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 BAB V  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Seluruh Subjek 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi seluruh subjek, 

diketahui bahwa ketiga subjek tersebut memiliki beberapa faktor yang 

mendorong dirinya untuk mengambil keputusan menjadi vegetarian. 

Faktor tersebut antara lain faktor fisiologis, faktor lingkungan serta 

faktor psikologis. Faktor fisiologis menjadi faktor utama yang 

memengaruhi subjek. Ketiga subjek sama-sama memiliki pengamalan 

mengenai kesehatan yang buruk di masa lalunya, hal tersebut menjadikan 

subjek memiliki kebutuhan untuk selalu menjaga kesehatannya. Faktor 

berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memengaruhi 

subjek II dan III dalam mengabil keputusan. Kedua subjek sama-sama 

memiliki gambaran kesehatan yang buruk mengenai lingkungan 

sekitarnya. Selain itu adanya dorongan maupun dukungan dari 

lingkungan sekitar menjadikan subjek lebih mantap untuk mengambil 

keputusan menjadi vegetarian. Faktor terakhir adalah faktor psikologis. 

Faktor psikologis yang memengaruhi ketiga subjek antara lain adanya 

dorongan untuk memulai gaya hidup sehat demi menunjang penampilan 

dan menjaga berat badan yang ideal. 

Ketiga faktor diatas dinilai berperan dalam memengaruhi 

kehidupan para subjek dalam memenuhi kebutuhannya akan hidup sehat. 

Kebutuhan akan hidup sehat sangat dibutuhkan oleh para subjek guna 

menunjang para subjek melakukan berbagai macam aktivitas. Tanpa 

adanya tubuh yang sehat, manusia akan mengalami kesulitan melakukan 

segala aktivitas sehari-hari. Tubuh yang sehat dan ideal dibutuhkan 

ketiga subjek demi menjaga penampilan dan performa saat bekerja. 
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Subjek III menganggap bahwa kesehatan merupakan investasi jangka 

panjang yang harus dijaga, hal tersebut selaras dengan pernyataan subjek 

II bahwa kesehatan sangat dibutuhkan demi menunjang karirnya di 

olahraga basket. Adanya keinginan untuk memiliki tubuh yang sehat 

menjadikan subjek terdorong mewujudkannya dan berupaya dengan 

merubah pola makan serta mengimbanginya dengan olahraga secara 

rutin.  

Hasil wawancara ketiga subjek menunjukan bahwa pola makan 

vegetarian dianggap sebagi pola makan yang sesuai dengan kebutuhan 

kesehatan subjek. Selain tinggi serat, pola makan vegetarian dirasakan 

subjek membawa manfaat positif lainnya. Seperti halnya tubuh merasa 

lebih ringan, tidak mudah mengantuk, lancar BAB serta mampu 

membantu menjaga berat badan yang ideal. Hal yang lain yang 

memengaruhi keputusan subjek adalah adanya beberapa refrensi atau 

anjuran dari teman maupun dokter yang menganjurkan untuk 

menerapkan pola makan vegetarian. Subjek I merasakan bahwa pola 

makan vegetarian tepat bagi dirinya dikarenakan adanya pembawaan dari 

dirinya yang sedari kecil tidak menyukai daging karena bau amis yang 

dihasilkan daging. Subjek II merasa keputusannya mengubah pola makan 

menjadi vegetarian dikarenakan adanya ajakan dari teman satu 

profesinya dan juga kebutuhannya akan serat. Seperti yang dialami 

subjek III, subjek menganggap pola makan vegetarian tepat bagi dirinya 

dikarenakan banyaknya kandungan vitamin dan serat yang dibutuhkan 

dalam sayuran dan buah-buahan. Selain merupakan anjuran dari dokter 

pribadi yang merawat ibunya, subjek juga merasa banyak orang telah 

merasakan manfaat baik dari pola makan vegetarian seperti salah satu 

public figure yang menjadi panutannya. Subjek III sering merasa cemas 

apabila dalam sehari tidak mampu mencukupi kebutuhannya akan serat, 

dengan mengubah pola makan sehari-hari menjadi pola makan 
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vegetarian hal tersebut sangat membantu subjek dalam mencukupi 

kebutuhannya akan serat. 

Menjadi seorang vegetarian bukanlah hal yang mudah bagi ketiga 

subjek. Hal yang paling sering dialami ketiga subjek adalah kurangnya 

dukungan dari orang-orang sekitar. Lingkungan disekitar para subjek 

sering kurang memahami keputusan yang telah diambil para subjek. Tak 

sedikit dari mereka yang sering mengejek, bahkan mengajak para subjek 

untuk kembali mencicipi olahan daging. Selain itu kejenuhan untuk 

mengkonsumsi olahan sayur dan buah juga sempat dirasakan oleh subjek 

II dan III. Subjek II dan III yang notabene merupakan anak kos sering 

merasa kesulitan untuk mencukupi kebutuhan konsumi makanannya 

sehari-hari. Menu yang sama setiap harinya menjadikan para subjek 

harus bekerja keras untuk melakukan variasi menu pada olahan sayurnya. 

