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BAB IV  

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kancah Penelitian 

Salah satu tahap yang perlu dilalui sebelum melakukan penelitian 

adalah perlunya menentukan tempat atau kancah penelitian guna 

mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan jalannya 

penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika menjadi 

vegetarian. 

Kancah penelitian dalam penelitian “Dinamika Menjadi 

Vegetarian” ini dilakukan di Kota Semarang. Terpilihnya Semarang 

didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti berdomisili di Semarang 

selama menjalani penelitian ini sehingga memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian.  

Subjek yang hendak dijadikan penelitian adalah pelaku pola 

makan vegetarian dengan tipe vegetarian lacto-ovo selama kurang lebih 

satu tahun. Oleh karena itu peneliti melakukan pendekatan awal dengan 

subjek, melakukan wawancara singkat serta meminta subjek mengisi 

catatan harian. Berikut profile subjek penelitian dinamika menjadi 

vegetarian: 

Tabel 1. 
Profile Subjek Penelitian 
Karakteristik Subjek I Subjek II Subjek III 

Usia 51 tahun 24 tahun 29 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki Perempuan 

Pekerjaan Wiraswasta Mahasiswa/ 
Karyawan 

Karyawan  

Lama Menjalani Pola Makan 
Vegetarian lacto-ovo 

> 1 tahun > 1,5 tahun 4 Tahun 
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B. Persiapan Penelitian 

Peneliti mengadakan wawancara awal dengan ketiga subjek yang 

memenuhi kriteria penelitian. Wawancara awal ini digunakan peneliti 

untuk mengetahui hal-hal yang perlu diungkap. Wawancara pada subjek 

didahului dengan melakukan pendekatan dan menjelaskan maksud dari 

tujuan penelitian agar subjek paham dengan maksud dari peneliti. 

Selanjutnya peneliti melakukan permintaan ijin secara pribadi dan 

menanyakan kesediaan subjek untuk memberikan keterangan sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengisi dan 

menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi subjek penelitian. 

Bukti penelitian adalah surat pernyataan menjadi subjek (informed 

consent). Peneliti kemudian meminta subjek mengisi catatan harian yang 

mendukung hasil wawancara subjek.  

Peneliti memenuhi perlengkapan penelitian seperti panduan 

wawancara beserta catatan, bolpoin dan telepon genggam sebagai alat 

perekam. Peneliti juga mempersiapkan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara dibuat agar wawancara tidak melenceng dari tujuan 

penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan sejak tanggal 2 Mei 2017 

sampai 15 Juni 2017 dengan menggunakan metode kualitatif, yang 

berarti peneliti berusaha memahami makna dari sebuah peristiwa dan 

saling memberikan pengaruh dengan manusia pada situasi tertentu. 

Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara 

peneliti dengan para subjek.  

Durasi waktu yang digunakan pada ketiga subjek masing-masing 

dilakukan dua kali wawancara dengan durasi minimal satu jam. Data 

yang digunakan sepenuhnya berasal dari subjek, sedangkan alat yang 
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digunakan dalam penelitian ini berupa sebuah bolpoin, kertas dan juga 

telepon genggam sebagai alat perekam. 

Pelaksanaan wawancara pertama dilakukan oleh subjek I pada 

pagi hari sesuai dengan waktu yang diberikan oleh subjek. Wawancara 

dilakukan di rumah sekaligus tempat usaha yamg dimiliki oleh subjek 

pada pukul 10.00 WIB. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 

satu jam. Selanjutnya wawancara kedua dimulai satu minggu setelah 

pelaksanaan wawancara yang pertama, wawancara dilakukan pada 

subjek I terlebih dahulu pada malam hari, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan hasil wawancara yang maksimal sehingga dapat menjadi 

acuan untuk wawancara subjek II dan III. 

Wawancara oleh subjek II kedua dilakukan selang dua minggu 

dari wawancara subjek I, pada sore hari seusai subjek II melakukan 

aktivitas kuliahnya. Subjek kedua merupakan seorang mahasiswa tingkat 

akhir yang hanya memiliki sedikit waktu luang. Wawancara dilakukan di 

kamar kos subjek II pada pukul 17.00 WIB. Wawancara berlangsung 

selama kurang lebih satu jam. 

Wawancara dilakukan oleh subjek III pada malam hari seusai 

subjek pulang dari kantornya. Wawancara dilakukan selang 3 minggu 

setelah subjek II. Subjek ketiga merupakan seorang pegawai di sebuah 

perusahaan milik negara. Wawancara dilakukan di ruangtamu kosan 

milik subjek pada pukul 19.00 WIB. Wawancara berlangsung selama 

kurang lebih satu jam. Wawancara kedua dengan subjek II dan III, 

dilakukan selang satu minggu setelah wawancara pertama dengan 

masing-masing subjek. 

Peneliti selalu memberikan penjelasan terlebih dahulu kepeda 

setiap subjek mengenai topik pernyataan yang akan di sampaikan kapan 

dan asal mula subjek memulai mengenal dan menjalani pola makan 

vegetarian. 
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Tabel 2. 
Jadwal Pertemuan Dengan Subjek 

Tanggal  Waktu  Tempat Keterangan 

2/05/2017 10.00 Rumah 
subjek 
AJ 

Peneliti melakukan pendekatan dan 
menanyakan kesediaan serta melakukan 
wawancara dengan subjek AJ. Peneliti 
memberikan catatan harian untuk diisi subjek 
selama seminggu kedepan. 

9/05/2017 19.00 Rumah 
subjek 
AJ 

Melakukan wawancara ke II serta mengambil 
catatan harian subjek AJ 

16/05/2017 17.00 Kos 
subjek 
DA 

Peneliti melakukan pendekatan, menanyakan 
kesediaan menjadi subjek serta melakukan 
wawancara dengan subjek DA 

19/05/2017 17.00 Kos 
subjek 
DA 

Peneliti menyerahkan catatan harian dan 
menjelaskan maksud dari penggunaan catatan 
harian 

27/05/2017 18.30 Tempat 
Makan 

Peneliti melakukan wawancara ke II serta 
mengambil catatan harian subjek DA 

07/06/2017 19.00 Kos 
subjek 
NS 

Peneliti melakukan pendekatan, menanyakan 
kesediaan menjadi subjek serta melakukan 
wawancara dengan subjek NS. Peneliti 
menyerahkan catatan harian pada subjek NS 

15/06/2017 19.00 Kos 
subjek 
NS 

Melakukan wawancara ke II serta mengambil 
hasil catatan harian. 
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D. Hasil Penelitian 

1. Subjek I 

a. Identitas 

 Nama   : AJU 

Usia/Pekerjaan  : 51 tahun/ Wiraswasta 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Semarang 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

AJU adalah seorang pria paruh baya yang memiliki usaha di 

rumahnya sendiri di kawasan Semarang. AJU memiliki tubuh yang 

ideal, berkulit putih serta berpenampilan rapi. Dari cara 

berpakaiannya, AJU terlihat sangat memperhatikan penampilannya, 

AJU mengenakan kaos berkerah yang terkesan santai tetapi tetap 

rapi dan terlihat enak dipandang. AJU bahkan terkesan lebih muda 

dari usia sebenarnya.  

Pada saat melakukan wawancara keadaan sekitar rumah 

terlihat sangat bersih dan rapi. AJU juga sempat meminta ijin 

kepada peneliti untuk merapikan sebentar rumahnya sebelum 

memulai wawancara. AJU sempat menyalakan radio dan televisi 

disaat bersamaan untuk menciptkan kesan nyaman. AJU 

merupakan pribadi yang sangat ramah. Pada saat peneliti bertanya 

mengenai kesehtan, AJU terlihat santai dan memahami betul 

mengenai asupan makanan yang dikonsumsinya. Sesekali AJU 

menggoyangkan kursi serta merapikan rambut disertai tawa kecil 

saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 
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2) Hasil Wawancara 

AJU merupakan seorang wiraswasta yang berasal dari 

Semarang. AJU tinggal di Semarang bersama dengan orangtuanya 

dan juga kakaknya. Subjek terlihat memiliki pribadi yang hangat, 

hal tersebut didukung dengan cerita subjek yang memiliki banyak 

teman hingga saat ini. 

