
 

BAB VI 

PEMBAHASAN 

 
A. Interpretasi Hasil Penelitian 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai interpretasi hasil penelitian yang telah 

dilakukan untuk mengetahui Perbandingan Nilai Volume Oksigen Maksimum Pada 

Remaja Perokok dan Bukan Perokok di Universitas Muhammadiyah Malang. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan rata rata usia responden berkisar 18 

hingga 23 tahun di universitas muhammadiyah malang dimana responden 

terbanyak pada usia 21 dan 22 tahun. Usia tersebut mewakili umur setingkat 

perguruan tinggi dalam Angka Partisipasi Sekolah (Profil Kesehatan Indonesia, 

2012). VO2max pada remaja yang tidak dilatih menunjukkan kenaikan 

progresif dan linier dari puncak kemampuan aerobik, VO2max anak laki-laki 

menjadi lebih tinggi mulai umur 10 tahun. Puncak nilai VO2max dicapai kurang 

lebih pada usia 18-20 tahun dan VO2max ditingkatkan pada usia remaja (Balyi, 

2018). Menurut Giri Wiarto (2013 : 169) rokok menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat kebugaran sesorang, kadar CO yang terhisap akan 

mengurangi VO2max seseorang yang berpengaruh terhadap daya tahan, selain 

itu menurut penelitian perkins dan sexton, nicotin yang terkandung dalam rokok 

dapat memperbesar pengeluaran energi. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Merokok 

 

Untuk mengetahui tingkat merokok seseorang dapat dihitung dengan 

menggunakan indeks brikman. Rumus Indeks Brikman (IB) = Jumlah rata-rata 

rokok yang di hisap sehari (batang) x lama merokok (tahun). Berdasarkan 
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indeks brinkman didapatkan hasil jumlah perokok di Universitas 

Muhammadiyah Malang berada pada tingkat perokok sedang dengan jumlah 

presentasi 53%. 

3. Pengaruh Nilai Volume Oksigen Maksimum Terhadap Perokok dan Bukan 

Perokok 

Paru-paru merupakan salah satu organ yang sangat berpengaruh terhadap 

nilai VO2max seseorang. Menurut Putranto dan Moejiono (2015) pasien 

penderita PPOK di RS Persahabatan, Jakarta pada tahun 2013 mencapai 1702 

pasien dengan 92% merupakan perokok. Selain itu, menurut Direktorat PPTM 

(2012) rokok menyebabkan lebih dari 80% lakilaki meninggal karena kanker 

paru- paru. Apabila organ paru-paru mulai terserang penyakit yang disebabkan 

oleh rokok, maka secara otomatis paru-paru tidak akan bekerja secara maksimal 

dalam menyerap oksigen sehingga kadar VO2max juga akan semakin menurun. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan jumlah responden sebanyak 32 orang dan terbagi menjadi 2 

kelompok yaitu kelompok perokok berjumlah 16 orang dan kelompok bukan 

perokok berjumlah 16 orang. Hasil yang didapatkan peneliti menunjukkan 

adanya perbedaan nilai volume oksigen maksimum remaja perokok dan bukan 

perokok dari hasil uji Independent Sampel Test dan di peroleh nilai 000<0,05 

maka H0 ditolak yang artinya ada perbedaan nilai volume oksigen maksimum 

dari 2 kelompok yang berbeda. 

 

B. Keterbatasan penelitian 

 

Keterbatasan penelitian ini antara lain yaitu: 

 

1. Keterbatasan waktu dikarenakan adanya pandemi wabah virus corona yang 
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menghambat proses penelitian 

 

2. Kurangnya partisipasi responden karena pada saat penelitian masih 

diberlakukan sosial distansing sehingga sulit untuk bersosialisasi dan 

melakukan penelitian 

3. Adanya responden yang tidak memenuhi kriteria peneliti sehingga tidak 

bisa dijadikan responden. 

C. Implikasi Fisioterapi 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta perhitungan uji normalitas 

dan uji hipotesa di temukan adanya perbandingan nilai volume oksigen maksimum 

terhadap remaja perokok dan bukan perokok di Universitas Muhammadiyah 

Malang. Penelitian ini dapat di implikasikan untuk tenaga fisioterapi maupun 

tenaga kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang untuk memperhatikan 

kesehatan paru-paru sejak usia dini serta memberikan edukasi kepada remaja untuk 

mengurangi konsumsi rokok agar tidak terjadi penurunan fungsi paru dan juga 

kemampuan aktifitas lainnya. 
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