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GAMBARAN KEEFEKTIFAN DETEKSI DINI COVID 19  

MELALUI MEDIA ONLINE PADA MAHASISWA KEPERAWATAN  

Abstrak 

Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia setiap harinya mengalami 

peningkatan yang didominasi oleh kelompok usia produktif, salah satunya yaitu 

mahasiswa yang memiliki gaya hidup yang dinamis serta tingkat sosialisasi yang 

tinggi. Apabila tidak ditangani akan menyebabkan lebih banyak kasus 

terkonfirmasi COVID-19. Oleh karena itu, deteksi dini COVID-19 merupakan 

langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan deteksi dini COVID-19 melalui media online pada 

mahasiswa keperawatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif dengan teknik survey elektronik dalam bentuk google form. Sampel yang 

digunakan sebanyak 102 responden.. Penelitian dilakukan pada bulan November – 

Desember 2020 pada mahasiswa keperawatan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Hasil penelitian yang didapatkan sebagian besar responden berjenis 

kelamin wanita sebanyak 82 responden dengan rentang umur tertinggi yaitu 20-22 

sebanyak 57 responden serta strata mahasiswa keperawatan menunjukkan distribusi 

tertinggi pada mahasiswa semester 3 sebanyak 28 responden, sebagian besar deteksi 

dini COVID-19 melaui media online sebanyak 87 responden tidak efektif. 

Kesimpulan penelitian adalah gambaran keefektifan deteksi dini COVID-19 

melalui media online tidak efektif. 

Kata kunci : COVID-19; deteksi dini; mahasiswa keperawatan; media online 

Abstract 

Every day, confirmed cases of COVID-19 in Indonesia have increased, which is 

dominated by productive age groups, one of which is students who have a dynamic 

lifestyle and a high level of socialization. If left untreated, it will lead to more 

confirmed cases of COVID-19. Therefore, early detection of COVID-19 is the first 

step to overcome this problem. This study aims to determine the effectiveness of 

early detection of COVID-19 through online media for nursing students. The 

method used in this research is descriptive with electronic survey techniques in the 

form of google form. The sample used was 102 respondents. The study was 

conducted in November - December 2020 on nursing students at the 

Muhammadiyah University of Surakarta. The results of the research obtained by 

most of the respondents were female as many as 82 respondents with the highest 

age range of 20-22 as many as 57 respondents and the nursing student strata showed 

the highest distribution in the 3rd-semester students as many as 28 respondents, 

most of the early detection of COVID-19 through online media as many as 87 

respondents were not effective. The conclusion of the study is that the description 

of the effectiveness of early detection of COVID-19 through online media is not 

effective. 

Keywords: COVID-19; early detection; student of nursing; online media 
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1. PENDAHULUAN 

Novel coronavirus (2019-nCoV) yaitu virus baru yang penyebab penyakit 

pernafasan, Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab 

SARS dan MERS (Kemenkes, 2020). Penyebaran Novel coronavirus sangat 

cepat hingga ke 204 negara di dunia.  Pada akhirnya, bulan Maret 2020 World 

Health Organization (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemik global. 

Berdasarkan dari data Worldometers per 31 Maret 2020 menunjukkan bahwa 

dari 204 negara dan 2 kapal pesiar sebanyak 801.117 kasus terkonfirmasi positif, 

sebanyak 38.771 kasus meninggal dunia, dan sebanyak 172.319 kasus berhasil 

sembuh.  

Indonesia juga menjadi salah satu negara terdampak pandemik Covid-19. 

Indonesia  menduduki peringkat ke 31 dengan penyebaran Novel Coronavirus 

terbanyak yaitu 40.400 kasus dengan angka mortalitas sebanyak 2.231 per Juni 

2020 (WHO, 2020). Kasus COVID-19 ini telah menyebar ke 31 Provinsi di 

Indonesia, salah satunya Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi 

terbanyak keempat dengan jumlah kasus konfirmasi COVID-19, dimana 

provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak pertama adalah provinsi DKI 

Jakarta. Data Kemenkes (2020) menyebutkan COVID-19 pada 12 November 

2020 terdapat 41.315 total terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, 4.497 di rawat, 

33.916 sembuh, dan terkonfirmasi meninggal 2.902. 

