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A2 P2 

Dibandingkan Sampel 

A1 P1 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 
 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian pbservasional analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Delam penelitian cross sectional, 

pengumpulan data baik variable dependent maupun independent dan factor-faktor 

yang mempengaruhinya dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan (Yusuf, 2015). 

Penelitian ini bersifat survey. 

 

 

 

 

Bagan 4. 1 Metode Penelitian 

Keterangan: 

P : Populasi S : Sample X1 : Perokok 

X2 : Bukan Perokok Y1 : VO2max Perokok 

Y2 : VO2max bukan perokok 
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Populasi : Remaja 

Teknik Sampling : Purposive sampling 

Variabel Dependen 

Sampel : Remaja Perokok 

dan Non Perokok 

Nilai VO2max 

Skala 

 

H1: Ada perbandingan nilai 

VO2max terhadap remaja perokok 

dan non perokok 

 

H0: Tidak ada perbandingan nilai 

VO2max terhadap remaja perokok 

dan non perokok 

 

 
 

B. Kerangka Penelitian 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4. 2 Kerangka Penelitian 

Non Perokok Perokok 

Variabel Independent 

Skala : Ordinal 

Analisis Data 

Instrumen: 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010 dalam 

Yusuf, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa 

Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel 

 

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah 

dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Azis, 2007 dalam Yusuf 2015). 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2016- 

2018 baik perokok maupun yang bukan perokok. 

3. Teknik Sampling 

 

Sampling adalalah proses menyeleksi populasi yang ada untuk dapat 

mewakili populasi (Nursalam, 2008 dalam Yusuf 2015). Teknik sampling yang 

akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan non probability purposive 

sampling. Non probability adalah Teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Berikut adalah kriteria inklusi yang telah ditentukan oleh peneliti 

 

a. Mahasiswa aktif Jurusan Teknik Elektro angkatan 2016-2018 

 

b. Merokok ataupun tidak merokok 

 

c. Dapat berkomunikasi dengan baik 

 

d. Sehat jasmani dan rohani 
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e. Bersedia menjadi responden 

 

Berikut adalah kriteria eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti: 

 

a. Responden dalam keadaan sakit atau mempunyai riwayat penyakit 

kardiorespirasi. 

b. Tidak bersedia menjadi responden. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota- 

anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain 

(Notoatmodjo, 2010) 

1. Variabel Bebas (Independent) 

 

Variabel bebas (Independent) ini merupakan variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependent (Azis 2007) 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

 

Variabel terikat (Dependent) ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena variable bebas (Azis, 2007) 

E. Definisi Operasional 

 

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indicator dari 

variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini, tujuan dari operasional variabel 

sendiri untuk menentukan skala pngukuran masing-masing variabel, sehingga 

pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat, 
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secara lebih rinci operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabel 4. 1 Operasional Variabel 

No Variable Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

1. Bebas: Perokok adalah Index Skala Ordinal 

 
Perokok 

seseorang 

menghisap 

yang 

asap 

Brinkman  

  rokok. Seseorang   

  dikatakan perokok   

  aktif apabila 

mengkonsumsi rokok 

1 batang atau lebih 

dalam setiap harinya 

paling sedikit 1 tahun. 

  

 
Bukan 

Perokok 

Bukan perokok adalah 

seseorang yang tidak 

pernah sama sekali 

mengkonsumsi rokok 

seumur hidupnya atau 

seseorang yang telah 

berhenti merokok 

selama setahun 

belakangan. 

  

2. Terikat: 

VO2max 

Nilai VO2max dinyatakan 

sebagai volume total 

oksigen    yang 

digunakan  permenit 

(ml/menit). Salah satu 

alat ukur  VO2max 

menggunakan 

Multistage   Fitness 

Test 

Multistage 

Fitness Test 

Skala Nominal 
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F. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

G. Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian dilakukan selama bulan Maret selama kurang lebih 2 

minggu. 

H. Etika Penelitian 

 

Penelitian yang menggunakan objek manusia tidak boleh bertentangan dengan 

etika agar hak responden dapat terlindungi, penelitian dilakukan dengan 

menggunakan etika sebagai berikut (Nursalam, 2008 dalam Yusuf 2015): 

1. Memberikan Informed Consent 

 

Lembar persetujuan diedarkan kepada responden sebelum penelitian 

dilaksanakan terlebih dahulu responden mengetahui maksud dan tujuan 

penelitian serta dampak yang akan terjadi selama pengumpulan data. Jika 

responden bersedia diteliti maka harus menandatangani lembar persetujuan 

tersebut, bila tidak bersedia makan peneliti harus tetap menghormati hak-hak 

responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

 

Dalam menjaga kerahasian identitas responden peneliti tidak mencantumkan 

nama responden pada lembar pengumpulan data dan cukup memberikan kode. 

