
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan rancangan studi kasus, yaitu salah satu jenis rancangan 

penelitian yang mencakup satu unit penelitian secara insentif. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan ibu 

primigravida trimester I dengan nausea. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Data penelitian ini diambil dari lampiran Karya Tulis Ilmiah atas 

nama Ni Luh Sri Okayani dengan judul Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pada Ibu Primigravida Trimester I Dengan Nausea di UPT Puskesmas 

Klungkung I Tahun 2019 yang diperoleh melalui website repository 

Poltekkes Denpasar. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan pada 

tanggal 13 April 2020. 

C. Subjek Studi Kasus 

Subjek pada penelitian ini adalah dua dokumen pasien yang 

diambil dari lampiran Karya Tulis Ilmiah atas nama Ni Luh Sri Okayani 

dengan judul Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu Primigravida 

Trimester I Dengan Nausea di UPT Puskesmas Klungkung I Tahun 2019 

yang diperoleh melalui website repository Poltekkes Denpasar. Adapun 

kriteria inklusi dan eksklusi subjek studi kasus ini adalah : 

 



1. Kriteria Inklusi 

Menurut Setiadi (2013), kriteria inklusi adalah karakteristik umum 

subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan 

diteliti. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam kriteria inklusi adalah:   

a. Ibu trimester I yang mengalami mual   

b. Ibu primigravida trimester I yang mengalami penurunan nafsu makan   

2. Kriteria Eksklusi 

Menurut Setiadi (2013), kriteria eksklusi adalah menghilangkan 

atau mengeluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan studi 

karena berbagai sebab. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah Ibu 

primigravida trimester I yang mengalami anemia kehamilan, abortus, 

kehamilan dengan degenerasi penyakit trofoblas, dan kehamilan ektopik 

terganggu. 

D. Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah asuhan keperawatan 

pada ibu primigravida trimester I dengan nausea meliputi pengkajian, 

diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. 

E. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari rekam medik klien. Pada penelitian ini 

menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan teknik 

dokumentasi. Data yang dikumpulkan ini adalah asuhan keperawatan pada 

ibu primigravida trimester I dengan nausea, yang bersumber dari lampiran 



Karya Tulis Ilmiah atas nama Ni Luh Sri Okayani dengan judul Gambaran 

Asuhan Keperawatan Pada Ibu Primigravida Trimester I Dengan Nausea 

di UPT Puskesmas Klungkung I Tahun 2019 yang diperoleh melalui 

website repository Poltekkes Denpasar. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

dokumentasi yaitu melakukan pengamatan terhadap dua dokumen pasien 

yang terdapat pada lampiran Karya Tulis Ilmiah atas nama Ni Luh Sri 

Okayani dengan judul Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu 

Primigravida Trimester I Dengan Nausea di UPT Puskesmas Klungkung I 

Tahun 2019 yang diperoleh melalui website repository Poltekkes 

Denpasar. Adapun langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah : 

a. Peneliti memasukkan kata kunci nausea pada ibu primigravida trimester I 

pada repository Poltekkes Denpasar. 

b. Peneliti mengunduh dan melakukan pengolahan pengambilan data pada 

lampiran Karya Tulis Ilmiah dari website repository Poltekkes Denpasar 

sesuai dengan judul yang diambil. 

c. Peneliti melakukan pengamatan lalu menguraikan hasil dalam bentuk 

narasi yang telah diperoleh sesuai dengan okus studi kasus dokumentasi 

dan menyusun pembahasan serta perbandingan dengan teori yang 

digunakan peneliti sebagai acuan. 

d. Peneliti memberikan simpulan dan saran sesuai dengan tujuan dan saran 

berdasarkan temuan studi dokumentasi. 



F. Metode Analisis Data 

Metoda yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Data diambil dari lampiran Karya Tulis Ilmiah atas nama Ni 

Luh Sri Okayani dengan judul Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu 

Primigravida Trimester I Dengan Nausea di UPT Puskesmas Klungkung I 

Tahun 2019 yang diperoleh melalui website repository Poltekkes 

Denpasar, analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta 

selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada dan dituangkan dalam 

opini pembahasan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam 

intervensi tersebut. 

1. Pengolahan data 

Data diolah dari hasil dokumentasi. Data yang didapatkan  peneliti 

dari teknik dokumentasi dibuat dalam bentuk hasil dengan melihat dan 

menyalin data-data pasien berdasarkan catatan medis pasien kedalam 

bentuk naratif. 

2. Penyajian data 

Penyajian data disesuaikan dengan desain studi kasus deskriptif 

yang dipilih untuk studi kasus, data disajikan secara narasi. Kerahasiaan 

dari pasien dijamin dengan cara mengaburkan identitas dari pasien. 

3. Verifikasi dan kesimpulan 

Dari data yang disajikan, kemudian data dibahas dan dibandingkan 

dengan hasil-hasil penelitian terdahulu secara teoritis dengan perilaku 

kesehatan, serta penarikan kesimpulan menggunakan  metode induksi. 



G. Etika Penelitian 

Pada penelitian ini dicantumkan etika yang mendasari penyusunan 

studi kasus, yang terdiri dari : 

1. Tanpa nama (Anonymity) 

Anonymity adalah salah satu etika penelitian, dimana peneliti 

memberikan jaminan untuk tidak memberikan atau mencantumkan nama 

responden dan hanya  ditulis berupa inisial subjek penelitian pada lembar 

pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

2. Kerahasiaan (Confidentially) 

Confidentially merupakan adanya jaminan oleh peneliti untuk 

menjaga kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-

masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaanya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil penelitian.   

 