Subjek memiliki porsi tubuh yang proporsional dan 

cenderung terlihat lebih muda dibandingkan dengan orang 

seusianya. Subjek sangat menjaga pola makan dan berat 

badannya. Saat menginjak SMA subjek memiliki badan yang 

sangat kurus, hal ini mendorongnya untuk rutin berolahraga. 

Berbagai macam saran yang diterima telah di praktekan oleh 

subjek. Beranjak dewasa subjek sempat rutin untuk berolahraga 

dan membentuk otot ditubuhnya. Subjek secara tidak sengaja 

pernah diukur oleh tim dari beberapa klub kesehatan dan 

menyatakan bahwa lemak didalam dirinya hanya sebesar 5% saja. 

Subjek melakukan beberapa treatment secara pribadi tanpa 

dibantu oleh pelatih seperti push up, sprentol dan beberapa 

gerakan work out secara rutin. Hal tersebut membuahkan hasil, 

sampai pada suatu saat karena dinilai memiliki badan yang 

proporsional subjek ditawari untuk menjadi model sebuah majalah 

lokal di Semarang. 

Pada saat menginjak usia 10 tahun, subjek menceritakan 

pengalamannya mengalami keracunan ikan, hal tersebut sempat 

membuat subjek trauma memakan olahan daging ikan. Sedari 

kecil subjek juga sudah menghindari daging beserta olahannya. 

Menurut subjek bau amis yang di hasilkan dari daging 

membuatnya ingin muntah. Saat saudaranya makan daging, subjek 
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cenderung memilih menu olahan lain seperti sayuran. Jika disuruh 

memilih, AJU akan cenderung memilih makan sayur ketimbang 

daging. Sayur yang terasa pahit bagi kebanyakan orang lebih 

dirasakan AJU nikmat dari pada menyantap olahan daging.  

Semakin beranjak tua, subjek mulai kurang rutin untuk 

berolahraga dan hanya melakukannya saat waktu senggang. 

Alasan utama AJU menjadi vegetarian dikarenakan dirinya pernah 

mengalami pengalaman buruk mengenai kesehatan. Kesibukannya 

sebagai pekerja dan menjadi beberapa juri diacara fashion show 

menjadikan subjek kurang menjaga pola makannya. Hal tersebut 

berimbas pada satu tahun lalu subjek mengalami sakit tipus dan 

harus mengalami perawatan di rumah sakit. Mengonsumsi 

sayuran saja diarasa kurang cukup bagi subjek tetapi 

memperhatikan nilai gizi juga penting. Saat dilakukan perawatan 

subjek mendapat saran dari beberapa teman dan dokter untuk 

mengkonsumsi sayuran dengan baik dan memperhatikan 

takarannya serta menghentikan mengkonsumsi olahan daging. 

Subjek juga disarankan untuk lebih banyak makan buah secara 

langsung karena akan lebih baik vitamin yang diserap tubuh dari 

pada di jus.  

AJU mengenal vegetarian dari berbagai sumber yang di 

dapat seperti mencari-cari di internet dan bertanya pada beberapa 

temannya. Subjek kemudian memutuskan menjadi vegetarian 

untuk menjaga kesehatannya, dengan kebiasaan dari kecil tidak 

terlalu suka daging sangat membantu subjek untuk memutuskan 

menjadi vegetarian. Walaupun masih mengkonsumsi telur dan 

susu, subjek tetap merasa dirinya seorang vegetarian. Konsumsi 

telur dan susu dianggap subjek penting untuk memenuhi 

kebutuhan protein yang diperlukan tubuhnya.    
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Kesulitan yang didapat subjek saat menjadi vegetarian 

seperti tawaran konsumsi olahan daging dapat diatasi dengan baik. 

Hal tersebut didukung dengan kebiasaan dari kecil yang kurang 

suka mengkonsumsi olahan daging dan tidak suka dengan bau 

yang dihasilakn daging. Walupun demikian, subjek mengaku 

menjadi panitia rutin saat hari raya kurban. Hal tersebut menjadi 

tantangan tersendiri bagi subjek dan tetap dijalani dengan baik. 

Bila ditawari berbagi menu olahan daging, subjek memilih untuk 

mencari makanan lain yang di olah dengan sayur. Olahan sayur 

yang beragam menjadikan subjek tidak pernah bosan untuk 

memakannya. Menurutnya, makan sayur menjadikan tubuhnya 

lebih ringan untuk beraktivitas. 

Selama menjalani pola makan vegetarian setahun lebih ini, 

subjek merasakan hal tersebut sesuai dengan konsep sehat yang 

dianutnya, bahwa sehat berarti tidak sakit dan dapat melakukan 

berbagai macam aktivitas dengan baik. Sesekali subjek juga 

mencari-cari referensi tentang kesehatan dan pola hidup yang 

dijalaninya. Keluarga dan teman sekitar subjek cukup mendukung 

dengan keputusan yang diambil oleh subjek. Walaupun tidak 

mengikuti komunitas tertentu, subjek merasa cukup mendapat 

berbagai macam refrensi kesehatan yang baik untuk menjaga pola 

makannya agar terhindar dari virus tipus yang sempat 

menyerangnya.  

Saat ini subjek mengatakan lebih menjaga keteraturan pola 

makannya, jumlah dan jenis makanannya pun lebih diperhatikan 

walupun sudah menghindari konsumsi daging. Pagi sarapan rutin 

dijalani subjek, kemudian siang dan sore hari. Untuk malam hari 

terkadang subjek menggantinya dengan mengkonsumsi buah-

buahan. Subjek mengaku untuk siang hari terkadang mengalami 
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kesulitan untuk makan, hal tersebut terkendala bila bersamaan 

dengan jadwal klien yang berkunjung ke tempat kerjanya, untuk 

mensiasatinya terkadang subjek mengkonsumsi buah dan kue 

sebagai pengganti makanan berat. Subjek menghindari gorengan 

dan lebih memilih untuk makanan rebusan. Dalam pekerjaan 

subjek merasa lebih ringan untuk beraktivitas, tidak mudah 

mengantuk dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Sehari-hari subjek melakukan kegiatan rutin seperti bangun pagi, 

menyapu halaman, mempersiapkan tempat kerjanya dan diselingi 

dengan workout ringan. 
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c. Kategorisasi Tema 

Tabel 3. 
Kategorisasi Tema Subjek I 

DATA KODE TEMA 

AJU lebih memilih mengkonsumsi sayuran dan 
buah ketimbang daging namun tetap 
mengkonsumsi susu dan telur. AJU juga 
menyukai segala jenis sayuran 

V1 

 

Vegetarian lacto-ovo 

 

Sempat mengalami sakit tipus akibat pola 
makan yang buruk menjadikan AJU lebih 
memperhatikan jenis dan jumlah makanan yang 
dikonsumsinya dan beralih menjadi vegetarian 
lacto-ovo 

V3 Alasan Kesehatan 

AJU merasa lebih segar, ringan dan merasa 
nyaman dan mampu menjaga berat badan 
idealnya dengan menjalani pola makan 
vegetarian lacto-ovo 

V2 Manfaat menjadi 
vegetarian 

Sedari kecil tidak menyukai bau amis yang 
dihasilkan daging namun tetap nemerima tugas 
menjadi panitia kurban 

D1 

 

Pengendalian diri 

 

Lebih memilih mengkonsumsi sayur, buah, tahu 
dan tempe atau telur bila di suguhi menu olahan 
daging. 

