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PERSEPSI KADER KESEHATAN TENTANG APLIKASI BERBASIS 

ANDROID MENGENAI KECEMASAN DI MASA PANDEMI  

COVID-19 UNTUK PROMOSI KESEHATAN 

 

Abstrak 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan virus dari subfamili 

orthocoronavirinae dalam keluarga coronaviridae dan ordo Nidovirales. 

Kelompok virus ini dapat menjangkit burung dan mamalia, termasuk manusia. 

Semakin hari kematian akibat Covid-19 semakin bertambah, kebijakan 

pemerintah seperti Physical distancing serta PSBB berdampak negatif bagi 

sebagian orang, seperti kecemasan, depresi, dan stres. Untuk mengurangi 

kecemasan maka diperlukan media penyedia informasi yang dapat menambah 

informasi serta diharapkan dapat mengurangi kecemasan di masa pandemi 

covid-19. Media yang mudah digunakan pada masa pandemi seperti ini yaitu 

media aplikasi. Agar media aplikasi menjadi baik maka dilakukan penilaian yang 

nantinya dilakukan pengembangan media aplikasi. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui persepsi kader kesehatan dalam menilai media aplikasi promosi 

kesehatan agar lebih baik dan layak digunakan pada masyarakat. Jenis penelitian 

ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan 

pendekatan fenomenologi. Partisipan penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri 

dari 2 kader kesehatan, 1 tokoh masyarakat, 2 tenaga kesehatan dan 1 orang ahli 

bidang kesehatan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pedoman wawancara dengan metode wawancara mendalam. Analisis data 

menggunakan pertanyaan terbuka seputar penilaian aplikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian partisipan setuju tentang isi materi pada aplikasi, gambar, 

warna dan latar belakang sebagai media promosi kesehatan untuk mengurangi 

kecemasan di masa Pandemi Covid-19. Beberapa partisipan memberikan masukan 

dan saran seperti isi pada gejala covid yang perlu ditambahkan, warna yang terlalu 

gelap dan menggunakan bahasa yang lebih simple agar lebih mudah dimengerti. 

Kata kunci: Promosi kesehatan , aplikasi, covid-19, kecemasan 

Abstract 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a virus from the orthocoronavirinae 

subfamily in the coronaviridae family and the order Nidovirales. This viruses can 

infect birds and mammals, including humans. death due to Covid-19 increase, 

government policies such as physical distancing and PSBB have a negative 

impact on some people, such as anxiety, depression and stress. To reduce anxiety, 

is needed a media that can add information and expected to reduce anxiety during 

the pandemic. Media that easy to use during  pandemic is application media. In 

order for the application media to be good, an assessment is carried out which will 

later be carried out the development of the application media. The purpose of this 

study was to determine the perceptions of health cadres in assessing health 

promotion application media so that they are better and more suitable for use in 
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society. This type of research is qualitative. The method is descriptive exploratory 

with a phenomenological approach. There were 6 research participants consisting 

of 2 health cadres, 1 community leader, 2 health workers and 1 health expert. The 

research instrument used in this research is the interview guide with the in-depth 

interview method. Data analysis uses open-ended questions around application 

appraisal. The results showed that some of the participants agreed on the content 

of the material in the application, images, colors and backgrounds as health 

promotion media to reduce anxiety during the Covid-19 Pandemic. Some 

participants provided suggestions such as content on covid symptoms that needed 

to be added, colors that were too dark and used simpler language to make it easier 

to understand. 

Keywords: Health promotion, application, covid-19, anxiety 

1. PENDAHULUAN 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) meluas pada awal tahun 2020. virus ini 

berasal dari Wuhan, Cina. (Yuliana, 2020). virus ini dapat meluas sangat cepat 

melaui droplet atau kontak dari orang ke orang. (Wu Yi-Chu, et al 2020). Yang 

beresiko mengalami kondisi parah apabila terinfeksi adalah usia lanjut, anak-anak 

dan bayi karena sistem kekebalan yang lemah sehingga  perkembangan virus lebih 

cepat (Sun et al, 2020). Tercatat angka Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2021 di 

dunia yaitu sebanyak 115.076.963 kasus dengan jumlah kematian 2.552.234 jiwa. 

Di Indonesia pun sampai saat ini terinfeksi 1.347.026 jiwa. Dengan jumlah 

kematian 36.518 jiwa. (Kemenkes RI, 2020) Sedangkan di jawa tengah jumlah 

kasus covid yaitu 154.945 kasus, yang berhasil disembuhkan sebanyak 138.511 

jiwa dan jumlah kasus yang meninggal yaitu 9.709 jiwa. (Dinkes Jateng, 2020). 

