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BAB III 

METODE LAPORAN KASUS 

 

A. Jenis Laporan Kasus 

Penelitian dengan judul “Asuhan Kebidan Komprehensif pada 

Ny. S.di uptd puskesmas abeli periode 03 februari -27 april 2020” 

dilakukan dengan menggunakan metode studi penelaan kasus yang 

terdiri dari unit tunggal. Unit tunggal disini dapat berarti satu orang ibu 

yang diberikan asuhan sejak masa kehamilan trimester III, bersalin, 

nifas, dan bayi baru lahir dengan penerapan asuhan kebidanan 7 

langkah varney pada pengkajian awal dan dengan menggunakan 

metode soap( subjektif,objektif,analisis., penatalaksaan). 

Laporan Tugas Akhir ini dilakukan dengan cara menganalisis 

suatu permasalah mengenai suatu kasus yang terdiri unit tunggal. Unit 

tunggal disini dapat berarti satu orang. Unit yang menjadi kasus 

tersebut secara mendalam dianalisis baik dari segi yang berhubungan 

dengan keadaan kasus itu sendiri. Meskipun didalam kasus ini yang 

diteliti hanya berbentuk unit tunggal, namun dianalisis secara 

mendalam, meliputi berbagai aspek yang cukup luas, serta 

penggunaan berbagai teknik secara integrative(Notoatmodjo, 2010)  

B. Lokasi Dan Waktu 

Studi kasus dilakukan di wilayah kerja Puskesmas abeli Waktu 

penyusunan laporan dimulai sejak pertama kali kontak saat hamil 
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trimester III tanggal 03 february 2020  sampai dengan masa nifas 

tanggal 27 april 2020. 

C. Subjek Laporan Kasus 

Subjek laporan kasus adalah siapa orang dan golongan mana 

yang menjadi sasaran pelaksanaan pengambilan kasus 

(Notoatmodjo,2010). Pada kasus ini subjeknya dilakukan pada Ny. “S” 

43 tahun, GVI PIII A0. 

D. Instrumen Laporan Kasus 

Instrumen laporan kasus adalah alat-alat yang akan  digunakan 

untuk pengumpulan data (Notoatmodjo, 2010). Instrument yang 

digunakan dalam penelitiaan adalah pedoman observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi dalam bentuk format asuhan kebidanan .Alat 

dan bahan yang digunakan dalam laporan kasus ini adalah: 

1. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan observasi, 

pemeriksaan fisik dan pertolongan persalinan yaitu: 

trimester,stetoskop,timbangan berat badan,thermometer, jangka 

panggul, jam tangan, pita metlit, Doppler, jelly, tisu, partus set, 

heacting set, kapas DTT, kasa steril,alat pelindung diri 

(APD),handscoon,air mengalir untuk cuci tangan, sabun, serta 

handuk kecil yang kering dan bersih. 

2. Alat yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah format 

asuhan kebidana pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru 

lahir, dan pulpen. 
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3. Alat dan bahan yang digunakan untuk studi dokumentasi adalah 

catatan medis atau status pasien. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

melalui suatu pengamatan dengan menggunakan panca 

indera maupun alat. Sesuai format asuhan kebidanan pada 

ibu hamil yang data obyektifnya meliputi: keadaan umum, 

tanda-tanda vital (tekanan darah, suhu, pernafasan, dan 

nadi) penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, 

pengukuran lingkarlengan atas, pemeriksaan fisik(wajah, 

mata, mulut, leher,payu dara, abdomen, ekstemitas). 

Pemeriksaan kebidanan(palpasi uterus Leopold I-IV dan 

auskultasi denyut jantung janin). Serta pemeriksaan 

penunjang (pemeriksaan hemoglobin).( Notoatmodjo,2012) 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan 

akurat dari seseorang sasaran penelitian. Pada kehamilan, 

persalinan, nifas, dan bayi baru lahir wawancara sesuai 

format asuhan pada ibu selama masa kehamilan, persalinan, 

nifas, dan bayi baru lahir. Yang berisi pengkajian meliputi 
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anamesis identitas, keluhan utama, riwayat mentruasi, 

riwayat penyakit dahulu dan riwayat 

psikososial.(Notoatmojo.2012) 

Wawancara dilakukan pada ibu hamil trimester III, 

keluarga dan bidan 

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari 

pemeriksaan fisik tetapidiperoleh dari keterangan keluarga dan 

lingkungannya, mempelajari status dan dokumentasi pasien, 

catatan dalam kebidanan studi (Notoatmojo,2010) 

 Data sekunder dengan cara studi dokumentasi yang 

dalam bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumentasi 

baik dokumen resmi maupun dokumen tidak resmi, meliputi 

laporan, catatan dalam bentuk kartu klinik. Sedangkan dokumen 

resmi adalah segala bentuk dokumen dibawah tanggung jawab 

institusi tidak resmi seperti biografi,catatan 

harian(Notoatmodjo,2010) 

 Dalam studi kasus ini, dokumentasi dilakukan dengan 

cara pengumpulan data yang diambil dari rekam medic di 

puskesmas abeli dan kesehatan ibu dan anak. 

F. Trianggulasi Data 

        Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 
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data yang telah tersedia. Dalam triagulasi data ini penulis 

mengumpulkan data dari sumber data yang berbeda-beda yaitu 

dengan cara: 

1. Observasi  

Uji valindalitas dengan pemeriksaan fisik inspeksi(melihat), 

palpasi(meraba), auskultasi (mendengar), pemeriksaan dalam dan 

pemeriksaan penunjang. 

2. Wawancara  

Uji valinditas data dengan wawancara pasien, keluarga(suami), 

dan bidan. 

3. Studi dokumentasi 

Uji valinditas data dengan menggunakan catatan dan arsip yang 

ada 

 

 


