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LAMPIRAN 

 

WAWANCARA 

WAWANCARA DOKTER SPESIALIS SARAF 

Narasumber :  dr. Martinus Julianto, Sp.s      

Tanggal : 7 Maret 2016 

 

1. Apakah pasien anda ada yang mengalami serangan stroke saat usia muda? Jika ada, umur 

berapa dan apa penyebabnya? 

Jawaban: Ada. Pasien berumur 14 tahun, kurang tau penyebabnya namun sudah dipastikan 

bahwa pasien terserang stroke. 

2. Menurut anda, apakah stroke itu? 

Jawaban: Stroke merupakan kematian pada jaringan otak yang disebabkan tidak ada supali 

darah ke otak karena adanya hambatan berupa sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah. 

3. Apakah penyebab terjadinya stroke? 

Jawaban: gaya hidup yang tidak sehat 

4. Bagaiman cara mencegah seseorang terserang stroke? 

Jawaban: Makan teratur, istirahat cukup, olahraga teratur, menghindari obat-obat, rokok, dan 

alkohol. 

 

WAWANCARA DOKTER UMUM 

Narasumber :  dr. Prasarita Esti Pudyaningrum      

Tanggal : 7 Maret 2016 

 

1. Apakah ada pasien yang menemui anda dan mengeluhkan hal – hal yang beresiko terhadap 

serangan stroke? Jika ada, sekitar umur berapa pasien termuda yang melakukan konsultasi? 

Jawaban: ada. 45 tahun 

2. Bagaimana mencegah stroke / penyebab – penyebab yang memacu kepada serangan stroke? 

Jawaban:menjaga gaya hidup sehat dan memeriksakan kesehatan secara teratur 

3. Menurut anda, apakah gaya hidup sehat itu? 

Jawaban: makan dengan diet benar, olahraga, tidak merokok, medical checkup teratur, sikap 

hati sukacita 

4. Bagaimana gaya hidup sehat yang baik? 

Jawaban: mengerjakan jawaban poin 3 sesuai jangka waktu yg benar 

5. Apa yang dimaksud diet rendah garam? Seperti apa? 

Jawaban:makan makanan dengan kandungan garam yang rendah. Menghindari makanan 

dengan kandungan garam yang tinggi seperti: kecap, saus, micin, krupuk. 

6. Bagaimana melakukan diet rendah lemak? 

Jawaban: mengurangi makanan yang mengandung minyak, lemak hewani, daging merah. 

7. Apakah melakukan diet golongan darah juga perlu untuk menjalani gaya hidup sehat? 

Jawaban: tidak perlu 

8. Apakah 4 sehat 5 sempurna saat ini dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang seimbang dan 

bagian dari gaya hidup sehat? Kalau tidak apa yang dapat dijadikan sebagai acuan yang 

dikatakan seimbang? 

Jawaban: tidak, tetapi diet gizi seimbang 

9. Olahraga yang baik itu olahraga yang bagaimana? Apakah ada olahraga tertentu yang baik 

untuk kesehatan, semisal penderita stroke? 

Jawaban: olahraga yang sesuai kebutuhan. Penderita stroke baik melakukan olahraga selain 

olahraga kardio. 

10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan olahraga setiap hari?  

Jawaban:30-60 menit setiap hari 

11. Kapan sebaiknya olahraga dilakukan? 

Jawaban: di pagi hari untuk membantu metabolism bekerja dengan baik 

12. Apakah pola istirahat berpengaruh pada kesehatan? Bagaimana pola istirahat yang baik? 

Jawaban:berpengaruh. Pola istirahat 7-8 jam sehari 

13. Untuk anak muda, melakukan gaya hidup sehat bukan merupakan suatu hal yang mudah, 

apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Misalnya seperti menyeimbangkan apa yang 

dikonsumsi sehari – hari? (misal: hari ini makan – makanan berlemak, besok tidak) 

Jawaban: solusinya mengetahui alasan mengapa harus hidup sehat, membiasakan sejak anak-

anak. Makan juga hrus teratur, stabil untuk menjaga kesehatan pankreas. 

14. Anak muda jaman sekarang sudah mulai mengenal obat-obatan (drugs), rokok, dan alkohol, 

dan rentan terhadap ketiga hal tersebut, apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? 

Jawaban: anak anak muda harus memiliki citra diri yang benar, sehingga tidak merasa kurang 

dengan dirinya dan mencari kesenangan di luar dari apa yang sudah dianugerahkan 

kepadanya. 
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15. Jika sudah mengkonsumsi dan kecanduan, apa langkah yang tepat untuk menghentikan ketiga 

hal tersebut? 

Jawaban: dilakukan rehabilitasi dan disadarkan akan citra dirinya. Penerimaan dari keluarga 

perlu untuk menumbuhkan perasaan dikasihi sesama. 

 

WAWANCARA AHLI GIZI 

Narasumber :  dr. Fransiska Angelina S.Gz      

Tanggal : 7 Maret 2016 

 

1. Menurut anda, apakah gaya hidup sehat itu? 

Jawaban: Gaya hidup yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan tetapi selalu seimbang 

dengan kebutuhan masing masing individu 

2. Bagaimana gaya hidup sehat yang baik? 

Jawaban: Makan bergizi seimbang, berolahraga , dan tidur yang cukup 

3. Apa yang dimaksud diet rendah garam? Seperti apa? 

Jawaban: Diet yanng dilakukan dengan cara mengurangi asupan Na dalam pengolahan 

makanan. Contoh: tidak menggunakan garam dapur dalam memasak 

4. Bagaimana melakukan diet rendah lemak? 

Jawaban: Melakukan diet rendah lemak dengan cara mengurangi asupan kalori 

5. Apakah melakukan diet golongan darah juga perlu untuk menjalani gaya hidup sehat? 

Jawaban: Menurut saya tidak perlu 

6. Apakah 4 sehat 5 sempurna saat ini dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang seimbang dan 

bagian dari gaya hidup sehat? Kalau tidak apa yang dapat dijadikan sebagai acuan yang 

dikatakan seimbang? 

Jawaban: 4 sehat 5 sempurna tidak dapat dikategorikan demikian karena tidak lengkap. PUGs 

merupakan pedoman yg cukup bisa digunakan untuk acuan gizi seimbang 

7. Olahraga yang baik itu olahraga yang bagaimana? Apakah ada olahraga tertentu yang baik 

untuk kesehatan, semisal penderita stroke? 