Di sukoharjo jumlah kasus yang terkena Covid-19 yaitu sebanyak 4.770 kasus, 

yang berhasil disembuhkan sebanyak 4.043 jiwa dan jumlah kasus yang 

meninggal sebanyak 325 jiwa (Dinkes Sukoharjo, 2020).  Di Kecamatan Baki 

pada tanggal 20 november terkonfirmasi sebanyak 699 kasus, dan di Desa 

Purbayan sebanyak 101 kasus terkonfirmasi. (Dinkes Sukoharjo, 2020). 

Kecemasan perlu dikelola dengan baik ketika menghadapi pandemi Covid-

19 sehingga tidak menyebabkan kepanikan yang berlebihan atau menyebabkan 

masalah kesehatan mental yang serius (Vibriyanti, 2020). Upaya untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa menolong diri sendiri melalui 
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pembelajaran yaitu melalui kegiatan promosi kesehatan (Kemenkes, 2011). 

Promosi kesehatan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan sebuah media. Media 

promosi kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang mempermudah dalam 

menyajikan informasi yang diberikan oleh komunikator bisa dengan media 

cetak, atau elektronik (berupa radio, televisi, komputer, dll) serta media luar 

ruang (Jatmika, dkk. 2019).  Promosi kesehatan juga membutuhkan peran aktif 

berbagai partai politik termasuk pejabat kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, jaringan masyarakat sipil, aparat keamanan daerah, dan organisasi 

masyarakat. Jika semua anggota masyarakat selalu aktif mengadvokasi dan 

melaksanakan tata cara mematuhi protokol kesehatan di wilayahnya, maka 

masyarakat akan lebih mematuhi protokol kesehatan (Yuningsih, 2020). 

Perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat di masa 

globalisasi seperti sekarang, maka dari itu perlu pemanfaatan media yang banyak 

dimiliki oleh banyak orang seperti smartphone (Novaeni, 2018). Dari hasil studi 

pendahuluan diperoleh informasi bahwa saat ini masyarakat Desa Purbayan 

Kecamatan Baki belum memakai atau menginstall aplikasi di smartphone terkait 

dengan pengurangan kecemasan di masa pandemi Covid-19 sehingga masyarakat 

Desa Purbayan Kecamatan Baki memerlukan suatu aplikasi yang diharapkan bisa 

dipergunakan menjadi media yang berguna untuk memberikan informasi yang 

berguna untuk membantu masyarakat memperoleh informasi khususnya 

informasi terkait pengurangan kecemasan di masa Pandemi Covid-19. 

Berdasarkan gambaran fenomena serta data diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian “Persepsi Kader Kesehatan Tentang Aplikasi Berbasis Android 

Mengenai Kecemasan Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Promosi Kesehatan”. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan media aplikasi promosi 

kesehatan jiwa agar lebih baik dan layak digunakan pada masyarakat untuk 

mengurangi kecemasan di masa pandemic COVID-19 oleh kader kesehatan, 

tenaga kesehatan di puskesmas yang terkait, tokoh masyarakat dan ahli bidang 

kesehatan. 
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2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, Metode yang digunakan adalah 

deskriptif eksploratif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini 

menginvestigasi penilaian media aplikasi mengenai pengurangan kecemasan di 

masa Pandemi Covid-19. Sampel yang digunakan sebanyak 6 orang yang terdiri 

dari 2 kader kesehatan, 1 tokoh masyarakat, 2 tenaga kesehatan dan 1 orang ahli 

dalam bidang kesehatan. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive 

sampling yang bertujuan untuk menggali informasi yang rinci dan jelas, yang 

akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Media yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu media aplikasi. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara dengan metode in depth interview. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Karakteristik Partisipan 

Tabel 1. Jumlah Responden Penilaian Media 

Karakteristi

k 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Nama Ny.Y Tn.A Ny.N Ny.T Tn.R Ny.R 

Jenis 

Kelamin 

Perem

puan 

Laki-

laki 

Perempu

an 

Peremp

uan 

Laki-

laki 

Peremp

uan 

Usia 25 

Tahun 

34 

Tahun 

35 Tahun 43 

Tahun 

51 

Tahun 

50 

Tahun 

Pendidikan S1 Profesi D3 SMA S3 SMA 

3.2 Analisis Tema 

 Tema yang terindentifikasi dari hasil wawancara adalah sebanyak 6 tema 

yang memaparkan berbagai penilaian partisipan dalam menilai aplikasi 

promosi kesehatan jiwa untuk mengurangi kecemasan di masa pandemi covid-

19. Tema-tema tersebut yaitu: (1) : Isi aplikasi, (2) Pendapat tentang kelayakan 

aplikasi sesuai dengan pemahaman masyarakat, (3) Pendapat tentang gambar 

pada aplikasi, (4) Warna dan latar belakang pada aplikasi, (5) Pendapat apakah 
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kalimat pada aplikasi mudah dibaca, jelas dan mudah dimengerti, (6) 

kekurangan pada aplikasi. 

