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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis review data repository yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

deskriptif yang menggambarkan review data repository studi kasus yaitu penulis ingin 

menggambarkan studi kasus tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan 

defisit pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan. Metode data review ini yaitu 

mereview atau melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya. Pada penelitian data 

review ini yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil penelitian karya tulis ilmiah 

Anak Agung Gede Brahma Kumbara (2018) yang didapatkan dari website repository 

Poltekkes Denpasar. 

B. Tempat dan Waktu 

Pengamatan data atau review data repository pada karya tulis ilmiah Anak 

Agung Gede Brahma Kumbara (2018) asuhan keperawatan pada ibu hamil 

dengan defisit pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilanyang dilakukan pada 

tanggal 2 April 2020 sampai dengan 5 April 2020. Data tersebut didapatkan dari 

website repository Poltekkes Denpasar. 

C.  Subjek Studi Kasus  

A. Kriteria inklunsi  

Kriteria inklunsi adalah karakteristik umum subjek penelitiandari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2017). Kriteria inklunsi 

dari penelitian ini yaitu : 
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a. Hasil penelitian/review tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil 

tentang tanda bahaya kehamilan. 

b. Hasil penelitian/review abstract dan fulltext. 

B. Kriteria ekslusi  

Kriteria ekslusi adalah menghilangkan atau subyek yang tidak memenuhi 

kriteria inkunlsi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2017). Kriteria ekslusi 

dari hasil review ini yaitu data yang tidak lengkap. 

C. Fokus Studi Kasus  

Fokus review data repository adalah kajian utama yang akan dijadikan titik 

acuan studi kasus. Pada review data repository ini, titik acuan review data repository 

yang digunakan oleh peneliti adalah asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan defisit 

pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan. 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data  

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Setiadi, (2013) data sekunder adalah data diperoleh dari rekam medik klien. 

Pengamatan penelitian data review pada karya tulis ilmiah Anak Agung Gede Brahma 

Kumbara (2018) tentang  asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan defisit 

pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan yang dilakukan pada tanggal 2 April 

2020 sampai dengan 5 April 2020. Data tersebut didapatkan dari website repository 

Poltekkes Denpasar. 



25  
 

2. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam review data repository ini adalah 

observasi, mengamati, serta mendokumentasikan setiap tahapan proses asuhan 

keperawatan selama jalannya review data repository. Hasil ditulis dalam bentuk 

catatan lapangan, kemudian disalin dalam bentuk transkip (catatan terstruktur). 

Pengumpulan data merupakan suatu proses review data repository dan proses 

pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2016). Dokumentasi tersebut didapatkan pada data lampiran karya 

tulis ilmiah Anak Agung Gede Brahma Kumbara (2018) tentang  asuhan 

keperawatan pada ibu hamil dengan defisit pengetahuan tentang tanda bahaya 

kehamilan yang didapatkan dari website repository Poltekkes Denpasar. Adapun 

langkah-langkah pengumpulan data dalam data review ini yaitu: 

a. Peneliti mengambil data dari halaman repository Poltekkes Denpasar 

sesuai dengan judul yang dibuat oleh peneliti. 

b. Peneliti menguraikan hasil dalam bentuk narasi yang telah diperoleh 

sesuai dengan fokus data review dan menyusun pembahasan serta 

keterkaitannya dengan teori. 

c. Peneliti wajib memberikan simpulan sesuai dengan tujuan dan saran 

berdasarkan temuan hasil data review terhadap subjek yang terkait. 

d. Setelah proses hasil bimbingan selesai, mahasiswa mendaftarkan diri 

dan menyerahkan Karya Tulis Ilmiah ke penguji untuk dapat 

melaksanakan ujian Karya Tulis Ilmiah. 
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3.  Instrumen pengumpulan data dokumentasi 

Adapun instrument pengumpulan data pada review data repository ini 

menggunakan lembar dokumentasi. Lembar dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, serta evaluasi 

asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan defisit pengetahuan tentang tanda bahaya 

kehamilan. 

Lembar dokumentasi ini terdiri dari 11 pernyataan pengkajian, 2 pernyataan 

diagnosis keperawatan, 13 pernyataan intervensi keperawatan, 10 pernyataan 

implementasi keperawatan, dan 9 pernyataan evaluasi keperawatan. Pada lembar 

pernyataan bila ditemukan diberi tanda “√” pada kolom “Ya” bila pernyataan 

didokumentasikan oleh  Anak Agung Gede Brahma Kumbara (2018) direkam medis 

dan diberi tanda “√” pada kolom “tidak” bila ditemukan pernyataan tersebut. 

A. Metode Analisis Data 

Dalam penulisan review data repository ini, setelah peneliti mengumpulkan 

data maka data tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif adalah suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data. Setelah data 

tersusun langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggambarkan dan 

meringkas data secara ilmiah (Nursalam, 2016). Analisis data dilakukan sejak 2 April 

2020 sampai dengan 5 April 2020, sewaktu pengumpulan data sampai dengan semua 

data terkumpul. Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya 

membandingkan dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam opini 

pembahasan. 
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E. Etika Studi Kasus 

1. Persetujuan menjadi responden (Inform consent) 

 Merupakan persetujuan subjek atau partisipan untuk berpartisipasi dalam 

penelitian yang akan dilakukan dengan memberikan lembar surat persetujuan. Lembar 

pernyataan persetujuan diberikan kepada partisipan setelah diberikan informasi dan 

sebelum review data repository dilakukan.  

2. Tanpa nama (Anonymty) 

Merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam subjek penelitian 

dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian  

3. Kerahasiaan (Confidentiality)  

Peneliti juga harus menjaga kerahasian informasi yang di dapatkan mengenai 

partisipan. Partisipan memiliki hak otonomi secara sadar dan tanpa paksaan untuk 

setuju berpartisipasi dalam review data repository yang dilakukan peneliti. 

 

 

 

 


