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BAB III
METODE PENULISAN

3.1 Model Asuhan Kebidanan
Model asuhan kebidanan yang diberikan adalah manajemen kebidanan
Varney, yaitu pendekatan yang digunakan bidan dalam menerapkan metode
pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data,
diagnose kebidanan,

perencanaan,

pelaksanaan, dan

evaluasi pada

kunjungan pertama dan menggunakan model dokumentasi SOAP yang
digunakan untuk catatan perkembangan (Mufdlilah, 2012).
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3.2 Kerangka Kerja
Ibu hamil trimester III di PMB Widyani

Inform Consent

Kunjungan pertama pada ibu hamil trimester III menggunakan
manajemen kebidanan Varney, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Pengkajian
Identifikasi masalah
Merumuskan diagnoisi/rumusan masalah
Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan
penanganan segera
5. Intervensi
6. Penatalaksanaan
7. Evaluasi
Kunjungan kedua, ketiga, dan keempat pada ibu hamil trimester III
menggunakan pendokumentasian asuhan kebidanan metode SOAP

Pembahasan

Kesimpulan dan saran
Gambar 3.1 kerangka kerja

3.3 Subjek Studi Kasus
Subjek Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester III ini adalah ibu hamil
trimester III dengan usia kehamilan 28-42 minggu di bidan Widiyani
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3.4 Kriteria Subjek
a. Ibu hamil trimester III (usia kehamilan 28-42 minggu) dengan kehamilan
normal (KSPR resiko rendah)
b. Ibu hamil yang periksa ANC di PMB Widiyani
c. Ibu hamil yang bersedia diberikan asuhan kebidanan komprehesif
3.5 Instrumen pengumpulan data
Untuk memperoleh data dalam melakukan asuhan ini memperlukan beberapa
instrument pengumpulan data seperti mikrotois, timbangan, tensimeter,
metelin, pita LILA, funandoskop atau Doppler, kartu Skor Poedji Rochjati
(KSPR), lembar pengkajian, dan buku kesehatan ibu dan anak ( KIA ).
3.6 Metode Pengumpulan Data
3.6.1 Anamnese
Anamnese dilakukan pada setiap kali kunjungan untuk mendapatkan data
subjektif dari ibu hamil ataupun dari keluarga ibu
3.6.2 Observasi
Observasi yang dilakukan meliputi wawancara dan pemeriksaan untuk
mendapatkan data pengkajian pada ibu di setiap kali kunjungan
3.6.3 Dokumentasi
Sumber dokumen dalam melakukan asuhan ini adalah catatan pemeriksaan
ibu, buku KIA, dan kartu ibu hamil
3.6.4 Studi Kepustakaan
Metode ini didapatkan dari mempelajari buku dan jurnal penelitian sebagai
acuan teori yang diberikan dalam asuhan kebidanan.
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3.7 Lokasi dan Waktu Penyusunan Proposal
3.7.1 Lokasi
Asuhan kebidanan ini dilakukan bertempat di PMB Widiyani di wilayah
Desa Tulungrejo, Dusun Gondang, Kecamatan Batu, Kota Batu.
3.7.2 Waktu
Waktu dilaksanakannya asuhan kebidanan ini tanggal 11 Februari 2019
sampai 25 Mei 2019.
3.8 Etika dan Prosedur
Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang menyertakan manusia sebagai subyek
perlu adanya etika dan prosedur yang harus dipatuhi oleh penyusun. Adapun
etika dan prosedurnya adalah:
a. Perijinan yang berasal dari institusi (Jurusan Kebidanan Poltekkes
Kemenkes Malang), tempat pengambilan kasus untuk asuhan kebidanan
(PMB Widyani, SST.), Bakesbangpol.
b. Lembar persetujuan menjadi subjek (informed consent) yang diberikan
sebelum asuhan dilaksanakan agar subjek mengetahui maksud, manfaat,
prosedur, dan dampak yang diakibatkan selama asuhan dilaksanakan.
Apabila subjek setuju maka lembar persetujuan tersebut dapat ditanda
tangani
c. Tanpa nama (Anominity). Dalam menjaga kerahasiaan identitas subjek,
penyusun tidak mencantumkan nama subjek pada lembar pengumpulan
data dan LTA cukup dengan memberikan kode atau inisial saja
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d. Kerahasiaan

(Confidential).

Kerahasiaan

dikumpulkan dari subjek dijamin oleh penyusun

informasi

yang

telah

