BAB III
METODE LAPORAN TUGAS AKHIR

A. Jenis dan Desain Laporan Tugas Akhir
Metode yang digunakan dalam asuhan komperensif pada ibu
hamil, persalinan, nifas adalah metode penelitian diskripsi, penelitian
deskriptif dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian dan
kemudian menjelaskan yang sudah diamati (Marissan, 2012). Penelitian
metode deskriptif adalah suatu langkah awal dalam melakukan investigasi
epidemiologi yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan
suatu keadaan secara obyektif. Penelitian ini dilakukan dengan
pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan, membuat kesimpulan dan
laporan (Syamsunie, 2018).
Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah studi kasus yang
bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti,
tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan kasus dan bagaimana
kasus itu dapat terjadi (Fitrah dan Luthfiyah, 2017).
B. Komponen Asuhan Berkesinambungan
asuhan komperensif ini memiliki komponen 4 asuhan yaitu asuhan
pada kehamilan, asuhan pada persalinan, asuhan pada nifas, dan asuhan
pada bayi baru lahir. Berikut defenisi oprasional masing-masing asuhan
antara lain:
1. Asuhan kekamilan : Asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu
hamil dengan kriteria minimal usia kehamilan TM II.
Pada kasus ini usia kehamilan pasien Ny. N yaitu 27 minggu-40
minggu dengan rencana pendampingan ANC 3 kali yaitu pada
tanggal 23 Januari 2019 pada usia kehamilan 27 minggu 4 hari
dirumah pasien Ngangkruk, Caturharjo, sleman, tanggal 02
Februari 2019 pada usia kehemilan 28 minggu 5 hari di PMB MS
Wahyuni, tanggal 30 maret 2019 di PMB MS Wahyuni.
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2. Asuhan persalinan : Asuhan kebidanan pada ibu bersalin yang
dimulai dari pemantauan kala I hingga observasi kala IV yang
dilakukan pada tanggal 19 April 2019 pada usia kehamilan 39
minggu 5 hari pukul 03.00 WIB s/d 12.00 WIB di PMB MS
Wahyuni.
3. Asuhan nifas : Asuhan kebidanan pada ibu nifas yang dilakukan
mulai dari saat berakhirnya kala IV sampai kunjungan nifas ke 4
(KF4) yaitu 6 jam post partum pertama sampai pada hari ke 42
post partum. KF1 dilakukan tanggal 19 April 2019 pukul 17.30
WIB di PMB MS Wahyuni, KF2 tanggal 25 April 2019 pukul
10.00 WIB di PMB MS Wahyuni, KF3 tanggal 11 Mei 2019 pukul
09.00 WIB dirumah pasien Ngangkruk, Caturharjo, sleman. KF4
tanggal 19 Mei 2019 pukul 09.00 WIB di rumah pasien
Ngangkruk, Caturharjo, Sleman
4. Asuhan bayi baru lahir: Asuhan kebidanan yang diberikan terkait
bayi baru lahir sampai dengan kunjungan neonatal ketiga (KN 4).
KN1 pada tanggal 19 April 2019 di PMB MS Wahyuni, KN2
tanggal 25 April 2019 di PMB MS Wahyuni, KN3 tanggal 14 Mei
2019 di rumah pasien Ngangkruk, Caturharjo, Sleman. KN4
tanggal 22 Mei 2019 dirumah pasien Ngangkruk, Caturharjo,
Sleman.
5. Keluarga berencana : Asuhan kebidanan yang akan di berikan
kepada ibu nifas saat kunjungan nifas ke tiga.
Pada kasus ini diberikan pada Ny.N konseling mengenai alat
kontrasepsi dan membantu ibu untuk memilih alat kontrasepsi
sesuai keinginannya.
C. Tempat Dan Waktu Studi Kasus Asuhan Kebidanan
1. Tempat studi kasus :
Studi kasus ini dilakukan di PMB MS Wahyuni Tempel Sleman
Yogyakarta, serta dirumah pasien Ngangkruk, Caturharjo, Sleman,
Yogyakarta.
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2. Waktu studi kasus:
Pelaksanaan studi kasus dilakukan pada 01 Desember 2018 – 21
april 2019 dengan rincian:
a. Pada tanggal 01 Desember 2018, meminta izin dan melakukan
pencarian data subjektif di PMB MS Wahyuni.
b. Pada tanggal 15 Desember 2018, melakukan informed concent
kepada pasien dan menjelaskan pada pasien maksud kunjungan
peneliti, yaitu untuk melakukan pendekatan pada subjek
selama masa kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL. Informed
concent yang telah diberikan bahwa subjek bersedia untuk
dilakukan pendampingan.
c. Pada tanggal 23 Januari 2019, melakukan kunjungan ANC
pertama di Ngangkruk, Caturharjo, Sleman dan memberikan
KIE.
d. Pada tanggal 02 Februari 2019, melakukan pendampingan
kunjungan ANC kedua di PMB MS Wahyuni, memberikan
KIE dan pemeriksaan Laboratorium.
e. Pada tanggal 30 Maret 2019, melakukan pendampingan ANC
ketiga di PMB MS Wahyuni dan memberikan KIE.
f. Pada tanggal 19 April 2019 melakukan pemantauan selama
masa persalinan terhadap Ny. N dan melakukan KF1 dan KN1
serta memberikan asuhan kepada Ny. N dan bayinya di PMB
MS Wahyuni.
g. Pada tanggal 25 April 2019 melakukan pendampingan KF2
dan KN2 terhadap Ny. N dan bayinya serta memberikan
asuhan di PMB MS Wahyuni.
h. Pada tanggal 11 Mei 2019 melakukan pendampingan KF3 dan
14 mei 2019 KN3 terhadap Ny.N dan bayinya serta
memberikan asuhan di rumah pasien Ngangruk,Caturharjo,
Sleman.
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i. Pada tanggal 19 Mei 2019 melakukan pendampingan KF4 dan
22 mei 2019 KN4 terhadap Ny.N dan bayinya serta
memberikan asuhan di rumah pasien Ngangruk,Caturharjo,
Sleman.
D. Objek dan Laporan Tugas Akhir
Objek yang digunakan sebagai subjek dalam laporan tugas akhir
asuhan kebidanan berkesinambungan adalah Ny.N umur 31 tahun
G3P2A0AH2 usia kehamilan 27 minggu 4 hari, HPL 21 April 2019 yang
dikelola sampai dengan masa nifas selesai di PMB MS Wahyuni.
E. Alat dan Metode Pengumpulan Data
1. Alat pengumpulan data
a. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan
pemeriksaan fisik adalah, tensi meter, stetoskop, timbang
berat badan, doppler, termometer, jam, dan handschoon.
b. Alat yang digunakan dalam wawancara, yaitu format
asuhan kebidanan dalam pelayanan kehamilan, persalinan,
nifas, bayi.
c. Alat yang digunakan dalam melakukan dokumentasi, yaitu :
catatn medik, catatan pasien, dan buku KIA.
2. Metode pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang
yang sedang bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab sehingga akan mengekibatkan makna dalam suatu
topik tertentu. Kata- kata dan tindakan seseorang yang di
wawancara