Subjek II memilih alternavite lain untuk makan di restaurant khusus 

vegetarian dengan jarak yang cukup jauh untuk mengurangi 

kejenuhannya pada menu olahan sayuran yang dijual di sekitar kosnya. 

Sedangkan subjek III memilih untuk berkreasi sendiri seperti 

mengkombinasi berbagai macam sayuran dan buah yang akan di 

makannya. Subjek I tidak terlalu mengalami kesulitan dikarenakan 

dirinya memang lebih menyukai sayuran dan buah ketimbang daging. 

Selain hal itu, ketiga subjek sepakat untuk tetap mengkonsumsi telur dan 

susu guna membantu tubunya dalam menyerap berbagi protein dan juga 

vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh.  

Hambatan ataupun kesulitan yang dialami untuk menjadi seorang 

vegetarian tidaklah mudah untuk dilalui. Ketiga subjek memiliki proses 

yang berbeda-beda dalam melalui kesulitan saat memutuskan menjalani 

pola makan vegetarian. Subjek I tidak mengalami kesulitan yang berarti 

dikarenakan pembawan dari kecil yang tidak menyukai daging serta 

dukungan keluarga yang cukup baik. Subjek II mengalami pengalaman 
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yang berbeda sebelum memutuskan menajdi vegetarian. Sempat menjadi 

flexitarian sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi vegetarian 

lacto-ovo. Sedangkan subjek III mengalami proses berbeda yang 

memaksanya tidak hanya mengjalani pola makan vegetarian namun juga 

menjaga setiap asupan makanan yang masuk adalam dirinya.  

Menjadi seorang vegetarian harus memiliki komitmen dan juga 

disiplin yang tinggi. Pentingnya disiplin yang menajadikan seorang 

mampu menjalani hidup sebagai vegetarian dengan baik. Selain itu 

disiplin menjadikan kita juga terbiasa melakukan aktivitas lainnya secara 

teratur dan bertahap menajadi kebiasaan. Menjadi seorang vegetarian 

memerlukan pengendalian diri yang kuat. Pengendalian diri berguna agar 

subjek mampu menolak salah satunya olahan daging yang di sajikan baik 

oleh rekan maupun keluarga. Selain itu pengendalian diri yang baik juga 

menjadikan subjek mampu memilah dan melilih makanan yang tepat 

bagi dirinya. Ketiga subjek memiliki pengendalian diri yang cukup baik, 

hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan para subjek untuk menolak 

menu olahan daging yang disuguhkan. Walaupun subjek II sempat 

terlena untuk merasakan olahan daging, namun karena pengendalian diri 

yang cukup baik mampu mengembalikannya lagi pada komitmen yang 

telah di pegang. Hal tersebut juga terjadi pada subjek I dan III. Subjek I 

dan III memiliki pengendalian diri yang lebih baik dari subjek II. Subjek 

III bahkan menggunakan pengendalian diri tidak hanya untuk menolak 

menu olahan daging, namum mengaplikasikan pada dirinya juga untuk 

mengendalikan makanan yang bersantan, gorengan dan memiliki 

kandungan gula yang cukup tinggi. 

Selain pengendalian diri, pemahaman yang baik mengenai suatu 

aturan dianggap penting bagi inividu yang ingin sukses dalam 

menjalankan pola makan vegetarian. Pengendalian diri yang baik juga 

dapat membantu terciptanya kesadaran dalam diri individu untuk menaati 
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segala hal secara cermat dan tertib. Individu secara perlahan belajar 

untuk memahami dengan baik mengenai suatu aturan. Individu yang 

mengambil keputusan untuk menjadi vegetarian secara tidak langsung 

belajar untuk memahami aturan atau patokan dalam menjadi vegetarian, 

mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.  Pola 

makan vegetarian mengajarkan pada individu untuk lebih memahami 

konsep sehat yang dianutnya. Seperti aturan yang menegaskan bahwa 

individu yng menjali pola makan vegetarian tidak dapat mengkonsumsi 

daging. Ketiga subjek tersebut memiliki pemahaman yang baik mengenai 

suatu aturan sebagai vegetarian. Secara tidak langsung ketiga subjek juga 

diajarkan bahwa tidak semua orang mampu menerima keputusan yang 

diambilnya. Dengan tetap memiliki pengendalian diri yang baik serta 

pemahaman yang baik mengenai suatu aturan yang telah diambilnya 

menjadikan ketiga subjek memiliki pengertian yang mendalam serta 

kesadaran mengenai sebuah aturan. 

