
BAB III 

METODE PENULISAN LAPORAN 

A. Jenis Laporan 

 Jenis laporan kasus yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus menggunakan Manajement  Asuhan 

Kebidanan dengan metode 7 langkah Varney dan didokumentasikan 

dengan metode 4 langkah SOAP. Jenis laporan ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana asuhan secara komprehensif dengan 

menganalisa dan memecahkan permasalahan pada kasus.  

B. Waktu dan Tempat  

 Studi kasus dilakukan di Puskesmas Nambo. Waktu penelitian 

dimulai sejak pertama kali kontak dengan pasien trimester III yaitu dimulai 

tanggal : 

1. 31 Januari 2020 kunjungan pertama ibu hamil di Puskesmas 

Nambo. 

2. 28 Februari 2020 kunjungan kedua ibu hamil di Puskesmas 

Nambo. 

3. 10 Maret 2020 ibu melahirkan di Puskesmas Nambo. 

4. 11 Maret 2020 KN1 dan KF1 (12 Jam) di Puskesmas Nambo. 

5. 16 Maret 2020 KN2 dan KF2 (7 Hari) di rumah pasien. 

 

 

 



C. Subjek Laporan Kasus  

 Subjek yang diambil untuk penyusunan laporan tugas akhir ini  

adalah Ny.”S”  Umur 21 tahun GIP0A0. 

D. Instrument Laporan Kasus 

 Instrumen yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini dengan 

menggunakan format pengkajian, buku KIA/KMS, alat partus, timbangan, 

tensimeter, stetoskop, leannec/doppler, dengan menggunakan 

manajemen 7 langkah varney dan data perkembangan kebidanan 

(SOAP). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan : 

1. Data primer 

Data primer yaitu data-data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

pada subjek sebagai sumber informasi ( sugiyono,2009). 

a. Observasi 

Metode pengumpulan data melalui suatu pengamatan dengan 

menggunakan panca indra maupun alat sesuai format asuhan 

kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. 

Dalam studi kasus ini observasi dapat berupa pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan obstetri dan pemeriksaan penunjang. 

 



b. Wawancara 

Pada studi kasus ini wawancara akan dilakukan pada pasien yang 

akan dijadikan kasus atau keluarga. Pada saat 

pengkajian,wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi 

pasien yaitu melakukan anamnesa. 

c. 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 tehnik yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi 

dan ujian.  

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud 

menyelesaikan masalah, data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya (Sugiyono, 

2009). Data sekunder dari studi kasus ini dilakukan dengan studi 

dokumentasi yaitu buku KIA, kohort ibu, kartu ibu dan arsip laporan. 

F. Trianggulasi Data  

 Keabsahan data dalam LTA ini menggunakan teknik trianggulasi data 

dan trianggulasi pengamat.  

1. Trianggulasi data adalah pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut (Moeong. 



2009). Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan sumber data 

yang sama dan valid serta mendukung dari data yang didapat oleh 

peneliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi sumber 

yaitu menggali kebenaran informasi dari Ny. “S”, dengan 

membandingkan hasil  pengamatan dengan hasil wawancara yang 

telah dilakukan oleh Ny. “S”.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