Jawaban: Pada prinsipnya semua jenis olahraga itu baik, tinggal tujuan dari olahraga itu apa? 

apa yang ditargetkan saat melakukan olahraga tersebut? olahraga yang baik hendaknya 

olahraga yang bisa mengaktifkan otak kanan kiri dan gerak motori seluruh tubuh serta 

meningkatkan metabolisme tubuh. Olahraga baik untuk stroke : jalan santai, berenang 

8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan olahraga setiap hari?  

Jawaban: minimal 2 jam untuk hasil yg optimal. kalo hanya 10 menit tidak berpengaruh 

signifikan 

 

9. Kapan sebaiknya olahraga dilakukan? 

Jawaban: Pada waktu pagi hari 

10. Apakah pola istirahat berpengaruh pada kesehatan? Bagaimana pola istirahat yang baik? 

Jawaban: Berpengaruh. caranya dengan tidur cukup 8 jam sehari 

11. Untuk anak muda, melakukan gaya hidup sehat bukan merupakan suatu hal yang mudah, 

apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Misalnya seperti menyeimbangkan apa yang 

dikonsumsi sehari – hari? (misal: hari ini makan – makanan berlemak, besok tidak) 

Jawaban: Timbulkan rasa "awareness". contoh aplikasi : terapkan habit cek lab (general check 

up rutin) 6 bulan sekali -- > ada point2 yg abnormal --> timbul awareness untuk menjaga pola 

makan --> otomatis anak muda dipaksa untuk menjaga pola makan supaya tidak timbul 

komplikasi lebih lanjut 

 

WAWANCARA TERAPIS 

Narasumber :  Samuel Adi Nugroho, A.Md.Ft.      

Tanggal : 7 Maret 2016 

 

1. Menurut anda, apakah stroke itu? 

Jawaban: Stroke merupakan rusaknya sel-sel otak akibat tidak adanya suplai darah yang 

membawa oksigen dan sari makanan akibat adanya sumbatan maupun pembuluh darah pecah. 

2. Stroke diklasifikasikan menjadi berapa jenis? 

Jawaban: Stroke dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hemoragik (pembuluh darah pecah) dan non-

hemoragik (sumbatan). 

3. Mengapa seseorang dapat terserang stroke sejak muda? 

Jawaban: Gaya hidup yang tidak sehat dan didominasi juga oleh pergaulan 

4. Bagaimana langkah pencegahan stroke? 

Jawaban: Hidup sehat yang didukung dengan adanya lingkungan yang sehat. Jika hidup sehat, 

pembuluh darah baik, sehingga mencegah stroke. Hidup sehat dapat dilakukan dengan 

mengatur pola makan, olahraga cukup, istirahat teratur, menghindari stress, menghindari 

rokok, alkohol, dan obat-obatan, minum air putih minimal 8 gelas per hari. 
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5. Apakah 4 sehat 5 sempurna masih merupakan patokan makanan seimbang? 

Jawaban: Bukan, melainkan gizi seimbang. 

6. Olahraga yang baik dilakukan kapan? Berapa lama? Jenis olahraga apa yang baik bagi 

jantung? 

Jawaban: pagi maupun sore hari, sekitar 30 menit. Bersepeda di jalan datar, jalan kaki.  

 

WAWANCARA PASIEN STROKE 

Narasumber :  Djoei Kok Poo, Wali Arief Sidharta, Thomas     

Tanggal : 7 Maret 2016 

 

1. Nama dan umur anda? 

2. Berapa lama anda sudah menderita stroke? 

3. Penyebab stroke? 

4. Bagaimana kondisi anda saat ini? 

5. Apa kegiatan sehari-hari anda? 

6. Bagaimana pola makan setelah terserang stroke? 

7. Apa akibat serangan stroke yang anda rasakan saat ini? 

 

Nama Djoei Kok Poo Arief Sidharta Thomas 

Umur 79 tahun 75 tahun 54 tahun 

Lama 

menderita 

stroke 

11 tahun 1.5 tahun ± 1 tahun 

Penyebab 

stroke 

Adanya sumbatan Kondisi jantung kurang 

baik 

Irama jantu yang tidak 

teratur, tensi tinggi 

Kondisi 

saat ini 

Komunikasi dapat 

berjalan dengan baik, 

tetapi untuk aktivitas 

fisik terbatas dan harus 

menggunakan alat bantu 

Tidak dapat 

berkomunikasi dan 

beraktivitas 

Komunikasi dapat 

berjalan dengan baik, 

aktivitas normal 

Kegiatan 

sehari-hari 

Kegiatan sehari-hari 

pasien dihabiskan di 

dalam rumah dan diisi 

Terbaring tidak sadar di 

dalam kamar 

Masih dapat bekerja 

seperti biasa 

dengan browsing serta 

melukis. 

Pola makan 

saat ini 

pola makan pasien 

menjadi lebih diatur 

dengan menjalan diet 

rendah lemak 

Ditentukan langsung 

oleh ahli gizi 

Tidak terlalu ada 

pantangan, tetapi 

setelah stroke pola 

makan menjadi lebih 

dijaga 

Akibat 

Stroke 

Lemah anggota gerak 

pada bagian kiri dan 

sering mengalami tensi 

tinggi 

Tidak dapat beraktivitas 

lagi, lumpuh total 

Gangguan saraf di 

memori sehingga 

mudah lupa. 

Tabel L.1 Hasil Wawancara Pasien Stroke 

 

PERTANYAAN KUISIONER 

SERBA – SERBI TENTANG GAYA HIDUP ANDA DAN GAYA HIDUP SEHAT 

 

1. Jenis kelamin (L/P) 

2. Usia 

 16 tahun    18 tahun    20 tahun 

 17 tahun    19 tahun    21 tahun 

3. Berapa berat badan (kg) anda? __________________ 

4. Berapa tinggi badan (cm) anda? __________________ 

5. Berapa banyak air putih yang anda konsumsi setiap hari? 

> 8 gelas/hari   8 gelas/hari   < 8 gelas/hari 

6. Sumber karbohidrat manakah yang biasa / dan sering anda konsumsi? 

Nasi     Singkong 

Mie (Mie, Bihun, Pasta)   Ubi jalar 

 Roti     Kentang 

 Jagung     Minuman manis 

7. Sumber lemak manakah yang sering anda konsumsi? 

 Santan   Keju   Fastfood 

 Jeroan   Susu   Gorengan 
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8. Seberapa sering anda mengkonsumsi sumber lemak tersebut? 