merupakan sumber utama. Pencatatan yang

dilakukan merupakan hasil gabungan melalui catatan
terlihat, mendengar dan bertanya karena sumber data utama
di catat melalui catatan tertulis, perekam video/ audio,
pengambilan foto. Wawancara yang dilakukan untuk
mengambil data subjektif ibu hamil yang meliputi identitas,
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riwayat kehamilan, riwayat persalinan, dan riwayat
kesehatan.
Pada tanggal 26 desember 2018 peneliti melakukan
wawancara dalam melakukan pengkajian lengkap di rumah
ibu hamil Ny. N dengan menanyakan riwayat kehamilan
dan persalinan yang lalu, riwayat pemeriksaan ANC,
HPHT, pola kebutuhan pemenuhan nutrisi, aktivitas yang
menggangu, twntang istirahat yang cukup, dan riwayat
kesehatan ibu dan keluarga pasien.
b. Observasi
Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan
mengamati secara langsung untuk mencari hal yang akan
diteliti oeh peneliti ke responden. Dalam metode ini dapat
menggunakan alat bantu seperti lembar observasi atau
lembar checlist (Hidayat, 2010).
Pada tanggal 23 januari 2019 dilakukan observasi dan
pengambilan data pada saat melakukan kunjungan rumah
pada Ny.N dengan melakukan pengkajian lengkap terkait
dengan psikososial seperti hubungan pasien dengan
keluarga, dan mengetahui ini kehamilan yang diinginkan.
c. Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik adalah proses untuk mendapatkan data
objektif

dengan

menggunakan

instrumen

tertentu.