D1 Pengendalian diri 

Sempat mengalami sakit tipus akibat pola 
makan buruk menjadikan AJU lebih 
memperhatikan pentingnya jumlah dan variasi 
jenis sayuran/buah yang terkandung dalam 
makanan yang dikonsumsi 

D2 

 

Pemahaman yang baik 

 

Memahami bahwa sayuran dan buah memiliki 
banyak kandungan vitamin, dan mensiasati 
mengganti protein hewani dengan protein 
nabati yang berasal dari tempe atau sesekali 
mengkonsumsi telur. 

D2 

 

Pemahaman yang baik 

Berusaha melakukan olahraga rutin seperti 
work out untuk menjaga kesehatan 

D3 Tanggung jawab 

Tetap mengkonsumsi telur dan susu sebagai 
penyeimbang asupan protein 

D3 Tanggung jawab 
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d. Analisi Kasus Subjek I 

Dari hasil observasi dan wawancara AJU merupakan pribadi 

yang dikenal ramah dan baik. Sedari kecil AJU memang tidak terlalu 

menyukai olahan daging dengan alasan bau anyir atau amis yang 

dihasilkan daging sering membutanya merasa mual. Hal tersebut tidak 

menjadi sebuah kendala bagi keluraga AJU. Keluarga terutama sang 

ibu tetap memberikan makanan alternative bagi AJU seperti sayuran. 

Hal tersebut membawa AJU mengenal sayuran dan menyukainya 

sedari kecil. Sayuran pahit yang dihindari oleh kebanyakn orang, tidak 

menjadi momok bagi AJU untuk mengonsumsinya. 

Keputusan untuk menjalani pola makan vegetarian dipengaruhi 

oleh beberapa faktor tertentu seperti faktor psikologis, fisiologis dan 

lingkungan. Dalam kasus yang dialami AJU faktor fisiologis menjadi 

lebih dominan karena adanya dorongan untuk mendapatkan tubuh 

yang sehat. Sempat mengalami perawatan akibat pola makan yang 

tidak teratur menjadikan AJU lebih terdorong untuk menjaga 

kesehatannya. Makan sayur saja dirasa belum mencukupi kebutuhan 

AJU dalam menjalani pola hidup sehat. AJU memperoleh berbagai 

refrensi dari internet dan beberapa saran dari teman dan dokter yang 

merawatnya terdahulu untuk lebih menjaga dan memperhatikan pola 

makannya. Hal tersebut memengaruhi keputusan AJU untuk menjalani 

pola makan vegetarian. Faktor psikologis seperti halnya menjaga berat 

badan yang ideal dan tidak menyukai bau amis daging berada di 

urutan kedua.  

Sedari kecil telah menyukai sayuran menjadikan AJU tidak 

terlalu sulit untuk memutuskan menjalani pola makan vegetarian. AJU 

sempat mengalami sakit pencerrnaan yang membuatnya lebih 

memperhatikan pola makan dan kesehatan di usianya yang setengah 

abad lebih. AJU tidak memiliki patokan khusus mengenai pola makan 
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vegetarian yang dijalaninya. AJU menghindari daging lantaran 

menjaga kesehatannya dan di perkuat tidak terlalu menyukainya, 

kemudian mendapat saran dokter dan teman-temannya untuk 

memperbanyak konsumsi sayur dan buah.  

Hambatan yang di rasakan AJU sebagai seorang vegetarian 

tidak terlalu sulit untuk di hadapi. Apabila mendapat tawaran untuk 

makan daging, AJU cenderung menghindari dan memilih menu 

olahan lain. Dukungan dari kelurga sangat membantu AJU dalam 

menjalankan keputusannya sebagai vegetarian.  

Disiplin melaksanakan vegetarian yang baik sangat membantu 

individu untuk tetap berada dalam keputusannya menjalani pola 

makan. Apabila individu tidak memiliki disiplin dalam menajalani 

pola makan, dikhawatirkan tubuh mengalami kekurangan vitamin dan 

zat-zat yang diperlukan. Disiplin menjalankan vegetarian dilakukan 

AJU selama kurang lebih satu tahun ini. AJU dinilai mampu 

mengendalikan dirinya untuk tidak tergoda lagi dengan olahan daging 

dan menolak tawaran untuk mengkonsumsi olahan daging. AJU telah 

terbiasa untuk menghindari olahan daging sedari kecil menjadikan 

AJU mampu mendalikan dirinya dengan baik saat mengambil 

keputusan sebagai vegetarian. 

Pemahaman yang baik mengenai sebuah aturan terlihat jelas 

pada pribadi AJU. AJU yang awalnya hanya memakan sayuran tanpa 

memperhatikan jenis dan jumlah yang dimakannya perlahan mampu 

memahami pola makan sebagai vegetarian yang sehat. Tidak hanya 

asal memakan sayur, namun AJU juga memperhatikan kandungan 

yang ada pada makann yang dikonsumsinya. Pemahaman yang baik 

tersebut menjadikan AJU terhindar dari penyakit pencerrnaan yang 

sempat dideritanya. 
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Kebutuhan akan menjaga kesehatandan didukung dengan 

disiplin vegetarian atas kesadaran diri sendiri dapat mendorong 

individu menerapkan pola hidup sehat. Kesadaran dalam diri tersebut 

menjadikan individu bertanggung jawab dalam menjaga kesehatannya 

dan pola makannya. Individu yang memahami porsi diri sendiri dapat 

memahami dengan baik sejauh mana fisik atau tubuhnya mampu 

melakukan sesuatu sehingga tidak memaksakan fisik atau tubuhnya 

melakukan sesuatu yang melebihi batas. AJU memahami dengan baik 

porsi yang mampu dilakukan oleh tubuhnya. Sedari awal AJU tidak 

memaksakan tubuhnya untuk menyerap protein, vitamin dan beberapa 

zat yang hanya didapat dari sayuran. AJU mengkombinasikannya 

dengan telur dan susu yang dianggap mampu membantu menutupi 

kekurangan protein yang didapat dari sayuran saja. 

Dari hasil wawancara terhadap AJU, subjek mampu disiplin 

dalam melaksanakan keputusannya sebagai vegetarian. AJU memiliki 

pengendalian diri yang baik dan juga pemahaman yang baik mengenai 

suatu aturan. AJU tidak sembarang melakukan pola makan vegetarian 

tetapi juga memperhatikan porsi yang dapat dilakukan oleh tubuhnya 

tanpa memaksakan tubuhnya untuk menjadi vegetarian murni. 
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Skema 2. Dinamika Menjadi Vegetarian Pada Subjek I 

 

 

 

Kebutuhan Hidup Sehat 

Subjek merasakan kebutuhan hidup sehat agar 
terhindar dari penyakit yang pernah menyerang 
dan menjaga berat badan 

Dorongan Hidup Sehat 

Kebutuhan akan hidup sehat mendorong subjek 
untuk merubah serta menjaga pola makan 

Memengaruhi Keputusan Menjadi Vegetarian 

Kebutuhan dan dorongan akan hidup sehat serta informasi 
yang didapat memengaruhi keputusan subjek menjalani 
pola makan vegetarian 

Aspek Yang Mendukung Untuk Bertahan Pada Keputusan Menjadi Vegetarian 

a. Pengendalian Diri 
Pengendalian diri yang baik terlihat pada saat subjek mampu menolak 
ajakan mengkonsumsi daging dan lebih memilih sayuran, tempe maupun 
telur. Subjek juga tetap menjalankan tugas sebagai panitia walaupun tidak 
menyukai bau amis dari daging. 

b. Pemahaman Yang Baik Mengenai Suatu Aturan 
Memahami dengan baik aturan sebagai vegetarian dan aturan 
mengkonsumsi makanan gizi seimbang dengan memperhatikan jumlah 
dan jenis yang dikonsumsi. 

c. Tanggung Jawab 
Subjek memiliki ketaatan dalam menjalankan aturan sebagai vegetarian 
dan memahami dengan baik porsi dirinya dalam menjaga kesehatan. 