 ≥ 1x/hari    < 1-3x/minggu 

4-6x/minggu   tidak pernah 

9. Berapa lama biasanya waktu tidur malam anda? 

>5 jam  5-7 jam  8-10 jam  <10 jam 

10. Dalam 1 minggu, berapa kali anda melakukan olahraga? 

1-2 kali    setiap hari 

3-4 kali    tidak pernah 

5-6 kali 

11. Apakah anda mengetahui tentang gaya hidup sehat? 

 Ya      Tidak 

12. Bagaimana anda memaknai gaya hidup sehat? (Jawaban boleh lebih dari 1)Menjaga pola 

makan 

Diet rendah garam 

Diet rendah lemak 

Olahraga secara teratur 

Istirahat cukup 

Mengendalikan stress 

Menghindari minuman beralkohol 

Menghindari rokok 

Menghindari obat – obatan 

Menjaga berat badan ideal 

 Bagaimana gaya hidup sehat yang baik menurut anda? 

 Sejak usia berapa anda mengetahui gaya hidup sehat? 

 Menurut anda apakah gaya hidup sehat perlu diterapkan? 

 Menurut anda, mengapa gaya hidup sehat perlu diterapkan? 

 Apakah anda sudah menerapkan gaya hidup sehat? 

13. Sejak usia berapa anda mengetahui tentang gaya hidup sehat? 

3-6 tahun    16-18 tahun 

7-12 tahun    19-21 tahun 

13-15 tahun 

14. Menurut anda apakah gaya hidup sehat perlu diterapkan? 

Ya     Tidak 

15. Menurut anda, mengapa gaya hidup sehat perlu diterapkan? (Jawaban boleh lebih dari 1) 

Berguna untuk diri sendiri Berguna untuk masyarakat 

Berguna untuk keluarga 

 

PERTANYAAN DAN JAWABAN CULTURAL PROBING 

 

Diary - Daily Activities 

Terima kasih karena telah bersedia menjadi responden dalam penelitian tentang gaya hidup sehat sejak 

dini untuk mencegah stroke. 

Dalam buku ini, responden diwajibkan menulis keseharian responden selama 7 hari sesuai dengan 

template yang sudah disediakan. Diharapkan dengan mengetahui keseharian responden selama 7 hari, 

keseharian responden dapat dijadikan sebagai acuan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. 

 

Malinda Rahardjo 

 

Biodata 

1. Nama : 

Responden 1 : Alexander Riant  Responden 5 : Samantha Tairas 

Responden 2 : Olivia Jovina  Responden 6 : Wulan 

Responden 3 : Selina Gunawan  Responden 7 : Ronald Patrick A. 

Responden 4 : Eric Vincent Sutedjo 

2. Jenis Kelamin : 

Responden 1 : L    Responden 5 : P 

Responden 2 : P    Responden 6 : P 

Responden 3 : P    Responden 7 : L 

Responden 4 : L 

3. Tanggal Lahir : 

Responden 1 : 10 September 1994  Responden 5 : 25 Februari 1999 

Responden 2 : 6 Oktober 1994  Responden 6 : 27 Januari 1995 

Responden 3 : 5 April 1995   Responden 7 : 18 Februari1993 

Responden 4 : 14 Agustus 1994 

4. Usia : 

Responden 1 : 22 tahun  Responden 5 : 17 tahun 
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Responden 2 : 21 tahun  Responden 6 : 20 tahun 

Responden 3 : 20 tahun  Responden 7 : 23 tahun 

Responden 4 : 21 tahun 

5. Tinggi : 

Responden 1 : 186 cm  Responden 5 : 150 cm 

Responden 2 : 150 cm  Responden 6 : 154 cm 

Responden 3 : 155 cm  Responden 7 : 180 cm 

Responden 4 : 173 cm 

6. Berat Badan : 

Responden 1 : 76 kg  Responden 5 : 45 kg 

Responden 2 : 42 kg  Responden 6 : 46 kg 

Responden 3 : 45 kg   Responden 7 : 102 kg 

Responden 4 : 85 kg 

7. Hobi : 

Responden 1 : Sleeping, listening music, gym   

Responden 2 :Menonton film 

Responden 3 : Menggambar   

Responden 4 : Badminton 

Responden 5 : Membaca 

Responden 6 : Dance 

Responden 7 : Main game, badminton, makan 

8. Sedikit tentang anda (ceritakan tentang diri anda, karakteristik anda) 

Responden 1 : Hardwork, obey the rule, a bit selfish   

Responden 2 : Saya adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Saya adalah orang yang easy-

going, cukup sabar, dan family-oriented. Saya juga menyukai travelling.  

Responden 3 : Saya cenderung pendiam dan tidak terlalu suka berada di tengah keramaian 

Responden 4 : Anda sudah tau wkwkkw 

Responden 5 : Setia, pemikir, suka bergurau, rajin 

Responden 6 : Yaah kalo karakter si aku karakter palinggg randomm si. Jadii gampang buat 

happy dan gampang down 

Responden 7 : Paling suka kalo diajak makan bareng, ato pergi bareng tapi kalo pas ada 

waktu sih, sifat apa adanya, kalo bilang A ya A, supel, kadang suka mager, tapi kalo udh niat 

semaleman suntuk digeber gak masalah, doyan gangguin temen, tapi kalo digangguin sampe 

batas limit langsung naik pitam. sifat lain yaa pemarah, tapi pemaaf, kalo ampe dendem 

kesumbat biasa diemin orang nya aja daripada dibawa marah, suka bantuin temen ato 

ngehibur temen, cuman kalo udh masuk kategori mengganggu biasanya skip. 

 

Your Opinion (Ceritakan tentang Pendapat dan Opini Anda) 

Menurut anda, gaya hidup sehat merupakan gaya hidup sehat yang bagaimana? Apakah gaya 

hidup sehat memiliki kaitan yang erat dengan terjadinya stroke? 

Responden 1 : Hidup sehat = kerja keras, olah raga, cukup istirahat, cukup makan, no diet. Ya krn 

stroke adalah kondisi tubuh mjd malfunction , hampir kebanykan terjadi karena manusia malas n tidak 

suka bergerak  

Responden 2 : Ya, sangat berkaitan, karena gaya hidup sehat dapat mencegah stroke. Gaya hidup 

sehat menurut saya adalah rajin olahraga (min. 3x/minggu) , tidur cukup, kurangi stres, dan makan 

secukupnya (tidak berlebihan) 

Responden 3 : Gaya hidup yg seimbang antara bekerja dan beristirahat, pola makan teratur, olahraga 

serta menghindari stress berlebihan. Org yg tdk memperhatikan gaya hidupnya berpotensi terkena 

stroke   

Responden 4 : Ada jika tidak menjaga makan makan sehat dan olahraga bisa meningkatkan 

kemungkinan stroke 

Responden 5 : Gaya hidup sehat adalah gaya hidup yg seimbang antara kerja, rekreasi, rohaniah. 

