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BAB III
METODOLOGI

A. Metode Studi Kasus

     Penyusunan studi kasus ini menggunakan metode deskriptif. Metode

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan

utama untuk  membuat  gambaran atau deskripsi  suatu  keadaan  atau

area populasi tertentu yang bersifat faktual secara objektif,  sistematis,

dan  akurat.  Tempat  studi  kasus  yaitu  di  Puskesmas  Pekauman

Banjarmasin. Studi kasus ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017 dengan

sasaran yang diambil yaitu Ibu Hamil Dengan PMS ( Penyakit Menular

Seksual ) dengan gonorea. Metode yang dilakukan dengan Tanya jawab

kepada ibu hamil dengan PMS Gonorea.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan pada ibu hamil

yang mengalami PMS. Metode yang dilakukan wawancara dengan

cara tanya jawab.

2. Pemeriksaan Fisik

a. Inspeksi

Adalah  suatu  tindakan  pemeriksaan  dengan  menggunakan

indera penglihatan untuk mendeteksi  karakteristik  normal  atau

tanda tertentu dari bagian tubuh atau fungsi tubuh pasien. Pada

kasus  ini  dilakukan  pemeriksaan  head  to  toe.  Metode  yang

dilakukan dengan cara melihat vagina.

b. Palpasi

Adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan

perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan menggunakan

jari  atau tangan.  Pada  kasus ini  dilakukan  pemeriksaan  pada

leher dan mamae.Metode yang dilakukan dengan cara perabaan

dibagian perut bagian bawah.

c. Perkusi
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Adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan

bunyi getaran/ gelombang suara yang dihantarkan kepermukaan

tubuh  dari  bagian  tubuh  yang  diperiksa.  Pada  kasus  ini

dilakukan pemeriksaan ginjal dan patella.

 d.   Auskultasi
Yaitu ketrampilan untuk mendengar suara tubuh pada paru-

paru,  jantung,  pembuluh  darah  dan  bagian  dalam/viscera

abdomen.  Pada  umumnya,  auskultasi  ini  merupakan  teknik

terakhir  yang  dilakukan  pada  suatu  pemeriksaan  fisik,  akan

tetapi  pada  pemeriksaan  fisik  abdomen  (perut),  biasanya

auskultasi  dilakukan  setelah  melakukan  inspeksi,  karena

ditakutkan terjadinya perubahan suara gerakan usus (peristaltik)

jikalau dilakukan setelah palpasi dan perkusi. 

3. Studi dokumentasi

     Studi  dokumentasi  adalah  setiap  bahan  tertulis  yang

dipersiapkan untuk hasil pendokumentasian dari tindakan yang telah

dilakukan.  Dalam  kasus  ini,  dokumentasi  dilakukan  dengan

mengumpulkan  data  yang  diambil  dari  Puskesmas  Pekauman

Banjarmasin.

4. Studi Literatur

     Studi Literatur adalah bahan-bahan pustaka yang sangat penting

dalam  suatu  penelitian.  Bahan  pustaka  untuk  studi  kasus  ini

diperoleh dari buku, jurnal penelitian, dan internet. 

5.   Pemeriksaan Penunjang

 Gonore  dapat  diobati  dengan  antibiotic  yang  aman  untuk

dikosumsi  selama  kehamilan.  Jika  ada  gejala-gejala  seperti

terjangkit  gonore  atau  penyakit  mrnular  lainnya,  segera  pergi  ke

tenaga  kesehatan  terdekat  dan  akan  dilakukan  laboratorium.  Tes

laboratorium akan menggunakan sampel  berupa lender  dari  leher

Rahim. Jika hasilnya positif, tes tersebut akan diulang dua sampai

empat  pekan.  Bila  pada  ibu  hamil  dilakukan  pemeriksaan  pada

trimester pertama dan trimester tiga .

 