Faktor Fisiologis 
 

Subjek I memiliki 
pengalaman kesehatan 
yang buruk (tipus) 
 

Faktor Psikologis 

Subjek I memiliki keinginan untuk 
menjaga berat badan ideal 
dikarenakan pr untuk mendukung 
profesinya dibidang entertainment 
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2. Subjek II 

a. Identitas 

Nama   : DA 

Usia / Pekerjaan  : 24 tahun/ Mahasiswa/Karyawan 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Semarang 

b. Hasi Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

DA merupakan seorang mahasiswa salah satu perguruan 

tinggi swasta di Semarang. Selain menjadi seorang mahasiswa, 

DA juga menjadi pekerja kontraktor. DA memiliki porsi tubuh 

yang cenderung kurus dengan tinggi 172 cm dan berat badan 

55kg. DA memiliki kulit berwarna kecoklatan dan memiliki 

tatanan gaya rambut yang di naikan diatas. DA merupakan 

seorang altlet basket, hal tersebut terlihat dari beberapa medali 

yang di pajang dikamar kosnya. Keadaan kamar kosnya tergolong 

cukup rapi dibandingnkan dengan kamar milik penghuni lainnya.  

Sebelum melakukan wawancara DA meminta ijin kepada 

peneliti untuk mandi sebentar dan memulai wawancara. DA juga 

sempat menyuguhkan beberapa jajanan dan juga minuman kepada 

peneliti. DA memliki respon yang tenang selama melakukan tanya 

jawab dengan peneliti. Sesekali DA mengajak peneliti untuk 

bercanda untuk mencairkan suasana. DA sesekali terlihat 

menggerakan kakinya dan beberapakali mengecek telepon 

genggam saat menunggu pertanyaan selanjutnya yang diajukan 

peneliti. 
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2) Hasil Wawancara 

DA merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir di salah 

satu perguruan tinggi swasta di Semarang. DA berasal dari 

Salatiga dan memilih untuk menajutkan jenjang pendidikannya di 

Semarang sembari bekerja. Sehari-hari DA melakukan 

rutinitasnya pergi ke kantor pada hari senin hingga jumat, 

kemudian mengambil kelas pada hari sabtu dan minggu. DA 

banyak menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan tugasnya di 

kantor. Di kamar kos yang dimilikinya terlihat beberapa tumpukan 

kertas tugas yang dimilikinya.  

DA dahulu merupakan seorang altlet basket. DA bergabung 

dengan olahraga ini sejak kelas 4 sekolah dasar. Setahun 

kemudian DA mengikuti sebuah club basket di Salatiga atas 

rekomendasi temannya. Menjadi atlet sedari kecil manjadikan DA 

memiliki tingkat displin yang tinggi dalam berlatih. DA 

beberapakali menjurai lomba basket antar club saat sekolah dasar 

dan beberpa lomba antar daerah dan provinsi selama SMP dan 

SMA. Atas hobi yang ditekuninya DA berhasil mendapatkan 

beasiswa untuk kuliahnya selama 4 semeseter dari perguruan 

tinggi yang di ampunya.  

Menjadi disiplin dalam berlatih tak menjadikan DA 

terhindar dari beberapa penyakit. Selain sering mengalami luka 

karena bertanding maupun cidera lutut saat berlatih, DA juga 

sempat beberapakali mengalami masalah pencernaan. Terlalu 

banyak waktu yang diforsir untuk berlatih menjadikan DA lupa 

untuk mengatur pola makannya. DA sempat mengalami gejala 

tipus saat menduduki bangku SMA. Pola makan yang tidak 

teratur, banyaknya latihan yang di forsir serta pola hidup yang 
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tidak sehat seperti merokok menjadikan DA mengalami drop dan 

dirawat beberapa hari di rumah sakit. 

Selama menjalani perawatan DA benar-benar vakum dari 

dunia basket selama kurang lebih satu bulan. DA diminta untuk 

beristirahat dari kegiatannya demi mengembalikan kondisi 

fisiknya seperti sedia kala. Pernah dirawat karena tipus sepertinya 

tidak menjadikan DA kapok. Saat kuliah DA sempat kembali 

terserang tipus dan demam berdarah secara bersamaan. DA 

mengaku agak susah bagi dirinya mengurangi mengkonsumsi 

makanan pedas. DA juga menceritakan selama kuliah makanan 

yang dimakannya kurang dapat di kontrol dengan baik. Hal ini 

karena terbiasa dirumah disiapkan, namun saat kuliah harus semua 

mencari sendiri. Saat menjalani perkulihan DA juga masih aktif 

membela perguruan tingginya dibeberapa kejuaran basket di 

regional Jawa Tengah. 

Demi mengembalikan kesehatan tubuhnya DA perlahan 

kembali belajar mengatur pola makannya dan memperbanyak 

mengkonsumsi sayur. DA pertama kali mengenal vegetarian dari 

teman basketnya. Pada awalnya temannya menganjurkan dirinya 

untuk mengurangi konsumsi daging dan memperbanyak sayur dan 

buah. DA merasa kurang tertarik karena takut merasa lemas, 

namun dirinya merasa tertantang oleh ajakan temannya tersebut. 

DA juga mencoba mencari-cari di internet mengenai apa itu 

vegetarian. 

DA mencoba menjalani pola makan vegetarian pada 

seminggu pertama. DA merasakan hal tersebut sangat berat, 

beberapakali dirinya sempat lupa dan memesan makanan olahan 

daging. Selama kurang lebih 6 bulan DA mencoba menjadi 

vegetarian dan mengurangi konsumsi daging. Walaupun 
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terkadang masih curi-curi untuk makan daging, namun DA pada 

akhirnya terbiasa. Pada 4 bulan pertama DA masih menjadi 

flexitarian, yaitu penganut pola makan vegetarian yang sesekali 

menyantap olahan daging. Berlanjut ke bulan ke 6 dirinya berhasil 

tidak memakan daging selama satu bulan.  

DA mengalami beberapa kesulitan pada saat memutuskan 

untuk beralih pada pola makan vegetarian. Mulai dari mengubah 

kebiasaan yang terkadang sering lupa memesan makanan, ajakan 

teman serta hidangan yang disajikan ibunya saat sesekali dirinya 

pulang ke rumah. DA sempat menyerah menjalani pola makan 

vegetarian. Namun disatu sisi DA mendapat manfaat seperti BAB 

nya menjadi teratur dan tidak mengalami sembelit lagi, tubuhnya 

juga menjadi lebih ringan ketika bergerak serta perasaan tenang 

saat bangun pagi.  

Pada bulan ke 6, DA mengambil keputusan untuk 

menjalani pola makan vegetarian secara serius. Keputusan 

tersebut diceritakannya pada teman dan kelurganya. DA juga 

menggunakan “reminder” di ponselnya sebagai pengingat bahwa 

dirinya telah mengambil keputusan menjalani pola makan 

vegetarian.  DA mampu menjalani pola makan vegetarian selama 

setahun pertama. Dirinya mengaku bangga atas pencapaian yang 

didapatkannya. Namun persis setahun pertama dirinya menjadi 

vegetarian, dirinya diajak teman-teman klub basket kampusnya 

untuk merayakan kemenangan tim mereka. Saat itu teman-

temannya membakar babi panggang sebagai hidangannya, karena 

tidak ada alternative lain DA pun terpaksa memakannya. Namun 

di hari berikutnya DA kembali melakukan pola makan vegetarian.  

DA sempat mengalami kejenuhan untuk memakan sayur di awal 

keputusannya, namun dirinya mensiasati dengan tetap 
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mengkonsumsi olahan telur dan susu. Selain membantu 

mengurangi kejenuhan, susu dan telur dianggap mampu 

membantu untuk menambah energi saat DA berlatih basket. 