Tentu nya berkaitan dg terjadinya stroke 

Responden 6 : Gaya hidup yang banyak olahraga, dan makanan ngga terlalu banyak minyakk juga 

pengaruh gaya hidup sehat , berkaitan sihh. Stroke juga pengaruh dari pola makan dannn kurangnya 

aktivitas yang membuat peredaran darah lancar 

Responden 7 : Gaya hidup yang sehat adalah gaya hidup yang seimbang, baik makan maupun 

aktifitas. gaya hidup sehat rentan terkena stroke, tetapi masih ada kemungkinan terkena stroke karena 

kelainan gen, udara, polusi dikota, stress, dan masih banyak lagi 

 

 

Gambar L.1 Gaya Hidup Tidak Sehat 

Bagaimana pendapat anda mengenai gambar di atas? 
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Responden 1 : Itu orang" yg tidak punya pikiran jngka panjang.. Dari paling kiri : g peduli kondisi 

tubuh, ga peduli kesehatan orang lain n dri sendiri, terlalu serius over pushing terhadap kerjaan, akibat 

dr hidup tdk sehat (penyakitan d hari tua)  

Responden 2 : Gambar di atas merupakan gaya hidup tidak sehat, yang dapat memicu timbulnya 

stroke. 

Responden 3 : Semuanya merupakan penyebab terjadinya stroke  

Responden 4 : Merusak tubuh sendiri 

Responden 5 : Tidak baik untuk diri sendiri. Karena mempengaruhi kesehatan 

Responden 6 : Pola hidup yang berantakan 

Responden 7 : Pendapat saya mengenai gambar diatas adalah orang yang berada diatas memiliki 

permasalahan dalam hidup, orang yang biasa memiliki permasalahan dalam hidup memang rentan 

terhadap sesuatu yang terjadi pada gambar diatas, mulai dari merokok, minum alkohol, makan, stress 

pekerjaan, yang mengakibatkan pada kerentanan mereka terhadap penyakit 

 

 

Gambar L.2 Gaya Hidup Sehat 

Bagaimana pendapat anda mengenai gambar di atas? 

Responden 1 : Org yg peduli kesehatan, bukan gaya hidup mudah tp sangat penting dan dianjurkan 

Responden 2 : Gambar di atas adalah gambaran pola hidup sehat.  

Responden 3 : Gambar tsb menunjukkan contoh gaya hidup yg sehat    

Responden 4 : Menjaga tubuh tetap kondisi prima 

Responden 5 : Baik. Terlihat lebih bersemangat dalam hidup. 

Responden 6 : Pasti nya healthy life. 

Responden 7 : Pendapat saya diatas adalah orang pada gambar tersebut memiliki pola hidup yang 

teratur, walaupun mungkin memiliki rutinitas kehidupan sehari hari yang padat, mereka 

menyempatkan untuk berolahraga, makan makanan berserat dan minum air yang cukup untuk menjaga 

tubuh mereka, orang gambar diatas memiliki kesadaran akan kesehatan 

 

 

Gambar L.3Junk Food or Healthy Food 

Sumber: http://www.ndtv.com/sites/fitnesschallenge/photosdetails/independence-day-special-

getfitindia-healthy-versus-unhealthy-lifestyle-what-s-your-choice-20289?Page=10&ID=20289 

Manakah yang anda pilih? Mengapa? 

Responden 1 : Healthy food karena jelas krn sehat, sebisa mungkin jauhi junkfood 

Responden 2 : Healthy food, karena meskipun mungkin rasanya kurang enak dibanding junk food, 

tapi tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. 

Responden 3 : healthy food, karena meskipun junk food memiliki rasa yg enak namun dapat 

membahayakan kesehatan kita   

Responden 4 : Healtyfood 

Responden 5 : Untuk kebanyakan waktu saya pilih healthy food. Tapi terkadang bisa juga memilih 

junk food, tergantung situasi. Sebisa mungkin menghindari junk food karena kurang baik untuk tubuh 

tapi kadang situasi yg kurang mendukung sehingga terpaksa harus memilih junk food. 

Responden 6 : Sebenernya junk food75 % karna emang suka nyaaa makanan makanan yang berbauu 

sauus sauss sihh 

Responden 7 : Healty, karena tidak semua makanan healty itu terasa tidak enak, biasa orang - orang 

berkata bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang tidak enak, dari sayur dan daging ayam yang 

direbus tanpa bumbu, sejujurnya, banyak makanan sehat yang nikmat, contoh: sushi, sashimi, salad, 

mashed potato, dan masih banyak lagi. 

 

Daily Activities 

Tuliskan kegiatan apa saja yang anda lakukan hari ini serta makanan apa yang anda konsumsi. 

Tuliskan juga berapa banyak anda mengkonsumsi air hari ini serta ceritakan bagaimana perasaan anda 

hari ini 
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Day 1 

1. Apa saja kegiatanmu hari ini?? 

Responden 1 : Bikin tugas d kampus, ketikmengetik, jalan kaki on foot naik turun 

kampus,ngobrol" sama temen, pergi makan on car 

Responden 2 : Sarapan, kuliah, makan siang, nonton tv, makan malam, dan pergi belanja. 

Responden 3 : Kuliah, mengerjakan tugas, menonton film, tidur siang, mengerjakan tugas 

Responden 4 : Kuliah 

Responden 5 : Membuat laporan, membaca buku dan belajar. 

Responden 6 : Kuliah, ada beberapa waktu jalan jalan sebentar sama family 

Responden 7 : Didepan komputer, nonton yutub, cari info buat ide skripsi 

2. Apakah anda melakukan olahraga hari ini? Ceritakan!! 

Responden 1 : Jalan kaki naik Turun kampus, barbel an di pagi hari bangun tidur 

Responden 2 : Tidak. 

Responden 3 : Tidak   

Responden 4 : Ya, olahraga ringan push up 

Responden 5 : Ya. Saya jalan-jalan di teras setelah makan malam. 

Responden 6 : Belumm ada 

Responden 7 : belum, karena hujan yang cukup lebat dan kondisi badan yang kurang 

mendukung 

3. Apa saja yang kamu makan hari ini?? Sebutkan!!! 

Responden 1 :Telur rebus, mi, jamur, daging sapi, acar jahe, daging ikan 

Responden 2 : Nasi putih, cap cay, ayam, brokoli, roti keju  

Responden 3 : Pagi: roti Siang: nasi sayur, telur, tempe Malam: nasi sop ayam  

Responden 4 : Nasi lauk sayur daging 

Responden 5 : Nasi, sayur kangkung, telur tim, sup ayam, susu, roti coklat. 