Pemerikasaan yang dilakukan melalui pemeriksaan vital
sign dan pemeriksaan head to toe yang berpedoman pola
asuhan menurut varney.
d. Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan penunjang adalah salah satu pemeriksaan
medis

yang dilakukan

memperoleh

keterangan

atas
yang

indikasi
lebih

tertentu
lengkap

guna
secara
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pemeriksaan. Rencana pemeriksaan meliputi Protein urine
dan cek Hb.
e. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi adalah bentuk informasi melalui
dokumen-dokumen yang resmi ataupun tidak seperti
laporan, catatan rekam medis, buku KIA. Dalam kasus
studi dokumentasi yaitu berbentuk foto saat melakukan
kunjungan, ada data sekunder ibu hamil, dan keluarga ibu
hamil.
f. Studi pustaka
Studi pustaka adalah dengan mengambil dari literature guna
memperkaya

khasanah

ilmiah

yang

mendukung

pelaksanaan studi kasus.
F. Prosedur Laporan Tugas Akhir
Studi kasus dilakukan dalam tiga tahap, antara lain:
1. Tahap persiapan
Sebelum melakukan penelitian dilapangan, peneliti melakukan
beberapa persiapan diantaranya :
a. Melakukan observasi tempat dan sasaran studi kasus di
PMB

MS

Wahyuni,

Margorejo,Tempel,

Sleman,

Yogyakarta.pada tanggal 01 Desember 2018.
b. Mengajukan surat permohonan studi pendahuluan pada
bagian PPPM universitas jenderal achmad yani yogyakarta
pada tanggal 30 januari 2019.
c. Melakukan studi pendahuluan di PMB MS Wahyuni,
Margorejo,

Tempel,

Sleman,

Yogyakarta

untuk

menentukan subjek yang menjadi responden yaitu Ny. N
umur 31 tahun multigravida. Dari data yang diperoleh,
peneliti memilih Ny.N sebagai subjek karena tafsiran
persalinan 21 April 2019, dan ibu pada TM II mengalami
Protein Urine positif 1.
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d. Melakukan perizinan untuk studi kasus di PMB MS
Wahyuni pada tanggal 26 November 2018..
e. Meminta kesediaan responden dalam kesediaan ikut serta
studi kasus untuk menandatangani lembar persetujuan
(informed concent) pada tanggal 15 Desember 2018.
f. Melakukan rencana asuhan ANC sebanyak 3 kali selama
kehamilan yang dimulai dari TM II pada umur kehamilan
27 minggu 4 hari.
1) Kunjungan pertama dilakukan di rumah pasien pada
tanggal 23 Januari 2019 pukul 09.00 WIB dengan hasil:
Ny.N umur 31 tahun G3P2A0AH2 HPHT : 14 juli
2018, HPL: 21 April 2019, UK: 27 minggu 4 hari, tidak
ada keluhan, BB: 60 Kg, Lila: 33 cm, TB: 158 cm, TD:
110/70mmHg, Suhu: 36,80C, N: 79x/menit, RR:
23x/menit, tidak memiliki riwayat penyakit apapun,
Belum pernah KB, tidak mempunyai riwayat alegi
makanan atau obat, kehamilan ketiga, bersalin dua kali,
tidak ada riwayat abortus, jumlah anak hidup dua,
Riwayat Protein urine +1.
Asuhan yang diberikan :
a) Memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan
yang telah dilakukan
b) Memberikan KIE tentang nutrisi pada ibu yang
baik selama kehamilan.
2) Kunjungan ke dua dilakukan di PMB MS Wahyuni
pada tanggal 02 Februari 2019 pukul 09.00 WIB
dengan hasil:
Ny.N 31 tahun UK: 28 minggu 5 hari, tidk ada keluhan,
TD: 110/70mmHg, S:36,80C,N:79x/menit, RR: 23
x/menit, puki,preskep,TFU:22cm(TBJ 1.550gram),DJJ
:142x/manit, gerakan aktif, janin tunggal hidup.
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Asuhan yang diberikan:
a) Memberitahukan ibu hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan
b) Memberikan KIE ketidaknyamanan selama masa
kehamilan di TM3
c) Memberitahukan Tanda bahaya selama masa
kehamilan TM3
d) Mengingatkan ibu untuk rutin mengkonsumsi
tablet Fe dan kalsium.
e) Memberitahukan pada ibu kunjungan ulang apabila
obat habis atau ada keluhan.
3) Kunjungan ketiga di PMB MS wahyuni pada tanggal
30 Maret 2019 pukul 15.00 WIB dengan hasil:
Ny.N umur 31 tahun UK: 36 minggu 6 hari tidak ada
keluhan, BB: 72 Kg, TD: 110/70mmHg, S: 36,80C, N:
79x/menit,