Selama menjalani pola makan vegetarian selama kurang 

lebih satu sengah tahun, DA mengaggap dirinya masih dalam 

proses menju konsep sehat yang di harapkannya. Walaupun sudah 

menjalani pola makan sehat, namun DA masih sesekali menghisap 

rokok saat berkumpul dengan teman-temannya terutama saat 

berada di lapangan tempatnya bekerja. Hal tersebut yang perlahan 

mulai dikurangi oleh DA demi mewujudkan konsep sehat yang 

diharapkannya. Sesekali DA juga menjalani pengecekan 

kesehatan rutin. 

DA mendapat dukungan dari kelurga dan juga beberapa 

temannya. DA tidak merasa kesulitan karena dirinya memiliki 

teman satu klub yang juga menjalani pola makan vegetarian. DA 

menceritakan bahwa cukup sulit sebagai anak kos untuk memiliki 

waktu makan yang terarur. Banyaknya tugas dan juga jam kerja 

sangat berpengaruh besar pada keteraturan pola makannya. DA 

mesiasati dengan mengganti sarapan pagi dengan susu dan telur 

yang lebih praktis. Untuk makan siang terkadang DA 

melewatkannya, namun satu tahun ini dirinya mengganti dengan 

roti. Bila jam siang memungkinkan untuk makan dirinyaakan 

keluar kewarung dan membeli makanan, bila tidak dia 

menyiapkan roti yang dibelinya ditoko terdekat. Menurutnya 

jumlah dan jenis makanan dianggap memiliki peran penting bagi 

kesehatannya, namun karena keterbatasan sebagai anak kos, DA 

sering melupakannya. DA menggantinya dengan memperbanyak 

mengkonsumsi buah-buahan.  
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Menjadi seorang vegetarian cukup membawa dampak baik 

bagi DA. Walaupun belum sepenuhnya namun setelah menjadi 

vegetarian DA mengaku lebih mudah untuk bangun pagi. Dalam 

menjalankan aktivitas DA juga merasa lebih bahagia dan ringan 

untuk bergerak. DA mulai belajar mengatur pola makannya 

dengan teratur dan pola tidurnya perlahan dapat diperbaiki. 

c. Kategorisasi Tema 

Tabel 4. 
Kategorisasi Tema Subjek II 

DATA KODE TEMA 

DA memutuskan untuk menganti pola makannya 
setelah 2x terkena sakit yang berhubungan dengan 
pencernaan dan mencoba mengurangi konsumsi 
daging dengan sayur sebagai pengganti 

V3 Alasan kesehatan 

DA masih mengkonsumsi susu dan telur untuk 
mngimbangi kegiatannya dilapangan 

V1 Vegetarian lacto-ovo 

DA merasa lebih produktif, BAB lancar, jarang 
sakit dan mudah untuk bangun pagi setelah 
menjalani pola makan vegetarian 

V2 Manfaat menjadi 

vegetarian 

DA mampu menolak menu olahan daging yang 
sempat ditawarkan 

D1 Pengendalian diri 

DA berusaha menjelaskan keputusannya pada 
keluarga dan teman-temannya 

D1 Pengendalian diri 

DA memahami dengan baik bahwa jenis dan 
jumlah sayuran berpengaruh pada dirinya 

D2 Pemahaman yang 
baik 

Memahami bahwa vegetarian yang dianutnya 
tidak memperbolehkan dirinya untuk 
mengkonsumsi daging 

D2 Pemahaman yang 
baik 

Melakukan adaptasi perubahan pola makan secara 
bertahap  

D3 Tanggung jawab 

Tidak memaksa tubuhnya untuk melakukan 
perubahan pola makan yang drastis dengan tetap 
mengkonsumsi susu,telur dan melakukan 
olahraga ringan sebagai penyeimbang 

D3 Tanggung jawab 

 

Tetap mengkonsumsi sayur dan mensiasati 
dengan mencoba menu baru saat jenuh pada menu 
makanan sayur 

D3 Tanggung jawab 
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d. Analisis Kasus Subjek II 

 Dari hasil wawancara dan observasi, DA tergolong orang 

yang ramah dan menyenangkan. Sesekali DA mengajak bercanda 

peneliti dan mencairkan suasana. DA juga terlihat memperhatikan 

kebersihan kamarnya. 

 Keputusan untuk menjalani pola makan vegetarian di 

pengaruhi oleh beberapa faktor tertentu salah satunya faktor 

fisiologis. DA sempat mengalami sakit karena tidak mampu 

mengatur pola makannya dengan baik, ditunjang dengan latihan yang 

terus menerus menjadikan DA jatuh sakit dan mengalami masalah 

pencernaan. Hal tersebut mendorong DA untuk memperbaiki 

kesehatannya. Secara psikologis DA menjaga proporsional tubuhnya 

demi menunjang karirnya di dunia basket. Dengan bakat yang 

dimilikinya, ditunjang dengan gaya hidup dan penampilan yang 

proporsional menjadikan DA lebih percaya diri di lapangan. Faktor 

lingkungan yang mendorong DA untuk menjaga kesehatannya 

adalah adanya ajakan dari temannya untuk merubah pola makannya 

dan menjaga kesehatannya. DA juga sempat mencari informasi di 

internet mengenai pola makan apa yang tepat untuk dijalaninya. Hal 

tersebut mendorong DA untuk menjaga pola makananya dan 

menjaga kesehatanya demi karir basket yang telah dirintisnya sedari 

sekolah dasar. 

 Hambatan atau kesulitan yang dihadapi DA cukup rumit. 

Sempat gagal menjadi vegetarian tak menggoyahkan keputusannya 

untuk mencoba kembali menjalani pola makan vegetarian. DA 

sempat beberapa kali menjadi flexitarian sebelum memutuskan 

menjadi vegetarian lacto-ovo. DA cukup mampu menghadapi 

kesulitannya dengan menkombinasi makanannya dengan telur dan 
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susu. Dukungan dari kelurga dan teman dirasa cukup membantu DA 

dalam menjalani keputusan sebagai vegetarian. 

 Disiplin dalam melaksanakan vegetarian merupakan kunci 

utama dalam menggapai keberhasilan menjadi vegetarian. DA 

memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam hal berlatih basket, hal 

tersebut sedang dicoba ditularkannya pada pola hidup sehat yang 

dijalaninya. DA mampu mengendalikan dirinya dengan baik setelah 

mengalami berbagai macam godaan untuk menyantap hidangan 

olahan daging. Pengendalian diri merupakan kunci penting bagi DA 

dalam menjalankan keputusannya sebagai vegetarian. 

 Pemahaman yang baik mengenai suatu aturan juga dimiliki 

DA. Setelah mencoba menjadi vegetarian dan sempat gagal 

menjalinya DA lebih memahami mengenai vegetarian yang baik 

untuk dirinya. DA memahami bukan hanya olahraga rutin saja yang 

diperlukan untuk menjaga kesehatannya tetapi pola makan yang baik 

dan teratur juga diperlukan untuk menunjang kesehatannya. Dengan 

mengkonsumsi buah secara terarur menghindarkan DA dari penyakit 

sembelit yang selama ini dialaminya. 

