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BAB III 

METODE PENULISAN LAPORAN  

 

A. JENIS PENELITIAN 

Laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell 

menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran komplek, 

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. Artinya data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka angka, melainkan data tersebut 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

catatan memo dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi 

tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita 

empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh 

karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

adalah dengan mencocokan antara realita empirik dengan teori yang 

berlaku dengan menggunakan pendekatan diskriptif (Moleong, 2010). 

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

Studi kasus dilakukan di Puskesmas Benu-benua mulai kontak 

saat hamil trimester III (06 Januari 2020) sampai Masa Nifas (17 

Februari 2020). 

C. SUBJEK PENELITIAN 

Dalam penulisan studi kasus ini subjek merupakan orang 

yang dijadikan sebagai responden untuk mengambil kasus 
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(Notoatmodjo, 2012). Pada kasus ini subjeknya dilakukan pada Ny. 

“R” Umur 20 tahun GII PI A0. 

D. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan dalam LTA antara lain catatan 

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

ibu, dan rekam medik di Puskesmas Benu-benua. 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Data Primer  

a. Wawancara (Anamneses) 

Wawancara atau anamneses 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 tehnik yaitu 

inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. 

2. Data Sekunder   

a. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA) 

b. Rekam Medik  
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F. TRIANGGULASI DATA 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebeneran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber peroleh data.Data 

dalam laporan ini diperoleh melalui wawancara (anamnesa) dan 

observasi (pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium) dan 

dokumen tertulis berupa buku KIA ibu dan anak dan catatan rekam 

medik Poli KIA. 

 
 



 
 

 
 



 

 

 

 