RR:

23x/menit,

TFU:

27cm

(TBJ

2.325gram), DJJ: 142x/menit, gerakan aktif, janin
tunggal hidup.
Asuhan yang diberikan:
a) Memberitahukan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan
b) Memberikan KIE tanda-tanda persalinan kepada
ibu
c) Memberikan KIE persiapan persalinan
d) Memberikan terapi tablet penambah darah dan
kalsium
g. Melakukan rencana asuhan INC (Intenatal Care)
h. Malakukan rencana asuhan PNC (Postnatal Care)
i. Melakukan rencana asuhan BBL (Bayi Baru Lahir)
j. Melakukan rencana asuhan KB (Keluarga Berencana)
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k. Melakukan Penyusunan Lapuran Tugas Akhir Sudah dibuat
sebaik mungkin
l. Bimbingan dan Konsultasi proposal Laporan Tugas Akhir
sudah dilakukan untuk persuiapan seminar LTA
m. Melakukan Seminar Laporan Tugas Akhir
2. Tahap pelaksanaan
a. Memantau

pasien

dengan

kunjungan

rumah

atau

menghubungi dengan via handphone (HP).
1) Pemantauan ibu hamil dengan meminta nomor
handphone ibu atau keluarga agar sewaktu-waktu
bisa menghubungi pasien secara langsung.
2) Meminta
mahasiswa

ibu
jika

atau

keluarga

sewaktu-

menghubungi

waktu

mengalami

kontraksi.
b. Melanjutkan Asuhan Kebidanan komperhensif
1) Asuhan Antranatal Care (ANC) dari yang telah
direncanakan selama 3x selama kehamilan. Telah
dilakukan ANC sebanyak 2 kali dengan hasil :
a) Melakukan kunjungan ke I di rumah pasien
pada tanggal 23 januari 2019 pukul 09.00 WIB
dengan hasil (terlampir).
b) Kunjungan ke II di PMB MS Wahyuni pada
tanggal 2 februari 2019 pukul 09.00 WIB
dengan hasil (terlampir).
c) Kunjungan ke III di PMB MS Wahyuni pada
tanggal 30 maret 2019 pukul 15.00 WIB dengan
hasil
2) Asuhan Intenatal Care ( INC) terhadap Ny.N umur
31 tahun G3P2A0AH2 UK: 39 minggu 5 hari,
HPHT: 17 juli 2018, HPL: 21 April 2019, dilakukan
mulai dari observasi persalinan secara normal
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dengan menggunakan APN yang ada di PMB MS
Wahyuni dan dilanjutkan dengan pendokumentasian
SOAP Ny. N bersalin pada tanggal 19 April 2019,
lahir spontan sesuai langkah APN dengan distonsia
bahu.
Melakukan Asuhan yang akan diberikan:
a) Memberikan asuhan persalinan sesuaai dengan
langkah APN.
b) Memberikan asuhan komplementer massase
punggung dan Endorphine massage yang dapat
membantu
tidaknyaman

mengurangi
pada

rasa

saat

sakit

kala

I

atau
sedang

berlangsung.
3) Asuhan Postnatal Care (PNC)
Asuhan yang akan dilakukan selama kala IV sampai
KF 4 dan dilanjutkan dengan pendokumentasian
SOAP.
Asuhan yang telah diberikan sebanyak 4 kali
kunjungan dengan uraian :
a)