 Kesadaran diri ataupun pengendalian diri yang baik dalam 

melaksanakan disiplin vegetarian serta pemahaman yang baik 

mengenai suatu aturan menjadikan individu lebih memahami dan 

bertanggung jawab mengenai kesehatannya. DA memahami betul 

porsi dirinya, walapun sering ditempa latihan fisik yang keras tidak 

menjadikan DA secara keras merubah pola makannya. DA 

mengalami perubahan keteraturan secara perlahan dan menyesuaikan 

dengan kondisi tubuhnya. Walaupun terkesan memakan waktu yang 

cukup lama, namun hal tersebut benar-benar menjadikan DA 

memahami dengan baik keadaan tubuhnya. 
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 Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada 

subjek, DA mampu melakukan disiplin sebagai vegetarian secara 

perlahan dan teratur. Perubahan-perubahan yang perlahan 

menjadikan DA lebih dapat mengendalikan dan mengenal porsi 

tubuhnya sendiri. Sehingga dorongan untuk hidup sehat menjadikan 

DA benar-benar mampu memiliki pengendalian diri yang baik serta 

tanggung jawab pada dirinya. 
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Skema 3. Dinamika Menjadi Vegetarian Pada Subjek II 

Faktor Fisiologis 

Subjek mengalami 
penyakit tipus 
sebanyak 2x 

Faktor Lingkungan 

Subjek memiliki 
dorongan motivasi 
mengubah pola makan 
dari temannya. 

Faktor Psikologis 

Subjek berusaha 
menjaga berat badan 
ideal demi menunjang 
karirnya di bidang 
olahraga basket 

Kebutuhan Hidup Sehat 

Subjek merasakan kebutuhan akan hidup sehat supaya tidak 
mengalami sakit yan sama, menjaga berat badan ideal dan 
mendapat dorongan motivasi dari teman 

Dorongan Hidup Sehat 

Kebutuhan untuk memiliki hidup sehat mendorong subjek 
untuk menjaga serta merubah pola makan 

Memengaruhi Keputusan Menjadi Vegetarian 

Kebutuhan dan dorongan untuk memiliki hidup yang sehat 
memengaruhi keputusan subjek untuk menjalani pola makan 
vegetarian 

Aspek Yang Mendukung Untuk Bertahan Pada Keputusan Menjadi Vegetarian 

a. Pengendalian Diri 
Subjek memiliki pengendalian diri yang baik terlihat saat mampu menolak 
ajakan untuk makan daging dan berusaha menjelaskan keputusan yang 
diambilnya pada keluarga dan teman-temannya 

b. Pemahaman Yang Baik Mengenai Suatu Aturan 
Subjek memahami dengan baik aturan sebagai vegetarian lacto-ovo dan 
pentingnya jumlah ataupun jenis sayuran yang dikonsumsi 

c. Tanggung  Jawab 
Subjek terlihat melakukan adaptasi perubahan pola makan secara bertahap 
dan tidak menyesuaikan dirinya dengan pola makan yang dianggap tepat 
(vegetarian lacto-ovo) bagi dirinya.subjek juga mengimbangi dengan 
olahraga ringanuntuk menjaga kesehatannya serta menaati aturan sebagai 
vegetarian 
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3. Subjek III 

a. Identitas 

Nama   : NS 

Usia/ Pekerjaan : 29 tahun / Karyawan 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Semarang 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

N merupakan seorang pegawai di salah satu instansi milik 

pemerintah yang berada di Semarang. N berusia 29 tahun dan 

memiliki berat tubuh yang ideal. Saat bertemu dengan peneliti N 

baru saja pulang dari kantor dan meminta waktu pada peneliti 

untuk menunaikan ibadah sebentar sebelum memulai wawancara. 

Pada saat melakukan wawancara, lingkungan sekitar kos 

yang ditempati N terlihat sangat rapi an bersih. N merupakan 

pribadi yang sangat ramah, beberapa kali N meminta maaf kepada 

peneliti karena hanya dapat menyempatkan waktu di malam hari. 

Saat proses wawancara N terlihat sangat antusias, hal ini 

diperlihatkan oleh gerak tubuh N. N beberapakali menggerakan 

tangannya saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

N terlihat sangat menguasai setiap pertanyaan yang diberikan oleh 

peneliti yang berkaitan dengan kesehatan. 

2) Hasil Wawancara 

N merupakan seorang pegawai yang bekerja di salah satu 

instansi milik pemerintah. N yang berusia 29 tahun ini masih 

single dan tinggal di sebuah kos-kosan yang cukup dekat dengan 

kantornya. Setiap hari N memulai aktivitasnya dari bangun pagi 

jam 04.00 WIB untuk melaksanakan ibadah dan mempersiapkan 

semua bekal yang akan dibawanya ke kantor. N bekerja dari hari 
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Senin-Jumat dan pada hari Sabtu dan Minggu N memilih untuk 

pulang ke daerah asalnya di Solo. N sudah menetap di Semarang 

selama 6 tahun. Selain bekerja N juga memiliki aktivitas rutin 

berolahraga seperti yoga dan pilates yang dilakukannya setelah 

jam kantor. 

N sempat menceritakan masa lalunya yang berhubungan 

dengan kesehatan pada peneliti. Pada saat awal menjadi seorang 

pegawai dan belum banyak mengetahui tentang pentingnya 

menjaga kesehatan N sempat diserang penyakit maag. Penyakit 

maag yang di derita N dikarenakan pola makan yang tidak teratur, 

kelelahan akibat pekerjaan yang menumpuk dan makan jajan 

sembarangan. Penyakit maag tersebut dirasakan N sangat 

mengganggu aktivitasnya karena beberapa kali sering kambuh 

walau sudah diberi obat. N harus beristirahat dan melakukan 

beberapa pantang makanan tertentu yang disarankan dokter 

selama proses penyembuhan.  

Pada pertengahan tahun 2013 setelah terkena penyakit 

maag tersebut, N memutuskan untuk mengubah pola makan dan 

pola hidupnya. Pada awalnya N melihat pola hidup yang 

dilakuakan oleh seorang artis di media social. N mencoba 

mempraktekan hal tersebut dengan lebih banyak mengkonsumsi 

buah-buahan dan sayuran. Awalnya N merasa tidak yakin dapat 

bertahan dengan pola makanan sayuran dan buah-buahan 

dikarenakan perubahan rasa yang sangat berbeda dengan makanan 

yang biasa dikonsumsinya. N merasa sayuran dan buah yang di 

sajikan dengan cara di smoothis memiliki rasa yang hambar, 

namun N perlahan mulai menekuni dan memutuskan untuk tetap 

mengkonsumsi buah dan sayuran pada saat sarapan. 
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Selain pengalaman pribadainya yang berkaiatan dengan 

kesehatan, N juga menceritakan pengalaman yang membuatnya 

benar-benar menjaga pola makan yaitu pada saat ibunya di 

diagnosa terserang penyakit kanker payudara. N dan keluarga 

mengetahui penyakit kanker yang diderita ibunya pada awal tahun 

2016. Saat itu ibunya sudah menderita kanker stadium 3. Hal 

tersebut menjadi peringatan keras bagi N untuk mengubah pola 

hidupnya dan lebih perhatian pada kesehatannya. N menceritakan 

bahwa penyakit kanker yang di derita ibunya berasal dari gen 

yang dibawa dari keluarga ibunya. Selain ibu, nenek dan tante-

tante N yang berasal dari ibu juga mengidap penyakit kanker yang 

berbeda-beda. Hal ini menjadikan N lebih peka pada kesehatan 

dan semua makanan yang dikonsumsinya. Dokter juga 

menyarankan N untuk lebih menjaga makanan, suasana hati, 

mengimbangi dengan olahraga dan menghindari untuk 

mengonsumsi daging.  

N sudah berproses menjalani pola makan vegetarian selama 

kurang lebih 4 tahun. Pada awalnya N hanya menerapkan food 

combaining seperti pola makan artis yang di lihatnya di media 

social. Menurut sumber yang dibaca N dari buku diet yang 

dimiliki oleh ibunya, pencampuran makanan yang dikelompokan 

sesuai warna bermanfaat agar kandungan vitamin dan mineral 

yang terkandung dalam buah tidak saling bertabrakan sehingga 

lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain memperbanyak makanan 

buah dan sayuran, N juga menghindari makanan yang banyak 

mengandung msg, makanan yang bersantan dan berminyak. N 

tidak hanya menerapkan pola makan sehat dirumah, saat dirinya 

berada di kos N juga menerapkannya.  
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N pada akhirnya memutuskan untuk mengubah pola hidup 

dan pola makannya dikarenakan pengalaman kesehatan yang 

dialamai oleh kedua orangtuanya. Ayah N sudah berpulang 

terlebih dahulu karena menderita penyakit gula. Hal tersebut 

menjadikan kesehatan adalah sebuah investasi yang sangat 

pengting bagi N. N mengungkapkan bahwa kesehatan adalah 

anugerah yang diberikan Allah pada kita sehingga kita wajib 

menjaganya bahkan menularkan pada orang lain.  

