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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi kasus (deskriptif) dan studi 

kepustakaan. Melalui studi kepustakaan peneliti membaca dan mempelajari 

buku-buku dan berbagai 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 pengkajian, 

merumuskan diagnose/masalah actual maupun masalah potensial, 

perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi dan dokumentasi. 

3.2  Kasus Terpilih 

Asuhan Kebidanan pada ibu dengan sering kencing di BPS Maulina 

Hasnida Amd.Keb. 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penulisan ini adalah asuhan kebidanan pada 

ibu dengan sering kencing. 
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Variabel Definisi opearasional Parameter Alat ukur 

Asuhan 

kebidanan 

Sering 

kencing 

Sering kencing adalah 

gangguan kesehatan 

manusia berupa keinginan 

buang air kecil berulang-

ulang ketika tidur. 

Pengidapnya sering 

terbangun pada malam hari 

karena ingin buang air kecil 

(Vivian Nanny LD, 2011). 

 

Frekuensi berkemih 

pada malam hari 4x. 

wawancara 

 

3.4  Lokasi dan Waktu 

3.4.1 Lokasi : BPS Maulina Hasnida Amd Keb 

3.4.2 Waktu : tanggal 10-03-14 sampai 06-04-14 

3.5  Proses Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini secara 

sistematis meliputi : 

1. Studi kepustakaan 

Peneliti membaca dan mempelajari buku-buku dari berbagai literature, 

mengambil data dari internet serta dari profil kesehatan yang berhubungan 

dengan judul Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Studi kasus 

  Studi kasus (deskriptif) dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

melalui asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, merumuskan 

diagnose/masalah actual maupun masalah potensial, perencanaan tindakan 

implementasi, evaluasi dan dokumentasi. 

Dalam memperoleh data yang akurat penulis menggunakan teknik : 
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a) Anamnesa 

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien dan keluarga guna 

memperoleh data yang diperlukan untuk memberikan asuhan kebidanan 

pada ibu tersebut. 

b) Pengkajian Psikososial 

Pengkajian psikologi meliputi status emosional, respon terhadap kondisi 

yang dialami serta interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan 

dan lingkungan. 

3.6  Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan studi kasus (deskriptif) dan studi kepustakaan. 

Melalui studi kepustakaan peneliti membaca dan mempelajari buku-buku dan 

berbagai 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 pengkajian, merumuskan diagnose/masalah actual, 

maupun masalah potensial, perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi dan 

dokumentasi. 

 


