini menggunakan catatan informasi 

dan catatan medik yang ada diwilayah kerja BPM yuni asna 

ST.r.Keb berupa buku periksa pasien dan buku KIA. 
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b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi 

kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian , lalu 

melakukan sintesis informasi atau konsep (Lapau, 2015). Studi 

kasus ini diambil dari buku-buku referensi tentang ibu hamil, 

bersalin, nifas dan bayi baru lahir tahun 2014-2020. 

c. Alat bahan yang dibutuhkan dengan teknik pengumpulan data 

antara lain : 

1) Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan observasi 

pemeriksaan fisik meliputi: tensimeter, stetoskop, dopler, 

timbangan berat badan, pita senti, pita pengukur LILA, 

thermometer, harmer, jam, partus set, partograf dan 

hanscoon. 

2) Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan 

wawancara meliputi : format pengkajian asuhan keidanan 

pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir, lembar 

observasi, ballpoint, dan buku tulis. 

3) Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan studi 

dokumentasi meliputi : catatan medik atau status pasien dan 

buku KIA. 

3. Jadwal 

Jadwal studi kasus merupakan rencana tentang jadwal yang akan 

digunakan oleh peneulis dalam melaksanakan penelitiannya. dalam 
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pembuatan jadwal penelitian merupakan sesuatu yang harus 

dilakukan karena dapat memberikan rencana secara jelas dalam 

proses pelaksaan peneltian  (Hidayat, 2014). 

F. Triangulasi data 

Keabsahan data dalam LTA ini menggunakan teknik triangulasi data 

dan triangulasi pengamat. 

1. Trianggulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau 

wawawancara lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut 

pandang yang berbeda. 

2. Trianggulasi pengamat, yaitu dengan adanya pengamat di luar 

penulis yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam hal 

ini dilakukan oleh dosen pembimbing studi kasus yang melakukan 

hal tersebut. Sebagai pengamat (expert judgement) yang 

memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. 

 