Selama menjalani proses pola makan vegetarian, N sempat 

mengalamai beberapa kesulitan.  Rasa merupakan kesulitan 

pertama yang dihadapi N saat memutuskan menjadi seorang 

vegetarian, namun N berhasil menghadapi kesulitan tersebut 

dengan belajar mengkombinasikan berbagai macam sayuran 

dengan buah. Kesulitan kedua yang dihadapi N adalah perlunya 

waktu lebih untuk mempersiapkan setaip bekal yang hendak 

dibawanya. Hal lain yang dihadapi N adalah mengenai 

permasalahan keuangan. N mengaku kebutuhan untuk 

mengkonsumsi sayur dan buah di masa sekarang membutuhkan 

uang yang cukup banyak, hal ini dikarenakan sulitnya mendapat 

buah maupun sayur yang segar di pasaran sehingga beberapakali 

mengharuskan N berbelanja di swalayan. Selain kesulitan yang 

berasal dari diri sendiri, N juga sempat mendapat kesulitan yang 

berasal dari lingkungan sekitarnya seperti ajakan untuk berkumpul 

bersama teman-temannya. N merasa segala kesulitan yang 

dihadapi baik dari dalam dirinya maupun lingkungan sekitar dapat 

dihadapinya dengan baik. Hal itu dikembalikan lagi pada 

komitmen awalnya dan kebutuhannya akan kesehatan.  

Selama 4 tahun berjalan menjadi vegetarian N merasa 

sesekali tidak merasakan keinginan untuk memakan menu olahan 
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daging. N juga merasa tidak pernah bosan untuk makan sayuran 

dan buah-buahan, terkadang N justru merasa takut apabila 

kebutuhan seratnya tidak tercukupi dengan baik. 

Selama menjalani pola makan vegetarian, N merasakan apa 

yang dilakukannya sudah sesuai dengan konsep sehat. N 

memahami kebutuhannya mengenai lemak, kolestrol dan omega 

3, sesekali N mengimbangi hal tersebut dengan sesekali 

mengkonsumsi putih telur dan juga susu. Menurut N vegetarian 

yang sehat adalah vegetarian yang mampu mengimbangi dirinya 

dengan olahraga yang baik dan mampu menjaga suasana hatinya. 

Selain mengimbangi dengan berolahraga, N juga rutin melakukan 

cek kesehatan setiap satu bulan sekali bersama dengan mamanya. 

Cek kesehatan sendiri di akui N dapat membantu dirinya dan juga 

mamanya dalam menjaga kestabilan tubuh. 

N menceritakan bahwa dirinya mendapatkan dukungan 

penuh dari keluarga untuk mengubah pola hidup dan pola 

makannya. Selain keluarga, lingkungan sekitar seperti teman 

kantor cukup mendukung keputusan N untuk menjadi vegetarian. 

Walaupun tidak sedikit pula yang menganggap N terlalu serius 

untuk mejaga kesehatannya, namun N tidak mengambil pusing 

mengenai hal tersebut. N tetap menjalankan apa yang 

dirasakannya baik untuk hidupnya. 

Menurut N waktu makan yang teratur baik untuk menjaga 

kondisi tubuh. N memiliki waktu makan yang teratur seperti 

sarapan pagi hari, makan siang dan makan sore sebelum jam 6. 

Walaupun cukup kesulitan untuk menjaga keteraturan makannya, 

N tetap patuh dalam menjalankan rutinitasnya. Apabila dilanda 

rasa malas untuk menyiapkan makanan, N mensiasatinya dengan 

memperbanyak buah dan membawa nasi merah dari kosnya. Hal 
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tersebut pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang baik 

dirinya. N mengaku apabila melewatkan satu kesempatan makan, 

tubuhnya akan memberi alarm seperti cemas dan keringat dingin 

akibat asam lambung yang naik, pusing dan tidak enak badan. 

Bila hal tersebut terjadi, tentu sangat mengganggu waktu kerja 

yang dimiliki N. Selain waktu yang teratur N juga mengatakan 

bahwa jumlah dan jenis makanan sangat penting untuk 

dipertimbangkan. Menurut N jumlah makanan yang baik bukanlah 

mengkonsumsi makanan dengan porsi lebih, tetapi lebih berpacu 

pada jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan jenis N 

meniti beratkan pada keberagaman jenis sayuran dan buah yang 

dikonsumsi. 

N mengaku, selama 4 tahun menjalani pola makanan 

vegetarian berbagai manfaat positif didapatkannya. Salah satunya 

dirinya tetap mampu menjaga berat badan idealnya, selain itu N 

merasa tidak mudah lelah atau mengantuk saat dikantor. N merasa 

tubuhnya menjadi lebih ringan dalam menjalankan berbagai 

macam aktivitas baik dikantor maupun kesehariannya. N juga 

dapat tetap menjaga keteraturan makanannya serta menjadi lebih 

disiplin. 
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c. Kategorisasi Tema 

Tabel 5. 
Kategorisasi Tema Subjek III 

DATA KODE TEMA 

N merubah pola makannya dengan 
mengkonsumsi buah dan sayur. Sesekali N 
mengkonsumsi putih telur dan susu 

V1 Vegetarian lacto-ovo 

N pernah mengalami maag akut dan memiliki 
resiko terkena kanker sehingga merubah pola 
makannya menjadi vegetarian 

V3 Alasan Kesehatan 

N dapat tetap menjaga berat idealnya dengan 
mengkonsumsi sayur dan buah 

V2 Manfaat menjadi 
vegetarian 

N merasa menjadi lebih gesit, memiliki pola 
makan dan pola hidup teratur setelah menjadi 
vegetarian 

V2 Manfaat menjadi 
vegetarian 

N mampu mengandalikan diri dengan menolak 
makanan yang mengandung olahan daging 

D1 Pengendalian diri 

Bila dilanda bosan, N memilih menu sarapan roti 
atau sereal susu. N juga mencoba mengkombinasi 
buah untuk dikonsumsi 

D1 Pengendalian diri 

N memiliki waktu makan yang teratur dan 
memahami dengan baik jenis dan jumlah 
makanan yang dikonsumsinya 

D2 Pemhaman yang baik 

 

Tidak hanya memahami aturan sebagai 
vegetarian, N juga sangat memahami porsi 
dirinya seperti halnya mengurangi gorengan dan 
santan 

D2 Pemhaman yang baik 

 

Melakukan cek kesehatan berkala D3 Tanggung jawab 

Menyiapkan menu makanan sendiri setiap pagi D3 Tanggung jawab 

Memahami porsi dirinya dengan baik, dengan 
tetap mengkonsumsi susu bila dirasa badannya 
kurang sehat. 

D3 Tanggung jawab 
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d. Analisis Subjek III 

 Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, N 

merupakan pribadi yang sangat memahami pentingnya arti 

kesehatan. N sangat mengerti betul bahwa kesehatan merupakan 

investasi yang baik bagi hidupnya.  