Responden 6 : Ayam geprek, udang greng + nasi 

Responden 7 : babi rica, ayam keju, nasi goreng babi, mie rebus 

4. Berapa gelas air yang anda konsumsi hari ini? 

Responden 1 : +- 10 gelas normal 350 ml 

Responden 2 : 7 gelas 

Responden 3 : ±1,5 L  

Responden 4 : > 2 liter 

Responden 5 : 7 gelas 

Responden 6 : kalo air biasa sih 2 liter setiap hari 

Responden 7 : lebih dari 10 gelas 

5. Ceritakan bagaimana perasaanmu hari ini!! Apa yang anda rasakan hari ini?? Apakah senang, 

sedih, stress, bete, marah, jengkel, atau biasa saja?? Dan ceritakan apa yang mempengaruhi 

moodmu hari ini 

Responden 1 : Senang, makanan, aktivitas, dan orang sekitar 

Responden 2 : Biasa saja. Hari ini berjalan normal. 

Responden 3 : Biasa saja, karena kuliah masih santai shingga belum merasakan stress 

Responden 4 : Stress. Pemberitahuan dosen yg mendadak 

Responden 5 : Senang karena teman-teman sedang dalam mood yg bagus juga sehingga 

suasana sekeliling juga enak. 

Responden 6 : Biasa ajaa kokk 

Responden 7 :Perasaan hari ini sedikit gloomy karena hujan cukup deras, dan uang jajan juga 

makin dikit karena hari ini ambil motor dari tempat service membayar jasa service, ganti oli, 

dan masih harus isi bensin juga, dan masih kehabisan pulsa, jadi ya bisa dikatakan hari ini 

cukup sangat hemat agar uang nya tahan sampe besok 

 

Day 2 

1. Apa saja kegiatanmu hari ini?? 

Responden 1 : Ngampus, nyetir, jalan" k ambarawa, makan, nugas 

Responden 2 : Sarapan, kuliah, makan siang, buat skripsi, makan malam, belajar untuk ujian 

besok  

Responden 3 : Kuliah, mengerjakan design, youtube-an   

Responden 4 : Ngerjain TA 

Responden 5 : Main internet, membaca koran, baca buku 

Responden 6 : Ke kampus (kuliah) istirahat 

Responden 7 : Membuat skripsi bab 1 

2. Apakah anda melakukan olahraga hari ini? Ceritakan!! 

Responden 1 : Tidak 

Responden 2 : Tidak  

Responden 3 : Tidak   

Responden 4 : Push up 

Responden 5 : Tidak. 
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Responden 6 : Hari ini ada kuliahh aja sih cuman memang lagii kurang enak badan dann 

banyakin istirahat hari inii selepas pulang kuliahh. 

Responden 7 : Sedikit, hari ini melakukan olahraga berupa jalan kaki, approx 5 meter, yaa 

cari keringat saja 

3. Apa saja yang kamu makan hari ini?? Sebutkan!!! 

Responden 1 : Sop ayam, nasi goreng chicken wing, mi ayam  

Responden 2 : Nasi putih, pisang, sop jagung, bistik, sayur buncis, kerupuk 

Responden 3 :Pagi: roti + teh hijau Siang : nasi campur bali Malam: oatmeal + susu 

Responden 4 : Nasi daging sayur 

Responden 5 : Nasi, kuah gambas, tempe goreng, lumpia udang. 

Responden 6 : Hari inii sedikit ga bernafsu makan tapi tetepa ada cemilan arem arem, 

galantine , dan bubur 

Responden 7 : Nasi Ayam kelapa 

4. Berapa gelas air yang anda konsumsi hari ini? 

Responden 1 : +- 10 gelas  

Responden 2 : 7 gelas 

Responden 3 : 1,5 L   

Responden 4 : > 2 liter 

Responden 5 : 6 

Responden 6 : 2 liter as always 

Responden 7 : kira - kira 5 gelas 

5. Ceritakan bagaimana perasaanmu hari ini!! Apa yang anda rasakan hari ini?? Apakah senang, 

sedih, stress, bete, marah, jengkel, atau biasa saja?? Dan ceritakan apa yang mempengaruhi 

moodmu hari ini 

Responden 1 :Senang, having activity n traveling with friends, having deep pray at gua maria 

kerep ambarawa 

Responden 2 : Hari ini saya merasa bete dan stress karena masalah skripsi., apalagi besok ada 

ujian 

Responden 3 : Biasa saja, tidak ada kejadian2 yg menimbulkan stress  

Responden 4 : Biasa karena nggak ada kegiatan apa" 

Responden 5 : Biasa aja. Semua nya baik-baik saja. 

Responden 6 : Agak stress sihh karna ada sakit yang mengganggu . 

Responden 7 :Cukup stress karena asli nya mau bimbingan tapi kayak di php dosen, karena 

dosen di sms gk dijawab sampai benar" gk mood buat ngelakuin sesuatu, dan jelas 

mempengaruhi banget ke mood di hari ini 

 

Day 3 

1. Apa saja kegiatanmu hari ini?? 

Responden 1 : Ke kampus, bikin tugas, survey lapangan 

Responden 2 : Sarapan, kuliah (ujian), makan siang, mengurus skripsi, makan malam, pergi 

sama keluarga 

Responden 3 : Kuliah, servis motor, belanja, mengerjakan tugas 

Responden 4 : Asdos 

Responden 5 : Nonton tv, chatting, internetan, browsing, family time 

Responden 6 : Karna libur akuu ngerjainn kerjaan kecil di salon ,nyulam yahh cukup 

konsentrasi juga + ada latihan nari ini 

Responden 7 : Main game all day long sampe subuh 

2. Apakah anda melakukan olahraga hari ini? Ceritakan!! 

Responden 1 : Barbelan di pagi hari 

Responden 2 : Tidak 

Responden 3 : Tidak 

Responden 4 : Push up 

Responden 5 : Tidak. Krn waktu tidak mendukung 

Responden 6 : Iyaa ., akuu biasa nglakuin latian nari jika ada jadwal job nari. Dan kali inii 

agak hard jugaa latiannya jadi cukup melelahkann 

Responden 7 : Yap, e-sport, bermain juga termasuk olahraga dimana kita melatih cara 

berpikir, mengatur strategi, dan tentunya stamina, juga perlu have fun dalam melakukan e-

sport 

3. Apa saja yang kamu makan hari ini?? Sebutkan!!! 

Responden 1 : Sup ayam, nasi goreng, mi ayam 

Responden 2 : Nasi putih, tempe, kakap goreng, roti, ayam goreng, sayur, pisang 

Responden 3 : Pagi: oatmeal Siang: nasi sayur capcay + ayam goreng Malam: nasi goreng 

Responden 4 : Nasi sayur 

Responden 5 : Nasi, sate ayam, ikan, daun ginseng , sup , semangka, sosis, roti. 

