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BAB III 

METODE PENULISAN LAPORAN 

A. Jenis Laporan Kasus 

Jenis laporan kasus ini adalah dengan metode kualitatif. Metode 

kualitatif merupakan proses pengumpulan data dapat diperoleh melalui 

cerita, gambar atau dokumen lainnya (Lusiana, dkk, 2015). Asuhan 

kebidanan komprehensif pada Ny. Y di BPM Halijah dengan 

menggunakan manajemen 7 langkah Varney dan data perkembangan 

SOAP. 

B. Lokasi dan Waktu 

Lokasi laporan kasus adalah tempat dilakukannya penelitian 

(Hermawan, 2019). Lokasi yang digunakan dalam melaksanakan 

asuhan kebidanan komprehensif yaitu di BPM Halijah. Waktu penelitian 

adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini 

dilangsungkan (Suprayitno, 2020). Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 29 Januari -  07 Mei 2020. 

C. Subjek Laporan Kasus 

Sumber data adalah subjek dimana asal data penelitian itu 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan data, maka sember data tersebut responden, yaitu 
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orang yang merespon atau menjawab pertanyaan baik tertulis 

maupun lisan (Sujarweni, 2014). Subjek yang digunakan dalam studi 

kasus ini adalah ibu hamil usia kehamilan 34 minggu 2 hari pada bulan 

Januari  2020 di BPM Halijah. 

D. Instrumen Laporan Kasus  

Instrumen laporan kasus adalah alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018). Instrumen 

harus sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dipilih, maka jenis 

instrumen dapat diperoleh berdasarkan ciri  khas masing-masing 

pengumpulan data.  

Pengambilan data untuk kasus ini menggunakan format 

dokumentasi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan metode 7 

langkah Varney dan bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan 

menggunakan metode perkembangan SOAP. 

E. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai 

lingkup penelitian (Sujaweni, 2014) 
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1. Data Primer  

a. Pemeriksaan Fisik  

1) Inspeksi 

Inspeksi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera 

penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Inspeksi umum 

dilakukan saat pertama bertemu dengan pasien. Suatu 

gambaran mengenai keadaan kesehatan yang dibentuk 

(Setiawati dan Hartini, 2018). Inspeksi pada asuhan 

komprehensif yaitu dilakukan untuk menetahui pembesaran 

perut , bentuk perut adanya linea alba dan nigra, adanya striae 

albicans atau livide, kelainan dan pergerakan janin. 

2) Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera 

peraba dengan meletakan tangan pada bagian tubuh yang 

dapat dijangkau tangan (Setiawati dan Hartini, 2018). Palpasi 

pada asuhan komprehensif yaitu leopold I-IV, menetukan tinggi 

fundus dan menilai kontraksi uterus. 

3) Perkusi  

Perkusi adalah pemeriksaan pemeriksaan yang meliputi 

pengetukan permukaan tubuh untuk menghasilkan bunyi yang 

akan membantu penetuan densitas, lokasi, dan posisi struktur di 
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bawahnya (Setiawati dan Hartini, 2018). Perkusi pada asuhan 

komprehensif yaitu dilakukan pemeriksaan pada reflex patella. 

4) Auskultasi  

Auskultasi adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara 

mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh (Setiawati dan 

Hartini, 2018). Auskultaasi pada asuhan komprehensif yaitu 

mendengarkan detak jantung janin. 

5) Wawancara  

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang diteliti sehingga 

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

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pasien, 

keluarga pasien dan tenaga kesehatan di BPM Halijah untuk 

menilai keadaan atau masalah pada pasien  

6) Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung kepada responden 

penelitian untuk mencari perubahan hal-hal yang akan diteliti 

(Hidayat, 2014). Pada asuhan komprehensif observasi dilakukan 

pada ibu hamil, bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. 
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung 

dari objek penelitian (Hidayat, 2014) 

a. Studi dokumen 

Studi dokumen merupakan kajian dari bahan dokumenter yang 

tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, 

film, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya, bahan juga 

berskala dari pikiran seseorang yang tertuang dalam buku atau 

naskah-naskah yang terpublikasikan (Sujarweni, 2014). 

Pengambilan studi kasus ini mengunakan catatan informasi dan 

catatan medic yang ada di BPM Halijah berupa riwayat kesehatan, 

buku pemeriksaan pasien, dan buku KIA. 

b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi kepustakaan 

yang relevan dengan masalah penelitian, lalu melakukan sintesis 

informasi atau konsep . Studi kasus ini digunakan dari buku-buku 

refresensi tentang ibu hamil, bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir 

dari tahun 2010-2020. 

3. Alat Dan Bahan Yang Digunakan  

 Alat dan bahan yang digunakan dengan teknik pengumpulan data 

antara lain : 
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a. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan observasi dan 

pemeriksaan fisik diantaranya tensimeter, stetoskop, dopler, 

timbangan berat badan, termometer, jam, handscoon, reflex 

patella. 

b. Alat dan  bahan yang digunakan untuk melakukan wawancara  

adalah format asuhan kebidanan [ada ibu hamil, bersalin, nifas, 

dan bayi baru lahir. 

c. Alat yang digunakan untuk melaukan studi dokumentasi adalah 

catatan medic atau status pasien, dan buku KIA. 

F. Triangulasi Data 

Dalam mengecek keabsahan data dilakukan triangulasi. Triangulasi 

data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan data 

pemeriksaan ulang (Helaluddin dan Wijaya, 2019).  Dalam studi kasus 

ini penegujian data dilakukan berdasarkan hasi observasi, wawacara, 

dan dokumen. 

1. Observasi  

Uji validitas (keabsahan data) yaitu dengan pemeriksaan fisik 

inspeksi, (melihat), palpasi (meraba), auskultasi (mendengarkan), 

perkusi (mengetuk), pemeriksaan dalam dan pemeriksaan 

penunjang. 
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2. Wawancara 

Uji validitas (keabsahan data) yaitu dengan wawancara langsung 

dengan pasien, keluarga pasien, dan bidan. 

3. Dokumentasi  

Uji validitas (keabsahan data) yaitu dengan menggunakan catatan 

medic atau status pasien, buku pemeriksaan pasien, dan buku KIA.  

 


