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BAB III 

METODE PENULISAN LAPORAN 

 

A. Jenis Laporan 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan 

rancangan studi kasus. Menggunakan latar alamiah mengenai 

fenomena tentang apa yang dialami oleh  subjek penelitian secara 

holistik (utuh) (Gunawan, 2013).  

Penelitian memaparkan asuhan kebidanan komprehensif 

dimulai sejak kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dengan 

menerapkan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney pada 

setiap asuhan dan pendokumentasian SOAP. 

 

B. Waktu dan Tempat Laporan 

Asuhan kebidanan komprehensif dilakukan pada tanggal 06 

Januari sampai 21 Februari 2020 di Bidan Praktik Mandiri 

Nursafariah Kota Kendari. 

 

C. Subjek Laporan  

Asuhan kebidanan komprehensif diberikan pada Ny. M GIVPIIIA0  

sejak kehamilan Trimester III, persalinan, nifas dan bayi baru lahir di 

Bidan Praktik Mandiri Nursafariah Kota Kendari 
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D. Instrumen 

Instrumen penelitian berupa format pengkajian ibu hamil, ibu 

bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang telah disediakan oleh 

Institusi Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan, Buku KIA 

serta buku catatan/register yang ada di Bidan Praktik Mandiri 

Nursafariah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan 

panduan instrument berupa format pengkajian, bila ada data 

pendukung yang belum tercover dalam format pengkajian 

pengumpulkan data maka dikembangkan dengan mengajukan 

pertanyaan. 

2. Observasi  

Observasi dilakukan dengan terlibat langsung memberikan 

asuhan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan 

asuhan bayi baru lahir. Kegiatan observasi antara lain 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan 

darah dan urin.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan membuat pencatatan dalam 

bentuk manajemen asuhan kebidanan varney saat kunjungan 

pertama dan pendokumentasian SOAP saat kunjungan kedua. 

 

F. Trianggulasi Data 

1. Trianggulasi sumber, mengecek keabsahan data Ny. M dari 

pencatatan/register yang terdapat di Bidan Praktik Mandiri 

Nursafariah buku KIA Ny. M, informasi bidan yang bertugas di 

BPM Nursafariah termasuk anggota keluarga (suami atau mertua).  

2. Trianggulasi pengamat dilakukan dengan mengecek keabsahan 

data Ny. M dengan melaporkan semua hasil pemeriksaan yang 

telah dilakukan kepada bidan pendamping di BPM Nursafariah 

sehingga informasi yang dikumpulkan jelas dan terpercaya. 

 