3.3 Pembahasan 

 Data karakterisik partisipan baik dari kader maupun dari tenaga 

kesehatan masih dalam usia produktif. usia dengan aktivitas intensif dan 

kemampuan kognitif yang baik. Oleh karena itu, usia produksi memiliki 

pengaruh pada tingkat pengetahuan. (Suwaryo, Podo, 2017). Ar-Rasily 

(2016) mengemukakan bahwa Usia seseorang memengaruhi persepsi dan 

gaya berpikir seseorang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan 

persepsinya dan cara berpikirnya juga akan berkembang, sehingga ilmu yang 

diperolehnya semakin lama semakin baik.  

  Hasil penelitian karakteristik partisipan sebagian besar adalah 

perempuan. Garliah dalam Anwar dkk (2019) memberikan kesimpulan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kecerdasan laki-laki 

maupun perempuan, sehingga tidak ada perbedaan tingkat kecerdasan laki-

laki dan perempuan dalam melakukan penilaian dan pengembangan pada 

aplikasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagaian besar partisipan 

berpendidikan SMA. Winarni (2005) menyatakan bahwa Semakin tinggi 

tingkat pendidikan individu, semakin melimpah pula pengetahuan serta 

informasi yang dikuasai. Melalui proses pendidikan, seseorang akan 

memperoleh pemahaman, pengetahuan, keahlian dan wawasan yang lebih 

tinggi termasuk pengetahuan dan memahami serta menilai media informasi 

dari aplikasi tentang pengurangan kecemasan di masa pandemi covid-19. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagaian besar partisipan 

berpendapat bahwa isi aplikasi sesuai dengan materi. Hanya saja pada materi 

gejala Covid-19 sebaiknya ditambahkan gejala-gejala Covid-19 yang terbaru. 

Materi yang terdapat pada aplikasi tersebut sudah cukup baik. Menggunakan 

kata-kata yang mudah dipahami juga merupakan faktor keberhasilan 

pembaca untuk lebih memahami materi yang disajikan karena terlalu banyak 

penyampaian kalimat akan membingungkan pembaca sehingga pembaca 
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justru. sulit untuk memahami dari maksud kalimat yang dibaca. Mayer (2009) 

menjelaskhan materi dalam penyampaian pesan seperti  poster, booklet, leaflet 

ataupun yang lain yang tidak sejalan dengan keadaan pasien yang sebenarnya 

dan maka akan membuat bingung pembaca, karena materi tidak sesusai 

dengan kondisi yang dialami. 

 Sebagian besar jawaban partisipan mengatakan bahwa isi aplikasi telah 

sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Kalimat yang 

terdapat dalam aplikasi sudah cukup jelas dan mudah dipahami sehingga 

partisipan lebih mudah mengerti. Notoadmojo dalam Alini dan Indrawati 

(2018) mengemukakan bahwa media promosi kesehatan adalah wadah yang 

digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan 

oleh komunikator. Dengan adanya media promosi kesehatan, informasi yang 

diberikan menjadi lebih menarik serta mudah dipahami. 

 Pada penelitian ini komunikasi yang digunakan bersifat tidak langsung 

karena pesan yang disampaikan menggunakan media aplikasi. dengan adanya 

aplikasi sebagai media promosi kesehatan diharapkan  dapat membantu 

masyarakat dalam mengurangi kecemasan di masa pandemi Covid-19. 

 Jawaban partisipan sebagian besar menyatakan bahwa gambar pada 

aplikasi sudah cukup baik hanya saja perlu ditambahkan sedikit gambar. 

Selain menarik perhatian, gambar juga membantu menjelaskan sesuatu, 

memudahkan untuk dipahami, mempersingkat uraian yang panjang dan 

memperjelas bagian-bagian penting (Anitah dalam sumartono dan Hani 

(2018). gambar yang sederhana namun mudah dipahami partisipan sangat 

membantu dalam pembacaaan dan pemahamuan isi dari aplikasi. 