3. Confidentiality (kerahasian) 

 

Kerahasian informasi yang telah dikumpulkan dan kerahasian dari responden 

dijamin peneliti. 
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4. Instrumen Penelitian 

 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrument ini dapat berupa kuesioner (daftar pertanyaan), 

formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan 

data dan sebagainya. (Yusuf, 2015) 

5. Index Brinkman 

 

Derajat merokok berdasarkan indeks Brinkman ditentukan oleh lama 

merokok dan rerata jumlah rokok yang dikonsumsi perhari (Amelia, et al., 

2016). 

6. Harvard Step Test 

 

Harvard Step Test adalah pengukuran yang paling tua untuk mengetahui 

kemampuan aerobik yang dibuat Brounha pada tahun 1943, inti dari 

pelaksanaan tes ini adalah dengan cara naik turun bangku selama 5 menit. 

Dengan perlengkapan dengan untuk stopwatch, metronom, bangku setinggi 20 

feet (45cm) dan alat pencatat. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

 

1. Persiapan Penelitian 

 

a. Melakukan penyusunan proposal penelitian 

 

b. Melakukan studi pendahuluan di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang 

c. Mempersiapkan instrument penelitian 

 

d. Mempersiapkan surat-surat yang bersifat administratif untuk 

melakukan penelitian. 
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2. Pelaksanan Penelitian 

 

a. Menyiapakan alat yang dipakai untuk melakukan penelitian 

 

b. Menyediakan surat persetujuan responden berupa informed consent dan 

memberikan penjelasan mengenai tujuan dari penelitian serta hak 

responden. 

c. Melakukan pengarahan dan mendampingi responden cara menjawab 

kuesioner yang benar. 

d. Mendokumentasikan proses penelitian baik berupa tulisan maupun 

gambar. 

3. Pengololaan Data Penelitian 

 

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengelolaan data kemudian 

dianalisis, pengolahan data dilakukan (Nazier, 2009) sebagai berikut: 

1. Editing 

 

Editing adalah kegiatan menyeleksi data yang masuk dari pengumpulan 

data melalui kuesioner, setelah kuesioner dikumpulkan kemudian peneliti 

melakukan pemeriksaan terhadap jawaaban yang telah diberikan, dan tidak 

ada kuesioner yang tidak terisi. 

2. Coding 

 

Coding adalah kegiatan untuk mengklasifikasi data atau jawaban 

menurut kategorinya masing-masing. 

3. Scoring 

 

Scoring adalah kegiatan menyetor hasil checklist observasi yang 

dilakukan pada responden. 
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4. Tabulating 

 

Menyusun dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga akan 

dapat dengan mudah untuk menyusun analisa data sesuai yang diteliti. 

J. Rencana Analisa Data 

 

1. Analisa Univariate 

 

Tujuan dalam analisa ini untuk menjelaskan karakteristik dan 

mendeskripsikan setiap variabel penelitian meliputi mahasiswa perokok, non 

perokok dan nilai VO2max 

2. Analisa Bivariate 

 

Analisa ini digunakan untuk menganalisa hubungan anatara kedua variabel 

independen dan dependen (Notoadmodjo, 2015). Dalam penelitian ini variabel 

independen adalah perokok dan non perokok, sedangkan variabel dependennya 

adalah nilai VO2max. untuk mengetahui perbandingan kedua variabel tersebut 

bisa menggunakan uji sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang 

diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hal tersebut 

penting karena bila data setiap variabel tidak normal, makan pengujian 

hipotesis tidak bisa menggunakan statistic (Sugiono, 2012). 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan program Statistical Product an 

Service Solution (SPSS) penelitian ini menggunakan uji normalitas yang 

memiliki 2 syarat yaitu jika data >50 sample menggunakan uji Kolmogorov 

smirnov dan jika data <50 sample menggunakan uji shaviro wilk. 
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b. Uji Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan 

suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus 

tertentu dan merupakan anggapan semsntara yang perlu diuji benar atau 

tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat 

bagi proses penelitian agar efektif dan efesien. Hipotesis merupakan asumsi 

atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut 

dan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jika asumsi atau dugaan 

tersebut dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai-nilai 

parameter populasi, maka hipotesis tersebut adalah hipotesis statistik. 

Analisis data yang digunakan jika distribusi data normal adalah uji 

statistik parametrik yaitu Independent Sample T-test. Dasar untuk 

pengambilan keputusan uji Independent Sample T-test berdasarkan 

perbandingan nilai, jika uji independent T-test tidak dapat dilakukan atau 

data tidak bertrisbusi normal (tidak terpenuhi). Uji mann whitney untuk 

menguji perbedaan median (nilai tengah) antara dua grup. Pengambilan 

keputusan pengujian Mann Whitney berdasarkan perbandingan dengan 

mengetahui nilai VO2max perokok dan non perokok. Batas kemaknaan 

adalah 0,005 (5%), bila nilai besar dari pada 0,05 maka tidak diterima dan 

bila kurang dari 0,05 adalah ditolak. 
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