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     BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (deskriptif) dan 

studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan peneliti membaca dan 

mempelajari berbagai sumber dan literature, mengambil data dari internet 

serta dari profil kesehatan yang berhubungan dengan judul Karya Tulis 

Ilmiah ini. Sedangkan pada studi kasus (deskriptif) menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah melalui Asuhan Kebidanan yang meliputi pengumpulan 

data dasar, interpretasi data dasr, merumuskan diagnose/masalah actual 

maupun masalah potensial, perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi dan 

dokumentasi. 

3.2 Kasus Terpilih 

Kasus yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini adalah ibu dengan 

Ketuban Pecah Dini di Puskesmas Jagir Surabaya. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penulisan ini adalah Ketuban Pecah Dini dan 

Asuhan Kebidanan 
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3.3.1 Definisi operasional 

Tabel 3.2 Tabel definisi operasional studi kasus Asuhan Kebidanan pada 

ibu dengan Ketuban Pecah Dini 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur 

Asuhan 

kebidanan 

pada Ibu 

dengan 

Ketuban 

Pecah Dini 

Pengambilan 

keputusan dan 

tindakan yang 

dilkukan oleh bidan 

kepada klien yang 

mempunyai 

kebutuhan atau 

maslah sesuai dengan 

wewenang dan ruang 

lingkup praktiknya 

dalam bidang 

kesehatan ibu dengan 

pecahnya ketuban 

sebelum terdapat 

tanda persalinan mulai 

dan ditunggu 1 jam 

belum terjadi inpartu. 

Pada primi 

pembukaan < dari 3, 

pada multi < 5 

1. Pengumpulan data 

dasar, keluar 

cairan jernih dari 

jalan lahir secara 

terus-menerus, 

bau anyir, tidak 

disertai lendir 

bercampur darah, 

tes lakmus positif. 

Primi Ø < 3, multi 

¸< 5 

2. Interpretasi data 

dasar 

3. Identifikasi 

diagnosis atau 

masalah potensial 

4. Mengidentisfikasi 

kebutuhan segera 

5. Mnyusun rencana 

asuhan yang 

menyeluruh 

6. Pelaksanaan 

perencanaan 

7. Evaluasi 

1. Wawancara 

2. Pemeriksaan 

fisik 

3. Observasi 
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3.4 Lokasi dan waktu 

Lokas : Puskesmas Jagir Surabaya 

Waktu : Selasa 29 April 2014 jam 07.00 pagi  

3.5 Proses pengambilan dan pengumpulan data 

Sebelum melakukan pengambilan data, dilakukan pembuatan surat izin 

pengambilan data dan penelitian lalu disampaikan pada pihak puskesmas. 

Dari tempat praktik tersebut diberikan surat balasan bahwa diperkenankan 

mengambil 1 sampel yang akan dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang sebagai proses pemberian asuhan kebidanan pada ibu 

dengan Ketuban Pecah Dini 

Proses pengambilan dan pengumpulan data dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 29 April 2014 jam 07.00 pagi pada saat ibu kunjungan ke 8 yang 

selanjutnya di ruang bersalin masuk proses persalinan dan dilakukan rujukan 

di Rumah Sakit Islam. Pada kunjungan rumah saat masa nifas dilakukan 2 

kali di kediaman klien pada tanggal 05 Mei 2014 dan tanggal 11 Mei 2014. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif. Data diperoleh 

dari tanggung jawab, pemeriksaan untuk diagnosis. Dari diagnosis yang di 

dapat untuk ditindak lanjuti dari permasalahan dan akan di dapatkan hasil 

tindakan dan evaluasi hasil. 

 


