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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

A. Karakteristik Responden 

 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 30 orang yang diambil 

sebagai sampel dan memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi, kemudian sampel 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perokok yang berjumlah 16 

orang dan kelompok bukan perokok berjumlah 16 orang. 

Berikut ini merupakan diagram karakteristik responden berdasarkan usia: 
 

Diagram 5. 1 Karakteristik sampel penelitian berdasarkan usia 

(Sumber Data Pribadi, 2020) 
 

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui sampel penelitian responden 

berdasarkan usia berkisar antara usia 18-23 tahun, dimana usia 18 tahun sebanyak 

2 orang (6%), usia 19 tahun sebanyak 2 orang (6%), usia 20 tahun sebanyak 5 orang 

(16%), usia 21 tahun sebanyak 5 orang (16%), usia 22 tahun sebanyak 12 tahun 

 

(37%), usia 23 tahun sebanyak 6 orang (19%). 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Merokok 

 

Berikut ini adalah diagram karakteristik berdasarkan tingkat merokok: 
 

Diagram 5. 2 Karakteristik sampel penelitian berdasarkan tingkat merokok 

(Sumber Data Pribadi, 2020) 

 

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui karakteristik responden 

berdasarkan tingkat merokok dengan menggunakan indeks brikman, dapat di 

lihat bahwa responden yang termasuk dalam kategori perokok ringan sebanyak 

7 orang (23%), perokok sedang sebanyak 9 orang (29%). Perokok berat tidak 

ada (0%), dan yang tidak merokok atau bukan perokok sebanyak 16 orang 

(48%) sehingga dapat di simpulkan bahwa mayoritas remaja perokok di 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan kategori perokok sedang. 
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B. Uji Hipotesa 

 

1. Uji Normalitas 

 

Berikut ini adalah hasil dari uji normalitas yang menggunakan uji shapiro 

wilk dan dengan jumlah sampel sebanyak 32 orang. 

Tabel 5. 1 Uji Normalitas 

(Sumber: Data Pribadi, 2020) 

 

 

Shapiro Wilk: Statistic=nilai statistika;N=Jumlah Sampel;P=Nilai Signifikasi 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi 

 

menggunakan uji normalitas Shapiro Wilk lebih dari 0,05 dan data yang di 

dapatkan oleh peneliti bersifat tidak normal. 

2. Uji Perbandingan Nilai Volume Oksigen Maksimum Terhadap Perokok dan 

Bukan Perokok 

Berikut ini adalah hasil dari uji Independent Sampel Test untuk melihat 

perbandingan dari volume okigen maksimum remaja perokok dan bukan 

perokok: 

Tabel 5. 2 Hasil Uji Perbandingan 

(Sumber: Data Pribadi,2020) 

N Sig.2-Tailed A 

Perbandingan Nilai 32 

Volume Oksigen 

000 0,05 

 
 

 

Maksimum Perokok dan Bukan Perokok 

Independent Sampel Test: N=total frekuensi; Sig.2-Tailed=pengujian dua arah; 

A=signifikasi 

 
Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui jumlah sampel secara 

keseluruhan yaitu berjumlah 32 orang. Dengan hasil perbandingan volume 

Statistic N P 

Bukan Perokok 894 16 063 

Perokok 836 16 009 
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oksigen maksimum terhadap perokok dan bukan perokok di peroleh nilai 000 

 

<α=0,05. Maka H0 ditolak dan H1diterima maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan nilai volume oksigen maksimum terhadap remaja perokok dan bukan 

perokok di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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