
 
 

viii 
 

ABSTRAK 
 

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko dari berbagai penyakit 

degeneratif atau tidak menular. Salah satu cara untuk mencegah obesitas yaitu 

dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Cara untuk meningkatkan 

aktivitas fisik salah satunya adalah melalui motivasi dari orang lain melalui 

pendidikan gizi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas 

pendidikan gizi dan penerapan aplikasi kesehatan terhadap peningkatan aktivitas 

fisik mahasiswa. 

Rancang bangun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

quasi experiment dimana peneliti memberikan intervensi pada subjek penelitian. 

Terdapat dua kelompok perlakuan dan satu kelompok kontrol. Kelompok 

perlakuan I  diberikan intervensi pendidikan dan penerapan aplikasi kesehatan, 

kelompok perlakuan II dilakukan penerapan penggunaan aplikasi kesehatan dan 

kelompok kontrol. Pengukuran pada subjek dilakukan sebelum dan sesudah 

perlakuan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 58 responden dengan 

randomized control group. Uji statistik menggunakan uji T berpasangan one way 

Anova, wilcoxon sign test, dan uji Kruskal-Wallis.  

Jurusan kuliah responden sebagian besar adalah S1 Kesehatan Masyarakat. 

Umur responden berkisar antara 18-22 tahun. Sebagian besar responden adalah 

perempuan dan tempat tinggal responden sebagian besar di kos/asrama. Terdapat 

perbedaan yang nyata pada variabel kontrol terhadap perilaku antar kelompok 

(p=0,045) dimana kelompok perlakuan I memiliki kontrol terhadap perilaku yang 

lebih tinggi setelah diberikan perlakuan dibanding kelompok II (p=0,027) dan 

kelompok kontrol (p=0,032). 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pendidikan gizi dan penerapan aplikasi 

kesehatan efektif untuk meningkatkan kontrol terhadap perilaku responden dalam 

melakukan aktivitas fisik.  

 

Kata kunci: obesitas, pendidikan gizi, aplikasi kesehatan pada smartphone, theory 

of planned behavior 
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