 Keputusannya untuk mengubah pola makan menjadi 

vegetarian didasari oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor 

fisiologis. N memiliki pengalaman yang buruk mengenai 

kesehatannya. Sempat mengalami sakit maag membuat N merasa 

tidak nyaman dan segara mencari informasi menganai pola makan 

yang baik bagi dirinya. Selain itu N juga memiliki pengalaman buruk 

mengenai kondisi yang diderita oleh kedua orangtuanya. Ibu N di 

diagnosa memiliki penyakit kanker payudara stadium 3 pada awal 

tahun 2016, sedangkan ayah N meninggal dikarenakan penyakit gula 

yang dideritanya. Selain itu, keluarga yang berasal dari ibu N 

memiliki kencedurungan untuk mewariskan kanker pada 

keturunannya. Memiliki latar belakang kesehatan yang kurang baik 

dalam keluarganya, menjadikan N lebih peka pada pola hidupnya 

dan berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. N memutuskan 

menjalani pola makan vegetarian dikarenakan saran yang diberikan 

dokter dan juga keinginan untuk menghindari sakit yang diderita 

oleh orangtuanya. Selain karena faktor diatas, N yang masih sendiri 

juga merasa perlu untuk tetap menjaga berat badan idelanya. 

 N menganggap bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus 

dijaga. Dengan memiliki tubuh yang sehat, subjek merasa dapat 

melakukan berbagai macam aktivitas yang postitif seperti beribadah, 

bekerja dan menolong orang lain. N merasa bahwa kebutuhan 

kesehatannya sangat tinggi, hal tersebut didukung dengan menjaga 

pola makan dan mengimbanginya dengan olahraga. N merasa sering 
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cemas apabila kebutuhan seratnya tidak tercukupi, hal tersebut 

disiasati N dengan mengkonsumsi banyak air putih. Selain 

mengimbanginya dengan olahraga, N rutin melakukan cek 

kesehatannya setiap bulan. 

 Adanya keinginan untuk memiliki tubuh yng sehat, dan juga 

memiliki latar belakang kesehatan yang buruk dalam keluarga 

menjadikan N memiliki dorongan yang kuat untuk menjaga 

kesehatannya. Selain faktor-faktor tersebut, N merasa sangat 

bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya. N merasa jika 

dirinya tidak menjaga kesehatan siapa lagi yang akan menjaga 

kesehatannya, orangtuanya bahkan anak dan suaminya kelak. N tidak 

hanya menjaga pola makannya dengan tidak mengkonsumsi daging, 

tetapi N juga mengindari makanan seperti gorengan, dan makanan 

bersantan. 

 Hambatan-hambatan yang di lalui N cukup rumit. N diminta 

beradpatsi dengan dengan sensasi rasa baru yang dirasakannya. 

Selain itu kesulitan yang didahapi N lebih berfokus pada dirinya 

sendiri, seperti masalah financial yang harus mengeluarkan anggaran 

lebih untuk mendapatkan buah dan sayur dengan kwalitas baik dan 

waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan makannnya. Hal 

tersebut dapat diatasinya dikarenakan adanya dukungan penuh dari 

keluarganya untuk mengganti pola makan vegetarian, selain itu N 

juga berpegang teguh pada komitmen yang telah diambilnya. 

Sesekali N juga melakukan kegiatan baru dengan mencampurkan 

atau mengkombinasikan buah dan sayuran yang belum pernah 

dicobanya. Hal tersebut dianggap menjadikan N sebagai pribadi yang 

lebih kreatif dari sebelumnya. 

Disiplin menjadi vegetarian merupakan kunci sukses utama N 

dalam menjalani pola makan vegatarian. N dengan mudah 
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beradaptasi dengan rasa dan memutuskan untuk menjadi vegetarian. 

N memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Hal tersebut 

diperlihatkannya dengan kemampuan N yang sudah tidak lagi 

tergoda oleh olahan daging. Selain itu N dengan bijak dapat 

menyikapi ajakan temannya dengan tetap menghindari menu olahan 

daging. N juga sudah tidak tergoda oleh makanan-makanan yang 

tidak sehat yang banyak dijual dipasaran dan memilih untuk 

mengolahnya sendiri. Pengendalian diri dianggap penting karena 

dengan memiliki pengendalian diri yang baik, subjek mampu 

bertahan pada keputusan yang telah diambilnya.  

 Selain pengendalian diri, pemahaman yang baik mengenai 

suatu aturan juga turut mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

menjalankan pola makan vegetarian. N memiliki pemahan yang baik 

mengenati kesehatan, tidak hanya menjaga keteraturan makanan N 

juga mempertimbangkan jumlai nilai dan jenis vitamin yang 

dikonsumsinya. Selain pola makan vegetarian, N juga 

mengkombinasikan makannya dengan metode food combaining. 

Metode ini dinilai mampu mengelompokan zat-zat yang diserap oleh 

tubuh agar tidak saling bertabrakan. N menerapkan hal tersebut 

beradasarkan buku diet milik ibunya yang sempat dibacanya. N juga 

rutin meminta saran dokter untuk asupan makanan yang baik bagi 

dirinya. Hal tersebut membuktikan bahwa N memiliki pemahaman 

yang baik mengenai suatu aturan terutama menjadi vegetarian. 

Kegiatan yang menunjang pola makan vegetarian dilakukan N tidak 

semata asal-asalan namun berdasarkan saran dokter dan berbagai 

sumber buku yang dibacanya. 

Kunci keberhasilan lainnya yang menunjang N dalam 

disiplin vegetarian adalah tanggung jawab. N memiliki tanggung 

jawab yang baik, hal tersebut diperlihatkan dengan cara N menjaga 
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kesehatan demi keluarganya kelak. Selain itu N memahami betul 

porsi dirinya dengan baik, sehingga tidak memaksakan dirinya 

untuk merubah pola makan yang ekstrim. N juga tetap berusaha 

mempersiapkan bekal sarapan dan makan siangnya sendiri dengan 

baik. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada 

subjek, N mampu melakukan disiplin sebagai vegetarian. 

Kebutuhan akan menjaga kesehatan dan didukung dengan disiplin 

vegetarian atas kesadaran diri sendiri mendorong N menerapkan 

pola hidup sehat. Kesadaran dalam diri tersebut menjadikan N 

bertanggung jawab dalam menjaga kesehatannya dan pola 

makannya.  
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Skema 4. Dinamika Menjadi Vegetarian Pada Subjek III 

Faktor Fisiologis 

Subjek mengalami 
sakit maag 

Faktor Psikologis 

Subjek memiliki 
keinginan menjaga berat 
badan ideal 

Faktor Lingkungan 

Subjek memiliki 
riawayat kesehatan 
keluarga yang buruk 

Kebutuhan Hidup Sehat 

Subjek merasakan kebutuhan akan hidup sehat untuk 
menghindari maag, menghindari riwayat sakit faktor genetika 
dan menjaga berat badan ideal. 

Dorongan Hidup Sehat 

Kebutuhan untuk memiliki hidup sehat mendorong subjek 
untuk menjaga serta merubah pola makan 

Memengaruhi Keputusan Menjadi Vegetarian 

Kebutuhan dan dorongan untuk memiliki hidup yang sehat memengaruhi 
keputusan subjek menjalani pola makan vegetarian 

Aspek Yang Mendukung Untuk Bertahan Pada Keputusan Menjadi Vegetarian 

a. Pengendalian Diri 
Pengendalian diri subjek terlihat saat subjek mampu menolak atau 
menghindari menu makanan daging hingga menganggap konsumsi daging 
sebagai suatu hal yang sudah pernah dicobanya. subjek juga mampu 
mensiasati rasa bosan dengan mengkombinasikan buah-buahan. 

b. Pemahaman Yang Baik Mengenai Suatu Aturan 
Subjek memahami dengan baik aturan sebagai vegetarian lacto-ovo, 
berusaha tetap menjaga suasana agar terhindar dari stress dan memahami 
kandungan gizi seimbang pada makanannya 

c. Tanggung  Jawab 
Subjek mengimbangi dengan olahraga ringan untuk menjaga kesehatannya, 
menaati aturan sebagai vegetarian dan melakukan cek kesehatan secara 
berkala. 