 Aplikasi ini menggunakan huruf arial warna hitam serta ukuran huruf 

yang proporsional. Peneliti memilih bentuk teks dengan mempertimbangkan 

kejelasan teks pada aplikasi. Peneliti memilih format penulisan dari hasil 

wawancara mendalam. Partisipan lebih menyukai format yang umum dan 

mudah dibaca. gambar, ukuran font, dan font sangat membantu peserta untuk 

membaca dan memahami isi aplikasi. 
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 Jawaban partisipan sebagian besar menyatakan bahwa warna dan lalar 

belakang aplikasi cukup baik hanya beberapa masih ada warna yang terlalu 

gelap. Sumartono dan Hani (2018) berpendapat bahwa Peran warna dalam 

desain grafis sangat penting antara lain untuk menarik perhatian masyarakat, 

menghasilkan efek psikologis, menjalin asosiasi, memelihara retensi dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan.  

 Sebagian besar partisipan mengatakan bahwa kalimat aplikasi mudah 

dibaca dan dimengerti. Informasi yang dimuat di media harus jelas, agar 

tidak menimbulkan rasa penasaran karena informasi yang tidak jelas. 

Nurmala dkk (2018) menjelaskan bahwa indikator keberhasilan kegiatan 

promosi kesehatan apabila pesan yang terdapat dalam aplikasi bisa diterima 

dengan positif dan memperoleh tanggapan yang baik oleh sasaran sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. partisipan beranggapan materi dalam aplikasi 

sudah tepat dan tidak bertentangan dengan norma dan budaya setempat.  

 Berdasarkan hasil dari wawancara kepada pertisipan tentang kekurangan 

dari aplikasi ini adalah tentang masalah gambar yang perlu ditambahkan, 

tanda dan gejala Covid-19 yang terbaru, aktivitas yang dapat membantu dalam 

meningkatkan imunitas dan warna yang terlalu gelap. Meskipun dalam 

aplikasi telah diberikan gambar sebagai bantuan ilustrasi, namun gambar 

seperti droplet belum sesuai. Selain dari gambar juga masalah pada materi 

gejala Covid-19 perlu ditambahkan gejala terbaru dan ditambahkan juga 

aktivitas yang dapat meningkatkan imun, selain itu beberapa bagian masih 

terdapat warna yang terlalu gelap. Oleh karena itu dari kekurangan pada 

aplikasi ini maka dilakukan dilakukan revisi pengembangan aplikasi. dalam 

Sadiman (2008) terdapat dua jenis fungsi evaluasi yaitu fungsi formatif serta 

fungsi sumatif. jika hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ditujukan 

untuk memperbaiki sebagian atau sebagian besar kurikulum yang 

dikembangkan, maka dilakukan fungsi formatif. Fungsi sumatif dikaitkan 

dengan kesimpulan tentang kebaikan sistem secara keseluruhan. Namun 

pada aplikasi ini, meskipun perbaikannya tidak mencakup semua aspek 
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materi promosi kesehatan jiwa, namun perbaikannya lebih diarahkan pada 

penulisan kalimat. 

 

4. PENUTUP 

Sebagian besar partisipan berpendapat bahwa  bahasa, isi, kalimat warna dan 

desain pada aplikasi sebagai media promosi kesehatan oleh kader kesehatan, 

tenaga kesehatan, tokoh masyarakat dan ahli bidang kesehatan mengenai 

pengurangan kecemasan di masa pandemi Covid-19 sesuai dan dapat diterima, 

Sebagian besar partisipan menilai bahwa  aplikasi sudah cukup baik dan layak 

digunakan oleh masyarakat, Sebagian besar partisipan setelah diperlihatkan 

aplikasi promosi kesehatan jiwa mengenai pengurangan kecemasan di masa 

pandemi Covid-19  menyatakan ada bagian dari aplikasi yang masih terdapat 

kekurangan seperti pada gejala Covid-19, aktivitas atau cara yang dapat 

meningkatkan imun, gambar droplet dan warna yang masih terlalu gelap serta 

memberikan saran dalam perbaikan dan pengembangan aplikasi, berdasarkan hasil 

penilaian partisipan tentang aplikasi sebagai media pendidikan kesehatan layak 

dan baik untuk digunakan sebagai media pendidikan kesehatan bagi masyarakat, 

sehingga media aplikasi diharapkan dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dalam 

media pendidikan kesehatan untuk mempermudah pemahaman dalam 

pengurangan kecemasan di masa pandemi Covid-19. 
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