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BAB III 

METODE LAPORAN KASUS 

 

A. Jenis Laporan Kasus 

Penulis menggunakan teori untuk menangani atau memecahkan 

kasus permasalahan melalui laporan kasus yang diambil dari kasus 

Continuity of Care (CoC). Jenis laporan adalah deskriptif kualitatif, 

untuk mengetahui bagaiman asuhan secara komprehensif dengan 

menganalisa masalah pada kasus tersebut. 

 
B. Lokasi Dan Waktu 

Studi kasus dilakukan di Puskesmas Benu-Benua. Mulai  

kontak saat hamil trimester III, persalinan, sampai masa nifas pada 

tanggal 04 februari 2020 – 2 april 2020. 

 
C. Subjek Laporan Kasus 

Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah Ny.K di 

wilayah kerja Puskesmas benu-benua yang diberikan asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. 

 
D. Instrumen Laporan Kasus 

Instrumen yang digunakan dalam LTA antara lain: catatan 

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

ibu, dan rekam medik Puskesmas Benu-benua. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden 

sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2014). 

1)  Data Primer 

Data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer 

diambil dari: 

a) Wawancara 

Wawancara yaitu suatu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan 

atau peneliti secara lisan dari seseorang respon dan atau 

sasaran peneliti atau bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan orang tersebut (face to face). Wawancara pada kasus 

ini dilakukan pada pasien, keluarga, tenaga kesehatan dengan 

menggunakan format asuhan kebidanan pada ibu hamil. 

b) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati subyek dan melakukan berbagai macam 

pemeriksaan yang berhubungan dengan kasus yang akan 

diambil. Observasi dapat berupa pemeriksaan umum, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang Notoatmodjo 

(2010). Pelaksanaan observasi dilakukan dengan melakukan  
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pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium kepada ibu 

serta melihat perkembangan asuhan yang telah diberikan 

dengan menggunakan format asuhan kebidanan pada ibu 

hamil. 

 2) DataSekunder 

  Data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam pengambilan 

kasus ini menggunakan dokumentasi dari catatan rekam medis di 

Puskesmas benu-benua dan Buku KIA ibu 

 
F. Trianggulasi Data 

Trianggulasi sumber data adalah menggali  kebenaran 

informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber   peroleh data. 

Data dalam laporan diperoleh melalui wawancara (anamnesa) dan 

observasi (pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium), dan 

dokumen tertulis berupa buku KIA ibu dan catatan rekam medik poli 

KIA Puskesmas Benu-benua. 

 