Menurut Data Kemenkes (2020) tingkat prevalensi kasus terkonfirmasi 

COVID-19 tertinggi dalam rentang usia 20-29 tahun dan 30-39 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa COVID-19 dapat menginfeksi siapa pun yang memiliki 

kontak erat dengan pasien COVID-19. Risiko penularan terbesar terjadi pada 

usia produktif yang salah satunya adalah mahasiswa. Karena remaja yang 

terpapar COVID-19 tidak menunjukkan gejala namun mampu menularkan 

kepada orang lain yang memiliki risiko, misal orang tua yang memiliki penyakit 

penyerta (Budury, 2020).  COVID-19 dapat menyebar dengan cepat melalui 

droplet dan dapat dengan mudah menularkan orang-orang disekitarnya.  
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Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19 yang 

mengalami lonjakan setiap harinya. Tentunya perlu dilakukan beberapa langkah 

dalam menangani COVID-19 untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah 

satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19 yaitu dengan melakukan 

deteksi dini. Deteksi dini adalah upaya penjaringan dan penyaringan yang 

dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang 

secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor- faktor kelainan pada tubuh 

(Etikasari, 2020).  

Penelitian ini dilakukan melalui media online pada mahasiswa keperawatan 

reguler yang masih aktif di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Data yang 

didapatkan jumlah populasi mahasiswa keperawatan sebanyak 585 mahasiswa, 

dan sebanyak 102 mahasiswa yang dijadikan responden dalam penelitian. Studi 

pendahuluan terhadap 18 responden didapatkan bahwa jenis kelamin perempuan 

lebih banyak dengan jumlah sebanyak 12 responden dibandingkan responden 

laki – laki sebanyak 5 responden dengan rata – rata usia 19 – 22 tahun dan rata-

rata memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, pilek.  

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis dan rancangan penelitian kuantitatif, metode 

penelitian ini yaitu deskriptif survey. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 585 

responden. Sampel yang digunakan sebanyak 102 responden dengan teknik 

pengambilan sampel  proportionate stratified random sampling. Pengambilan 

data karakteristik menggunakan kuesioner karakteristik responden dan deteksi 

dini COVID-19 . Penelitian dilakukan pada bulan November – Desember 2020 

pada mahasiswa keperawatan reguler yang masih aktif semester 1, 3, 5, 7, di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Analisa univariat data menggunakan 

distribusi deskriptif dan frekuensi. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel 

tunggal yaitu deteksi dini.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui gambaran keefektifan deteksi 

dini COVID-19 melalui media online pada mahasiswa keperawatan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa > 17 tahun sejumlah 

102 responden.  

Tabel 1. Karakteristik responden 
 

 Sumber : Data Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan karakteristik responden 

menunjukan bahwa distribusi berdasarkan umur memiliki nilai X ± SD 19,6 

± 1,23 responden umur tertinggi adalah umur 20-22 tahun yaitu 57 

responden (58,1 %), dan umur terendah 17-19 yaitu 45 responden (45,9%). 

Distribusi jenis kelamin responden memiliki nilai distribusi tertinggi yaitu 

wanita 82 responden (83,6 %) dan distribusi terendah responden laki-laki 

yaitu 20 responden (20,3%). Distribusi responden strata semester 

mahasiswa keperawatan menunjukan distribusi tertinggi pada semester 3 

yaitu 28 responden (28,5 %) dan distribusi terendah pada semester 7 yaitu 

22 responden (22,4%).  

 

 

Karakteristik Frekuensi Persentase (%) X ± SD 

Umur (Tahun) 

    17-19 

    20-22 

 

45 

           57 

 

  45,9  

        58,1 

 

(19,6 ± 1,23) 

Jenis Kelamin 

    Wanita 

    Laki-laki 

 

82 

20 

 

         83,6 

         20,4 

 

- 

Semester 

    Semester 1 

    Semester 3 

 

26 

28 

 

         26,5 

         28,5 

 

- 

    Semester 5 

    Semester 7 

     

26 

22 

 

         26,5 

         22,4 

 

 

- 
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Tabel 2. Gambaran Klinis Covid-19 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Data Diolah (2021) 

Berdasarkan distribusi pada tabel 2. gambaran klinis COVID-19 

sebagian besar responden mengalami gejala demam, batuk, pilek dan 

nyeri tenggorokan dan sebagian kecil mengalami sesak nafas, nyeri 

otot, keluhan pada saluran pencernaan, dan memiliki riwayat 

perjalanan ke kota terjangkit dalam kurun waktu 14 hari sebelum 

timbul gejala serta memiliki riwayat paparan kontak dengan pasien 

COVID-19. 