Responden 6 : Kue bandung , bubur , ikan goreng 
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Responden 7 : Ada 3, babi charsu, ayam rica, ayam geprek 

4. Berapa gelas air yang anda konsumsi hari ini? 

Responden 1 : +- 10 gelas  

Responden 2 : 6 gelas 

Responden 3 : 2 L  

Responden 4 : >2 liter 

Responden 5 : 7 gelas 

Responden 6 : 2 liter 

Responden 7 :karena bermain game memerlukan cairan tubuh yg banyak, jadi setidaknya hari 

ini minum kisaran 10 an gelas bir 

5. Ceritakan bagaimana perasaanmu hari ini!! Apa yang anda rasakan hari ini?? Apakah senang, 

sedih, stress, bete, marah, jengkel, atau biasa saja?? Dan ceritakan apa yang mempengaruhi 

moodmu hari ini 

Responden 1 :Senang, teman", keluarga, selesai tidaknya tugas  

Responden 2 : Saya sedikit stres memikirkan skripsi serta ujian saya hari ini. Tapi ada 

perasaan lega juga karena Puji Tuhan saya bisa mengerjakan ujian hari ini. 

Responden 3 :Senang karena bisa berjumpa lagi dgn teman lama   

Responden 4 : Biasa 

Responden 5 : Biasa aja. Semua nya dpt diatasi. 

Responden 6 : Yaahh pertengaahan sedihh dann stress karna badan masii belum ada di 

kondisii yang bagus 

Responden 7 :Agak mendingan dari hari sebelumnya, karena melepas stress in a good way, 

gaming with friend, overall mood juga jd baik lagi 

 

Day 4 

1. Apa saja kegiatanmu hari ini?? 

Responden 1 : Ngampus aja 

Responden 2 : Makan pagi, kuliah, nonton tv, makan siang, tidur siang, jalan jalan, makan 

malam 

Responden 3 : Kuliah, tidur siang, browsing internet  

Responden 4 : Kampus 

Responden 5 : mendengarkan ceramah di kelenteng, family time 

Responden 6 : Istirahat dan latihan 

Responden 7 : Doing nothing day 

2. Apakah anda melakukan olahraga hari ini? Ceritakan!! 

Responden 1 : Tidak  

Responden 2 : Tidak 

Responden 3 : Tidak   

Responden 4 : Push up 

Responden 5 : Ya. Jalan cepat dan jogging total 15 menit. 

Responden 6 : Yahh latihan seperti kemarinn dann mungkinn karna ada latian cukup hard 

badankuu agak menaikk si stamina nya karna ada kringat yang kelepass 

Responden 7 : Tidak... Karena entah kenapa badan jadi drop, mngkn kecapaian 

3. Apa saja yang kamu makan hari ini?? Sebutkan!!! 

Responden 1 : Semur kentang telor, ayam goreng, rawon sapi 

Responden 2 : Nasi putih, sop, ayam goreng, bakmi  

Responden 3 : Pagi: bolen pisang Siang: nasi sayur, kering tempe, bakso Malam: bolen pisang 

Responden 4 : Nasi sayur 

Responden 5 :pasta, nasi, ikan, kodok, jeruk, pepaya, kangkung, salad. 

Responden 6 : Sayur asin, telur , galantine 

Responden 7 : Hari ini makan nasi campur jakarta, dan nasi capjay 

4. Berapa gelas air yang anda konsumsi hari ini? 

Responden 1 : +- 10 gelas  

Responden 2 : 7 gelas  

Responden 3 : 2L  

Responden 4 : >2 liter 

Responden 5 : 6 gelas 

Responden 6 : 1 liter 

Responden 7 : minum 8 gelas saja 

5. Ceritakan bagaimana perasaanmu hari ini!! Apa yang anda rasakan hari ini?? Apakah senang, 

sedih, stress, bete, marah, jengkel, atau biasa saja?? Dan ceritakan apa yang mempengaruhi 

moodmu hari ini 

Responden 1 :Biasa saja, teman, keluarga, tugas sekolah  

Responden 2 :Pagi ini saya cukup tegang karena akan ujian. Tapi setelah ujian sudah lega dan 

lebih rileks 

Responden 3 : Senang karna bisa ketemu pacar  



52 

 

Responden 4 : Biasa 

Responden 5 : senang. cuaca cerah, bisa beristirahat dengan tenang, ada waktu untuk 

olahraga, bertemu dengan teman, dan masih ada waktu untuk keluarga. 

Responden 6 : Lumayan senang karna kondisii badan udahh mulai stabil cmn masi belumm 

mencapai kondisi yang sepenuh nya bagusss 

Responden 7 :Stress lagee, badan kecapean, dosen mulai gila, dan hari ini dapet surat dari 

kost" an kalo harga kamar nambah, jujur, udah males liatnya karena tidak sebanding dengan 

apa yang diberikan oeh pihak kost terhadap saya, dan mngkn bulan mei saya out dari kost 

 

Day 5 

1. Apa saja kegiatanmu hari ini?? 

Responden 1 : Nugas, travel naek kereta, jalan kaki, main, makan, nonton live show music 

Responden 2 : Sarapan, les mandarin, main laptop, makan siang, nonton, jalan2 ke mall, 

makan malam  

Responden 3 : Belanja ke pasar, hangout dengan pacar, mengerjakan tgs kuliah  

Responden 4 : Mbuat TA 

Responden 5 : Belajar, membuat laporan & tugas, browsing internet , mencari info 

Responden 6 : Hanya jalan jalan ke mall saja 

Responden 7 : Nyicil skripsi lagi, bab 1 hampir kelar 

2. Apakah anda melakukan olahraga hari ini? Ceritakan!! 

Responden 1 : Ya, olahraga skuter balance wheel 

Responden 2 : Tidak 

Responden 3 :Tidak   

Responden 4 : Push up 

Responden 5 : Tidak 

Responden 6 : Jalan jalan santai hari ini 

Responden 7 : A little bit of walking, and a little bit of doing something that making some 

sweat things... 

3. Apa saja yang kamu makan hari ini?? Sebutkan!!! 

Responden 1 : Daging sapi, udang, ikan bakar ikan goreng, cumi, Tempe, syr buah 

Responden 2 : Nasi putih, sate, lumpia babi, pizza, udon, ayam rebus 

Responden 3 : pagi: bubur ayam Siang: nasi + ayam goreng Malam: nasi + sop sayur + telur 

Responden 4 : Nasi sayur 

Responden 5 : Nasi, pisang, tahu, pare, wortel, telur, sosis, nugget , jus jeruk. 

