
 

 

BAB III 

METODE PENULISAN 

 

A. Fokus Asuhan Keperawatan 

Pada laporan tugas akhir ini penulis menggunakan 

pendekatan asuhan keperawatan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2014 Asuhan Keperawatan adalah rangkaian 

interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk 

mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien 

dalam merawat dirinya. Asuhan yang berfokus pada kebutuhan 

dasar yaitu gangguan termoregulasi pada Anak D dengan 

Typhoid abdominalis, keluarga Bapak K di wilayah Mekarsari, 

Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat tahun 

2021. 

Asuhan Keperawatan Gangguan Termoregulasi Pada, Anak D 

Dengan Typhoid Abdominalis, Keluarga Bapak K Di Wilayah 

Mekarsari, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung 

Barat Tahun 2021 

 

B. Subjek Asuhan 
 

Subjek asuhan pada laporan tugas akhir ini adalah asuhan 

keperawatan dengan gangguan termoregulasi pada, Anak D 

dengan Typhoid abdominalis, keluarga Bapak K di wilayah 

Mekarsari, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung 

Barat tahun 2021. 

 
 

C. Lokasi dan Waktu 
 

1. Lokasi 
 

Asuhan keperawatan ini dilakukan pada keluarga yang 

mengalami gangguan pemenuhan termoregulasi disebabkan 

oleh penyakit Typhoid dilakukan di Kecamatan Lumbok 

Seminung, Lampung barat. 
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2. Waktu 
 

Asuhan keperawatan ini dilakukan pada keluarga yang 

mengalami gangguan pemenuhan termoregulasi disebabkan 

oleh penyakit Typhoid dilakukan di Kecamatan Lumbok 

Seminung, Lampung barat dilakukan pada tanggal 14-20 

Februari 2021. 

 

D. Pengumpulan Data 
 

1. Alat Pengumpulan Data 

Dalam laporan tugas akhir ini penulis menggunakan 

format pengkajian keluarga yang diberikan oleh jurusan 

Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data meliputi: 

a. Wawancara 

Peneliti dalam menjalankan laporan tugas akhir 

menggunakan metode wawancara meliputi: dari data umum 

seperti nama keluarga, umur, alamat & komposisi keluarga. 

Riwayat & tahap tumbuh kembang keluarga, lingkungan, 

struktur keluarga, fungsi keluarga, stress dan koping 

keluarga serta harapan keluarga. 

b. Observasi 

Peneliti dalam menjalankan laporan tugas akhir 

menggunakan metode observasi baik secara langsung ke 

pasien, lingkungan sekitar maupun secara berkas-berkas 

dalam pemeriksaan penunjang. 

c. Pemeriksaan fisik 

Peneliti melakukan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan 

data khususnya suhu yang menjadi fokus pemeriksaAnak 

Pemeriksaan yang terdiri d/ari Inspeksi, palpasi, perkusi 
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maupun auskultasi. 

d. Pemeriksaan penunjang 

Peneliti menggunakan pemeriksaan penunjang guna terkait 

penegakkan diagnosa Typhoid abdominalis. 

E. Penyajian Data 

Penulis menggunakan 2 cara penyajian data dalam 

menuliskan hasil laporan tugas akhir yaitu: 

1. Dalam bentuk teks 

Penulis menggunakan penyajian secara teks yaitu 

penyajian dari data hasil laporan tugas akhir untuk 

menjabarkan akan ditulis dalam bentuk kalimat. Penyajian 

data ini dilakukan dalam bentuk: Data umum, riwayat dan 

tahap tumbuh kembang keluarga, lingkungan. 

2. Dalam bentuk tabel 

Penulis menggunakan tabel untuk menjelaskan : 

komposisi keluarga, pemeriksaan fisik, analisa data, intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan serta evaluasi 

keperawatan. 

 

F. Prinsip Etik 

Menurut Patricia A. Potter Prinsip etika yang digunakan 

penulis dalam membuat asuhan keperawatan ini harus 

diperhatikan hak asasi manusia. Prinsip etika keperawatan dalam 

memberikan layanan keperawatan kepada individu, 

kelompok/keluarga dan masyarakat, yaitu: 

 

a. Informed consent 

Peneliti dalam menjalankan laporan tugas akhir 

menggunakan informed consent sebagai suatu cara 

persetujuan antara peneliti dengan keluarga, dengan 

memberikan lembar persetujuan (informed consent). Informed 

consent tersebut diberikan sebelum tindakan keperawatan 

dilaksanakan dengan memberikan lembar persetujuan untuk 

menjadi sasaran asuhan keperawatan. 
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Tujuan informed consent adalah agar pasien mengerti 

maksud dan tujuan, mengetahui dampaknya. Jika pasien 

bersedia maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan, serta bersedia untuk direkam dan jika keluarga 

tidak bersedia maka laporan tugas akhir harus menghormnati 

hak pasien. 

 

b. Tanpa Nama (Anonimity) 

Peneliti dalam menjalankan laporan tugas akhir 

menggunakan etika laporan tugas akhir keperawatan 

dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama 

pasien pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan inisial 

1 huruf pada lembar pengumpulan data dan hasil laporan 

yang disajikan pada saat presentasi. 

 

c. Kerahasiaan (confidentiality) 

Peneliti dalam menjalankan laporan tugas akhir 

menggunakan etika dalam laporan tugas akhir untuk 

menjamin kerahasiaan dari hasil laporan baik informasi 

maupun masalah-masalah lainnya, pasien dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 