KF1 dilakukan pada 6 jam post partum tanggal
19 April 2019 pukul 17.50 WIB di PMB MS
Wahyuni,

Margorejo,

Tempel,

Sleman,

Yogyakarta.
b) KF2 dilakukan pada hari keenam post partum
tanggal 25 April 2019, pukul 10.00 WIB di
PMB

MS

Wahyuni,

Margorejo,

Tempel,

Sleman, Yogyakarta.
c)

KF3 dilakukan pada hari ke 20 post partum
tanggal 11 Mei 2019,pukul

09.00 WIB di

rumah pasien Ngangkruk, Caturharjo,Sleman,
Yogyakarta.
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d) KF4 dilakukan pada hari ke 30 post partum
tanggal 19 Mei 2019, pukulk 09.00WIB dirumah
pasien

Ngangkruk,

Caturharjo,Sleman,

Yogyakarta.
Penulis
dengan

mendampingi

KF4

dan

mulai

dari

memberikan

KF1

asuhan

komplementer pijat oksitosin pada 6 jam post
partum dan ekstrak daun katuk tanggal 25 April
2019, memberikan dukungan pada Ny. N tetap
semangat dalam menjalani masa nifas, merawat
bayinya, memberikan KIE, dan membantu pasien
memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan.
4) Asuhan Bayi Baru Lahir
Asuhan yang diberikan mulai dari bayi baru lahir
sampai dengan KN4 dan dilanjutkan dengan
pendokumentasian SOAP.

Asuhan

yang telah

diberikan 4 kali kunjungan dengan uraian
a) KN1 dilakukan pada 6 jam Neonatus tanggal
19 April 2019 pukul 17.50 WIB di PMB MS
Wahyuni,

Margorejo,

Tempel,

Sleman,

Yogyakarta.
b) KN2 dilakukan pada hari keenam Neonatus
tanggal 25 April 2019, pukul 10.00 WIB di
PMB MS Wahyuni, Margorejo, Tempel,
Sleman, Yogyakarta.
c) KN3 dilakukan pada hari ke 25 Neonatus
tanggal 14 Mei 2019,pukul 09.00 WIB di
rumah

pasien

Ngangkruk,

Caturharjo,Sleman, Yogyakarta.
d) KN4 dilakukan pada hari ke 33 Neonatus
tanggal 22 Mei 2019, pukulk 09.00WIB
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dirumah

pasien

Ngangkruk,

Caturharjo,Sleman, Yogyakarta.
Melakukan Asuhan kebidanan pencegahan
hipotermi, pemeriksaan fisik, pencegahan infeksi,
perawatan tali pusat,memberikan asuhan pemberian
ASI

dan

konseling

tentang

imunisasi

dan

memberikan asuhan komlementer pijat bayi.
3. Tahap penyelesaian
Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir studi kasus yaitu
penyusunan laporan hasil studi kasus dan lanjutan dengan seminar
Laporan Tugas Akhir.
G. Sistematika Dokumentasi Kebidanan
Pendokumentasian pencatatan asuhan kebidanan yang dapat diterapkan
dengan metode SOAP, antara lain :
1. S (Data Subjektif)
Pengumpulan data ibu hamil dengan anamnesa. Data yang
diperoleh dari keluhan, riwayat ibu hamil, pola pemenuhan nutrisi
sebelum

dan saat

hamil,

pola aktivitas, kebiasaan

yang

mengganggu kesehatan, dan psikososial, spiritual, ekonomi, serta
lingkungan yang berpengaruh.
2. O (Data Objektif)
Data fokus pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, dan
pemeriksaan penunjang. Data yang diperoleh dari pancaindera atau
laboratorium.
3. A (analisis)
Merupakan analisi atau kesimpulan dari hasil data subjektif dan
objektif.
4. P (penatalaksanaan)
Pada data pelaksanaan mencakup perencanaan asuhan, pelaksanaan
asuhan, dan evaluasi asuhan.