Responden 6 : Nasi ayam , telur , sayur asin 

Responden 7 : Hari ini makan telur dadar, makan sarden bakso maling 

4. Berapa gelas air yang anda konsumsi hari ini? 

Responden 1 : +- 10 gelas 

Responden 2 : 6 gelas  

Responden 3 : 1,5 L   

Responden 4 : > 2 liter 

Responden 5 : 7 gelas 

Responden 6 : 1 liter 

Responden 7 : hari ini lebih dari 10 gelas + kopi 

5. Ceritakan bagaimana perasaanmu hari ini!! Apa yang anda rasakan hari ini?? Apakah senang, 

sedih, stress, bete, marah, jengkel, atau biasa saja?? Dan ceritakan apa yang mempengaruhi 

moodmu hari ini 

Responden 1 : Senang, kegiatan, keluarga 

Responden 2 :Saya merasa senang hari ini, karena hari ini saya libur dan banyak 

menghabiskan waktu untuk refreshing.  

Responden 3 : Senang karna bisa bertemu pacar  

Responden 4 : Biasa 

Responden 5 : Pusing. Banyak yang harus dikerjakan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. 

Responden 6 : Senangg banget si karna hari ini juga weekend 

Responden 7 :Hari ini masih agak jengkel karena pengganti kuliah dibatalin lagi, dan mbuat 

skripsi tapi ide agak mentok, mood agak gk baik, tp yaa mau gmn lagi... Setidaknya udh 

nyicil dan mulai mbetuli yg mungkin dianggap tidak baik oleh dospem 

 

Day 6 

1. Apa saja kegiatanmu hari ini?? 

Responden 1 : Ke greja, makan, main, jalan"  

Responden 2 : Sarapan, belajar masak, makan siang, belajar, ke gereja, makan malam, nonton 

film 

Responden 3 : Membersihkan kmar kos, pergi ke gereja, belanja  

Responden 4 : Mbuat TA 

Responden 5 : Kuliah, rapat, acara di klenteng. 
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Responden 6 : Hari ini ada acara shooting dance di perkumpulan ku . 

Responden 7 : Main Badminton & lanjutin skripsi 

2. Apakah anda melakukan olahraga hari ini? Ceritakan!! 

Responden 1 : Jalan 1000 langkah  

Responden 2 : Tidak 

Responden 3 : Tidak   

Responden 4 : Push up 

Responden 5 : Ya. Jogging dan lari . 

Responden 6 : Mungkin nari hari ini jadi olahraga hri ni . Cukup berat sih . 4 jam kurang lebih 

Responden 7 : Badminton, latihan badminton start dr jam 8 sampe jam 10, istirahat cuman 

2x5 menit 

3. Apa saja yang kamu makan hari ini?? Sebutkan!!! 

Responden 1 : Soto, mie, daging sapi ayam, pizza, macaroni pasta 

Responden 2 : Nasi putih, bakso, mie, bubur ayam, pangsit goreng,kue basah, buah pear 

Responden 3 :pagi: soto ayam Siang: mie ayam Malam: tahu gimbal 

Responden 4 : Nasi sayur daging 

Responden 5 : Nasi, bakso, iga, daun pepaya, pepaya, es krim, kentang goreng 

Responden 6 : Mie, nasi goreng 

Responden 7 : Makan mie goreng, makan ayam matah 

4. Berapa gelas air yang anda konsumsi hari ini? 

Responden 1 : +- 10 gelas 

Responden 2 : 7 gelas 

Responden 3 : 2L 

Responden 4 : > 2 liter 

Responden 5 : 8 gelas 

Responden 6 : 1 liter 

Responden 7 : lebih dari 10 gelas 

5. Ceritakan bagaimana perasaanmu hari ini!! Apa yang anda rasakan hari ini?? Apakah senang, 

sedih, stress, bete, marah, jengkel, atau biasa saja?? Dan ceritakan apa yang mempengaruhi 

moodmu hari ini 

Responden 1 : Senang, keluarga, banyak menghabiskan waktu dengan keluarga 

Responden 2 : Hari ini saya merasa senang karena libur dan tidak perlu belajar. 

Responden 3 : Biasa saja tidk ada kejadian yg tidak biasa 

Responden 4 : Biasa 

Responden 5 : Biasa saja hanya sedikit lelah karena pergi seharian 

Responden 6 : Senanggg dann cape siih. Senang bs kumpul sama temen temen. Cape karna 

ada 4 jam nari 

Responden 7 :senang-senang, karena akhirnya bisa main minton lagi, walopun capek tapi 

senang 

 

Day 7 

1. Apa saja kegiatanmu hari ini?? 

Responden 1 : Train travelling, makan, jalan", tidur, nugas 

Responden 2 : Sarapan, kuliah , makan siang, bikin skripsi, makan malam, nonton tv 

Responden 3 : Kuliah, mengerjakan tugas desain, bersih2 kamar 

Responden 4 : Libur 

Responden 5 : Kuliah, bermain dengan teman 

Responden 6 : Ke kampus , Jalann jalan santai aja 

Responden 7 : Tiduran di kamar (tepar) 

2. Apakah anda melakukan olahraga hari ini? Ceritakan!! 

Responden 1 :Tidak 

Responden 2 : Tidak 

Responden 3 : Tidak  

Responden 4 : Push up 

Responden 5 : Tidak. 

Responden 6 : Yahh jalan jalan santai kalikk ya cukup cape sih 

Responden 7 : Tidak ada, karena kaki pegal" dan masih terasa capai 

3. Apa saja yang kamu makan hari ini?? Sebutkan!!! 

Responden 1 : Gado", mi ayam, nasi goreng 

Responden 2 : Nasi putih, sayur, ayam koloke, tahu, nasi rames, bubur ayam 

Responden 3 : pagi: oatmeal madu Siang: pecel Malam: nasi + sayur orak arik + sosis kecap 

Responden 4 : Nasi sayur daging 

Responden 5 : Hotpot, kue bandung, tahu petis, bakso, roti, susu 

Responden 6 : Nasi sop, roti goreng 

Responden 7 : Mi sumatra, ayam rica 

4. Berapa gelas air yang anda konsumsi hari ini? 
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Responden 1 : +- 10 gelas 

Responden 2 : 6 gelas 

Responden 3 : 2L  

Responden 4 : >2 liter 

Responden 5 : 9 gelas 

Responden 6 : 1.5 liter 

Responden 7 : lebih dari 10 gelas 

5. Ceritakan bagaimana perasaanmu hari ini!! Apa yang anda rasakan hari ini?? Apakah senang, 

sedih, stress, bete, marah, jengkel, atau biasa saja?? Dan ceritakan apa yang mempengaruhi 

moodmu hari ini 

Responden 1 : Biasa saja, keluarga dan kegiatan, istirahat stelah dr luar kota 

Responden 2 :Hari ini mood saya biasa saja. Malah mungkin sedikit stres karena harus revisi 

mengenai skrispi  

Responden 3 : Biasa saja tidak ada yg spesial  

Responden 4 : Senang ,gr" bisa bantu ndong" 

Responden 5 : Jengkel. Karena lelah, yg harus dikerjakan juga tidak selesai-selesai. 

