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BAB III 

METODE 

 

A. Fokus asuhan keperawatan 

Laporan tugas akhir ini menggunakan pendekatan asuhan 

keperawatan yaitu suatu proses atau tahap-tahap kegiatan keperawatan yang 

diberikan langsung kepada keluarga dalam berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan. Penulisan menggunakan pendekatan berfokus pada gangguan 

kebutuhan dasar khususnya pemenuhan nutrisi di kecamatan Pagelaran. 

B. Subjek asuhan 

Subjek asuhan ini berfokus pada keluarga yang mengalami masalah 

kebutuhan nutrisi pada penderita malnutrisi di Pagelaran, adapun kriteria 

sebagai berikut: 

1. Diagnosis malnutrisi dengan kekurangan asupan makanan. 

2. Balita atau usia pra sekolah (umur 1-3 tahun atau umur 4-6 tahun). 

3. Keluarga dengan tumbuh kembang anak usia pra sekolah/sekolah. 

C. Lokasi dan waktu 

Asuhan keperawatan ini akan dilakukan pada tanggal 6-9 april 2021 

dengan 4 kali kunjungan ke rumah keluarga Bapak.I di Pagelaran 

D. Pengumpulan data 

1. Alat pengumpulan data 

Pengumpulan data pada asuhan keperawatan ini menggunakan alat 

format pengkajian kebutuhan nutrisi yang bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan nutrisi klien sebelum dan setelah diberi asuhan 

keperawatan keluarga.  

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penyusunan laporan tugas akhir ini 

mengikuti alur proses keperawatan yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah dialog atau tanya jawab secara langsung 

pada anggota keluarga, tidak hanya pada klien, tetapi bisa kepada 
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anggota keluarga lainnya. Perawat perlu melakukan berbagai 

pencatatan terkait hasil wawancara (Maria, 2017). 

b. Pengamatan/observasi 

Perawat melakukan pengamatan terhadap klien, keluarga dan 

lingkungan. Pengamatan inilah yang kemudian disebut sebagai 

observasi. Apakah di dalam keluarga atau lingkungan ada hal-hal 

yang memang berdampak buruk pada pasien atau justru 

mendukung (Maria, 2017). 

c. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi sangat dibutuhkan untuk menelusuri 

dokumen yang ada, misalnya masalah kesehatan melalui data 

subjektif klien, laporan mengenai pemeriksaan diagnostic yang 

menunjukkan perubahan status kesehatan klien yang diperoleh dari 

kartu kesehatan klien di wilayah kerja Puskesmas Kemiling Rawat 

Inap Bandar Lampung. 

E. Penyajian data 

1. Narasi 

Penulis akan menggunakan penyajian data secara narasi yaitu 

penyajian data hasil laporan tugas akhir akan ditulis dalam bentuk 

kalimat. Contohnya hasil pengkajian klien sebelum dan setelah diberikan 

asuhan keperawatan keluarga. Penyajian dalam bentuk teks hanya 

digunakan penulis untuk memberikan informasi melalui kalimat yang 

mudah dipahami pembaca. 

2. Tabel 

Penulis menggunakan table untuk menjelaskan data yang 

menggunakan angka-angka. Misalnya table skala prioritas masalah pada 

klien.  

F. Prinsip etik 

  Prinsip etik yang diterapkan oleh penulis dalam melakukan 

kegiatan asuhan keperawatan dalam laporan tugas akhir merujuk pada 

prinsip etik profesi menurut Potter dan Perry (2009) yaitu: 
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1. Otonomi 

Penulis berkomitmen terhadap subyek dalam mengambil keputusan 

tentang semua aspek pelayanan. Penulis memberikan lembar 

persetujuan yang akan dibaca dan ditandatangani subyek sebelum 

operasi. 

2. Kebaikan 

Penulis melakukan tindakan positif membantu pasien dalam 

mengatasi nyeri.  

3. Tidak mencederai 

Penulis melakukan tindakan sesuai dengan prosedur tindakan 

keperawatan dan melakukan prosedur enam benar obat dalam pemberian 

obat. 

4. Keadilan  

Penulis bersikap adil kepada pasien yang diberikan asuhan 

keperawatan. 

5. Kesetiaan 

Penulis berjanji untuk tidak meninggalkan subyek meskipun saat subyek 

tidak menyetujui keputusan yang telah dibuat. 

6. Advokasi 

Penulis menjaga hak subyek atas privasi fisik dan pemeriksaan. 

7. Tanggung jawab  

Penulis bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. 

8. Akuntabilitas 

Penulis mampu menjelaskan alasan tindakannya kepada subyek.  

9. Kerahasiaan 

Penulis tidak dapat menyalin rekam medis tanpa izin dari subyek. 

 

 

 

 

 

 