Tabel 3.Gambaran Keefektifan Deteksi Dini COVID-19 Melalui 

              Media Online Pada Mahasiswa Keperawatan 

 

 

 

 Sumber : Data Primer (2021) 

Berdasarkan distribusi pada tabel 3. Keefektifan deteksi dini  

COVID-19 melalui media online pada mahasiswa keperawatan 

Gejala Frekuensi Presentase 

(%) 

Demam 

Batuk 

Pilek 

Nyeri Tenggorokan 

Sesak Nafas 

Nyeri Otot 

Nyeri Kepala 

Keluhan Pada Saluran 

Pencernaan 

Riwayat Perjalanan ke 

kota terjangkit dalam 

waktu 14 hari 

Memiliki riwayat paparan 

kontak dengan pasien 

COVID-19 

42 

35 

35 

42 

23 

8 

31 

29 

 

24 

 

 

14 

41,2 

34,3 

34,3 

41,2 

22,5 

7,8 

30,4 

28,4 

 

23,4 

 

 

13,7 

Keefektifan Deteksi Dini Frekuensi Presentase 

(%) 

Efektif 

Tidak Efektif 

 

15 

87 

 

15,3 

88,7 
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sebagian besar dalam kategori tidak efektif sebanyak 87 responden 

dengan presentase (88,7%)  sebagian kecil mengalami tanda gejala 

(demam, batuk, pilek) dan sebagian kecil dalam kategori efektif 

yaitu mengalami tanda dan gejala (Demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sesak nafas, memiliki riwayat 

perjalanan ke luar kota terjangkit dan pernah kontak dengan pasien 

COVID-19) sebanyak 15 responden (15,3%) . 

 

3.1 Gambaran keefektifan deteksi dini COVID-19 melalui media online 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa keperawatan 

menunjukkan hasil karakteristik responden berusia 20-22 tahun yaitu 

sebanyak 57 responden dengan presentase 58,1%. Distribusi usia responden 

menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok 

usia remaja akhir. Distribusi jenis kelamin sebagian besar wanita sebanyak 

82 responden dengan persentase 83,6% . Selain itu distribusi strata tertinggi 

pada semester 3 menunjukkan hasil sebanyak 28 responden dengan 

presentase 28,5%. Sebagian besar responden hanya mengalami demam, 

batuk dan pilek. Deteksi dini adalah upaya penjaringan dan penyaringan 

yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh 

kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor - faktor kelainan 

pada tubuh (Etikasari dkk, 2020).  

Berdasarkan hasil penelitian keefektifan deteksi dini covid 19 

melalui media online sebagian dalam kategori tidak efektif yaitu 87 

responden dengan persentase 88,7%. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi 

dini melalui media online belum berjalan efektif karena dalam pengisian 

kuesioner secara online harus memiliki jaringan internet yang lancar, 

dengan jaringan internet yang lancar maka proses pengisian kuisioner pun 

dapat dilakukan dengan efektif dan akan mempercepat dalam melakukan 

persiapan dalam melakukan langkah selanjutnya. Selain itu saat ini setiap 

individu ini harus  menerapkan protokol kesehatan yaitu social distancing 
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untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 (Keputusan Mentri 

Kesehatan RI, 2020).  

Serta pengetahuan tentang COVID-19 sangat penting bagi 

masyarakat tentang tata cara menerapkan protokol kesehatan serta dapat 

memberikan kesadaran akan pentingnya melakukan deteksi dini (Li et al, 

2020). Cara melakukan deteksi dini melalui media online yaitu dengan 

memberikan beberapa pertanyaan terkait tanda dan gejala COVID-19 sesuai 

dengan panduan pedoman protokol kesehatan. Deteksi dini sendiri 

merupakan langkah preventif untuk menekan penyebaran COVID-19 

karena dapat dilakukan secara mandiri dan dapat diakses secara online . 

Maka dikarnakan dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan secara 

mandiri tanpa adanya pengawasan tenaga kesehatan maka deteksi dini 

melalui media online belum berjalan secara efektif. Dari penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Kwon at al (2020) bahwa deteksi dini COVID-19 

melalui media online merupakan cara yang tidak efektif. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan deteksi dini COVID-19 melalui 

media online pada mahasiswa keperawatan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta mayoritas berusia 20 – 22 tahun, berjenis kelamin perempuan dan 

mahasiswa semester 3. Sebagian besar setelah dilakukan deteksi dini 

COVID-19 melalui media online pada mahasiswa keperawatan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan hasil yang  

tidak efektif.  

Bagi institusi pendidik, responden, peneliti selanjutnya agar dapat 

memperhatikan adanya faktor – faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian deteksi dini COVID-19 melalui media online seperti variabel 

yang mempengaruhi deteksi dini COVID-19 seperti pengetahuan COVID-

19, jaringan internet  belum dapat diteliti serta dapat melakukan wawanca 

secara mendalam dengan cara tatap muka kepada responden karena social 

distancing  
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