Responden 6 : Hari inii cukup melelahkann. Ya biasa ajaa sihh karna hari ni juga ada kampus 

pagi sampai sore baru pulang 

Responden 7 :Biasa saja, karena nothing to do buat hari ini, banyak istirahatnya drpd aktivitas 

karena kaki masi pegal dan badan masi terasa capai 

 

Last part... 

1. Apakah anda seorang peminum, perokok, atau bukan keduanya?? Mengapa? 

Responden 1 : Bukan keduanya, karena itu smw racun 

Responden 2 : Bukan keduanya. Karena saya tahu hal tersebut tidak sehat 

Responden 3 :Bkn keduanya, karna sadar bahwa 2-2nya tidak baik utk kesehatan  

Responden 4 : Tidak 

Responden 5 : Bukan keduanya. Tidak tertarik 

Responden 6 : Bukan keduanya . Yahh karna ga suka aja sama kedua hal itu. 1 ga suka asep , 

2 juga minum bkan sesuatu hal yang baikk 

Responden 7 :Bukan keduanya, karena bukan peminum yg sering dalam jangka waktu dekat 

juga bukan perokok, doyan sih doyan untuk minum beer ato wine, tp tidak dalam periode 

dekat, byasanya dalam satu tahun mungkin 5x minum ada. Mengapa bukan perokok, karena 

jujur tidak begitu suka dengan asap rokok, dan memang gk mau merokok. 

2. Sejak usia berapa anda mulai memahami tentang gaya hidup sehat? 

Responden 1 :17-18th  

Responden 2 : 15 tahun 

Responden 3 : 17th  

Responden 4 : 18an 

Responden 5 : Sekitar 16 tahun. 

Responden 6 : Sejak SMA 

Responden 7 :Umur 15 baru paham hidup sehat itu kayak apa 

3. Apa yang anda ketahui pertama kali tentang gaya hidup sehat? 

Responden 1 : Byk olahraga 

Responden 2 :Tidur cukup dan makan teratur, rajin OR  

Responden 3 : gaya hidup sehat adl menghindari segala sesuatu yg berlebihan, seimbang 

antara jasmani rohani, menghindari stress  

Responden 4 : Makan olahraga yg baik 

Responden 5 : Olahraga rutin, makanan dijaga gizi dan kebersihannya. 

Responden 6 : Yahh dengan hidup sehat sangat memberi kemungkinan kecil buat sakit . 

Responden 7 :Makan sayur yg kaya antioksidan, minum teratur dan tidur teratur 

4. Menurut anda, apakah gaya hidup sehat perlu diterapkan? Mengapa? 

Responden 1 : Ya, supaya tidak mudah sakit 

Responden 2 : Perlu, untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari segala penyakit, apalagi 

jaman sekarang banyak makanan yg kita konsumsi mengandung bahan” yg kurang sehat. 

Responden 3 : perlu karena penyakit bisa menyerang siapa saja tidak hanya orang tua namun 

kita yg masi muda juga beresiko terkena penyakit  

Responden 4 : Ya byar ndak nyusahin org lain 

Responden 5 : Tentu. Karena untuk kebaikan diri sendiri, sehat adalah modal terpenting 

dalam hidup. 

Responden 6 : Perlu. Tanpa hidup sehat penyakit mudah dateng. Dan mana ada orang yang 

ingin berpenyakit 

Responden 7 :Perlu, karena sudah semakin banyak polusi di kota, dan semakin banyak juga 

orang yang mudah sakit 

Thank you for participating  
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                               a)                                                   b)                                               c) 

 

                                      d)                                                      e) 

Gambar L.4 Kuisioner Proyek Akhir 

Sumber: 

https://docs.google.com/forms/d/1nwFbH2SyyXO5FmkbVpRQr0s4oMgztOj9rZSFK5CVsT8/prefill 

 

 

 

Gambar L.5ResponsesKuisioner 

 

 

                         a)                                                   b)                                                   c) 

Gambar L.6Cultural Probing Day 1 

Sumber:https://docs.google.com/forms/d/1nYmw01q24fQau3P0Nh4y3bGXmyTHnEOQ95Y8tBTUC

1U/prefill 
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                           a)                                                    b)                                                   c) 

Gambar L.7Responses Cultrural Probing Day 1 

 

 

                                                 a)                                                      b) 

Gambar L.8Cultural Probing danResponsesDay 2 

Sumber:https://docs.google.com/forms/d/1cTLcAau4FcUpDZ4vH5GE_IJJ56j3ywqpeNP8GcHpfVs/pr

efill 

 

 

                                                   a)                                                     b) 

Gambar L.9Cultural Probing danResponsesDay 3 

Sumber: https://docs.google.com/forms/d/1bdKyRLqT9v8PpaITmpi-

wX2gVA7vbge25pbtAbxGPe8/prefill 

 

 

                                                    a)                                                   b) 

Gambar L.10Cultural Probing danResponsesDay 4 

Sumber: https://docs.google.com/forms/d/18RyozKRM_xta0lqeJ_t84cFFOUnaQDhxBnN05KJ-

GGc/prefill 
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                                                    a)                                                   b) 

Gambar L.11Cultural Probing danResponsesDay 5 

Sumber: https://docs.google.com/forms/d/15OPeq36353fm0etTl0GSNO-

rrFLuZ8NFSV7aESxAvyQ/prefill 

 

 

                                                    a)                                                   b) 

Gambar L.12Cultural Probing danResponsesDay 5 

Sumber:https://docs.google.com/forms/d/1l2wWSmxzVTAFLHsoZDC1Grq1olnHRuOFpBZ7c_LNA

CA/prefill 

 

                       a)                                                b)                                                         c) 

Gambar L.13Cultural Probing danResponsesDay 7 

Sumber: 

https://docs.google.com/forms/d/1X2f5bg0H5PtGl0zlAaDsDeTEJBnysypM_Skua6MUnLc/prefill 

 

 

Gambar L.14Thumbnail LogoYouth Against Stroke 
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                                                a)                                                                      b) 

 

c) 

Gambar L.15Tight Issue Logo Youth Against Stroke 

 

 

 

Gambar L.16 Logo Terpilih Sebelum Stilasi 

 

 

 

Gambar L.17 Logo Final

 


