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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Lokasi pemberian asuhan kepada Ny. M bertempat di PMB Riting 

Yuliasari,Amd.Keb. Yang berada di Kecamatan Lambu Kibang Kab. 

Tulangbawang Barat. Waktu pelaksanaan tanggal 18 Februari 2021 s.d 10 April 

2021. 

 

B. Subjek Laporan Kasus 

Subjek yang akan digunakan dalam studi kasus ini adalah pada Ny. M  G3P1A1 

umur 28 tahun , usia kehamilan 31 minggu.  

 

C. Instrumen Kumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Kuisioner dengan metode skala HARS ( Hamilton Anxiety Rating Scale) 

2. Format pendokumentasian asuhan kebidanan yang digunakan dalam 

melakukan pengkajian. 

3. Buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak) sebagai sumber dokumen dalam 

pengumpulan data untuk peneliti serta sebagai dokukumentasi hasil asuhan 

untuk ibu hamil. 

4. Melakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui masalah atau 

keluhan yang dirasakan. 

5. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan fisik ibu hamil.   

6.   Metode SOAP  
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D. Teknik/Cara Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan kasus ini penulis menggunakan jenis data primer dan 

sekunder. 

1. Data Primer : 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara, obervasi langsung, dan 

pemeriksaan fisik terhadap ibu hamil trimester III menggunakan metode 

SOAP, yaitu : 

a. S (Subjektif) 

Berisikan pendokumentasian hasil pengumpulan data Ny. M melalui 

anamnesa 

b. O (Objektif) 

Berisikan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik dan diagnose lain 

yang dirumuskan dalam data fokus. 

c. A (Analisa Data) 

Berisikan hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam 

identifikasi diagnosa dan masalah. 

d. P (Penatalaksanaan) 

Berisikan pendokumentasian dari perencanaan, tindakan, dan evaluasi 

berdasarkan assessment. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari 

studi dokumentasi informasi yang diperoleh dari rekam medis pasien, studi 

kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang membahas masalah 

kecemasan ibu hamil trimester III dalam mengahadapi persalinan di masa 

pandemi COVID – 19. 
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E. Bahan dan Alat  

Dalam melaksanakan studi kasus dengan judul, maka penulis menggunakan 

alat dan bahan sebagai berikut : 

1. Alat untuk observasi 

a. Lembar panduan observasi  j. Mitline (alat pengukur panggul)  

b. Timbangan BB   k. Pengukur Hb 

c. Pengukur TB   l.  Bengkok 

d. Tensi meter    m. Bak instrument 

e. Stetoskop    n. Spatel lidah    

f. Thermometer   o. Sarung tangan ( Handscoon ) 

g. Penlight    p.  Kasa bersih dan kapas alkohol 

h. Reflek Hammer   q. Larutan klorin 

i. Pita pengukur LILA  r. Buku KIA 

 

2. Alat untuk pendokumentasian  

a. Format asuhan kebidanan 

b. Alat tulis 

 

3. Alat dan bahan yang digunakan  

a. Kuisioner dengan metode skala HARS 
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F. Jadwal Kegiatan 

 

NO Tanggal Kegiatan Keterangan 

1. 18 februari 20 21 Kunjungan Ke-1 

Hamil 31 minggu 

ANC, melakukan komunikasi 

terapeutik  

2. 9 April 2021 Kunjungan Ke -2 

Hamil 37 minggu 

ANC , melakukan komunikasi 

Terapeutik  

3. 9 April 2021 Kunjungan Ke- 3 

Inpartu Kala I 

ANC, APN, Evaluasi 

komunikasi terapeutik 

menghadapi persalinan 

4. 10 April 2021 Kunjungan Ke -3 

Postpartum 8 jam 

Evaluasi hasil komunikasi 

terapeutik pasca persalinan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


