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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 RancanganPenelitian 

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi 

kasus.Melaluistudikepustakaanpeneliti membaca dan mempelajaribuku-

bukudariberbagai literatur, mengambil data dari jurnalsertadariprofil 

kesehatan yang berhubungan dengan judul karya tulis ilmiah 

ini.Sedangkanpadastudikasus (deskriptif) menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, 

merumuskan diagnosa/masalah aktual maupun masalah potensial, 

perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi dan dokumentasi. 

3.2 KasusTerpilih 

Asuhan kebidanan pada Ny.M G3P10100 UK 37 Minggu dengan 

kelainan letak sungsang di RS.Muhammadiyah Surabaya. 

3.3 VariabelPenelitiandanDefinisiOperasional 

Variabeladalahsalahsatu yang digunakansebagaiciri, sifat, atauukuran 

yang 

dimilikiataudidapatkanolehsatuanpenelititentangsuatukonseppenelitiantertent

u, misalnyaumur, jeniskelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, 

pengetahuan, pendapatan, penyakit, dansebagainya (Notoatmojo, 2008). 

Variabel yang 
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digunakandalampenulisaniniadalahasuhankebidanandankelainanletaksungsan

g. 

Tabel 3.2 TabelDefinisiOperasional Study 

KasusAsuhanKebidananpadaIbudenganLetakSungsang. 

Variabel DefinisiOperasional Parameter Alatukur 

Asuhankeb

idanan 

Pengambilankeputusan

dantindakan yang 

dilakukanolehbidankep

adaklien yang 

mempunyaikebutuhana

taumasalahsesuaidenga

nwewenangdanruangli

ngkuppraktiknyadalam

bidangkesehatanibuma

sahamil, persalinan, 

nifas, 

bayisetelahlahirsertakel

uargaberencana 

1. Pengumpulan data 

dasar 

2. Interpretasi data 

dasar 

3. Identifikasi 

diagnosis 

danmasalahpotensial 

4. Mengidentifikasikeb

utuhan 

5. Merencanakanasuha

nmenyeluruh 

6. Pelaksanaan 

7. Evaluasi 

Penerapan

asuhankeb

idanan 

Letaksungs

ang 

Suatukondisikehamilan

denganbagianterbawahj

aninadalahbokong yang 

(belumatausudahmema

sukipintuataspanggul) 

danbagianatasjaninadal

ahkepala. 

 

Posisikepalajaninberad

apada fundus uteri, 

sedangkanbokongpada

bagianterbawahjanin 

Palpasi, 

USG 

 

3.4 Lokasi Dan WaktuPenelitian 

Lokasi : ruang KIA, bersalin dan nifas di RS. Muhammadiyah Surabaya. 

Waktu : pada tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 03 Januari 2014. 

3.5 Proses Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini secara 

sistematis meliputi : 
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1. Studi kepustakaan 

Peneliti membaca dan mempelajari buku-bukudari berbagai literatur, 

mengambil data dari jurnal, sertadariprofil kesehatan yang berhubungan 

dengan judul karya tulis ilmiah ini. 

2. Studikasus 

Studikasus(deskriptif)dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, merumuskan 

diagnosa/masalah aktual maupun masalah potensial, perencanaan tindakan, 

implementasi, evaluasi dan dokumentasi.Dalam memperoleh data yang 

akurat penulis menggunakan teknik: 

a) Anamnesa 

Penulis melakukan tanya jawab dengan pasien dan keluarga guna 

memperoleh data yang diperlukan untukmemberikan asuhan kebidanan 

pada ibu tersebut. 

b) Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala hingga 

kaki (head to toe) meliputi : 

(1) Inspeksi 

Inspeksi adalah observasi yang sistematis tidak hanya terbatas pada 

penglihatan tapi juga meliputi indra pendengaran dan penciuman. 

(2) Palpasi 

Palpasi adalah menyentuh dan menekan permukaan luartubuh 

dengan jari. 
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(3) Perkusi 

Perkusi adalah melakukan ketukan langsung atau tidak langsung 

pada permukaan tubuh untuk memastikan informasi tentang organ 

atau jaringan yang ada di bawahnya 

(4) Auskultasi 

Auskultasi adalah mendengar bunyi dalam tubuh dengan 

menggunakan stetoskop dengan menggambarkan dan 

menginterpretasikan bunyi yang didengar. 

c) Pengkajian psikososial 

Pengkajian psikologi meliputi status emosional, respon terhadap 

kondisi yang dialami serta interaksi klien terhadap keluarga, petugas 

kesehatan dan lingkungan. 

3. Studidandokumentasi 

Studidokumentasidilakukandenganpempelajari status kesehatanibu 

yang 

bersumberdaricatatandokter/bidandanhasilpemeriksaanpenunjanglainnya 

yang dapat member kontribusidalammenyelesaikantulisanini. 

4. Diskusi 

Penulismelakukantanyajawabdengandokterdanataubidan yang 

menanganilangsungibutersebutsertamengadakandiskusidengandosenpenga

suh/pembimbingkaryatulisilmiah (KTI) ini. 

3.6 TeknikAnalisis Data 

Penelitianinimenggunakanstudi 

kepustakaandanstudikasus.Melaluistudikepustakaan, peneliti membaca  dan 
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 mempelajari  buku-buku,berbagai literatur, mengambil data dari 

jurnaldandariprofil kesehatan yang berhubungan dengan judul karya tulis 

ilmiah ini. Sedangkanpadastudikasus (deskriptif) menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, 

merumuskan diagnosa/masalah aktual maupun masalah potensial, 

perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi dan dokumentasi. 