Kebutuhan akan menjaga kesehatan dan didukung dengan disiplin 

vegetarian atas kesadaran diri sendiri dapat mendorong subjek 

menerapkan pola hidup sehat. Kesadaran dalam diri tersebut menjadikan 

subjek bertanggung jawab dalam menjaga kesehatannya dan pola 

makannya. Subjek pertama memiliki tanggung jawab yang cukup baik 

dalam menjaga kesehatannya. Di usianya yang sudah menginjak 

setengah abad, subjek tetap mengimbangi menjaga kesehatanya dengan 

melalukan olahraga ringan seperti workout serta subjek I memahami 

dengan baik porsi yang mampu dilakukan oleh tubuhnya. Sedari awal 

Subjek I tidak memaksakan tubuhnya untuk menyerap protein, vitamin 

dan beberapa zat yang hanya didapat dari sayuran saja tetapi 

mengkombinasikannya dengan telur dan susu yang dianggap mampu 

membantu menutupi kekurangan protein yang didapat dari sayuran saja. 
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Subjek II juga memahami dengan baik porsi yang mampu 

dilakukan tubuhnya. Subjek II secara tidak merubah secara drastic pola 

makannya namun melakukan perubahan secara perlahan guna 

membiasakan dirinya beradaptasi dengan menu olahan sayuran dan buah. 

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa subjek II memiliki tanggung jawab 

yang baik untuk menjaga kesehatannya. Sedangkan subjek III memahami 

benar bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus dijaga 

dan dirawatnya. Subjek III memiliki anggapan bahwa kesehatan adalah 

investasi, oleh karena itu subjek merasa bertanggung jawab dengan 

menjaganya. Subjek menyeimbangi pola makannya dengan olahraga, 

selain itu subjek III juga mengindari melakukan kegiatan yang 

berlebihan guna menjaga suasa hatinya dan menghindarkan dirinya dari 

stress kerja.  

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada ketiga 

subjek, ketiga subjek mampu melakukan disiplin sebagai vegetarian. 

Disiplin menjadi vegetarian tersebut juga menularkan kebiasaan disiplin 

lain pada aktivitas para subjek. Kebutuhan akan menjaga kesehatan dan 

didukung dengan disiplin vegetarian atas kesadaran diri sendiri 

mendorong subjek mampu menerapkan pola hidup sehat. Kesadaran 

dalam diri tersebut menjadikan AJU, DA, dan N bertanggung jawab 

dalam menjaga kesehatannya dan pola makannya. Ketiga subjek 

menjalani pola makan sehat seimbang sesuai dengan porsi dirinya dan 

tidak memaksakan untuk melakukan perubahan pola makan yang drastis. 

Hal tersebut semakin memperkuat ketiga subjek dalam menjalani 

komitmennya dalam menjalani gaya hidup vegetarian. 
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Skema 5. Dinamika Menjadi Vegetarian Pada Subjek I, II & III 

 

Faktor Lingkungan 

Subjek II & III memiliki dorongan 
motivasi melakukan pola makan 
sehat yang berasal dari keluarga 
dan lingkungan sekitar 

sehat 

Memengaruhi Keputusan Menjadi Vegetarian 

Kebutuhan dan dorongan akan hidup sehat memengaruhi keputusan 
ketiga subjek untuk menjalani pola makan vegetarian 

Faktor Fisiologis 

Ketiga subjek memiliki 
pengalaman yang buruk 
mengenai kesehatan 

Kebutuhan Hidup Sehat 

Ketiga subjek merasakan kebutuhan untuk hidup sehat agar dapat 
menjaga berat badan serta terhindar dari penyakit yang pernah 
menyerang maupun yang berasal dari faktor keturunan 

Dorongan Hidup Sehat 

Kebutuhan akan hidup sehat mendorong ketiga subjek untuk 
memiliki tubuh yang sehat dengan merubah serta menjaga pola 
makan 

Aspek Yang Mendukung Untuk Bertahan Pada Keputusan Menjadi Vegetarian 

a. Pengendalian Diri 
Ketiga subjek memiliki pengendalian diri yng baik, walupun diwal subjek 
II sempat tergoda, namun pada akhirnya mampu mengandalikan diri 
dengan baik 

b. Pemahaman Yang Baik Mengenai Suatu Aturan 
Ketiga memiliki pemanahan yang baik mengenai aturan sebagai 
vegetarian dan juga aturan mengkonsumsi makanan gizi seimbang 

c. Tanggung  Jawab 
Ketiga subjek memiliki tanggung jawab yang baik, terlihat dari ketaatan 
mereka dalam menjalankan aturan dan juga pemahaman mereka mengenai 
porsi diri mereka. 

Faktor Psikologis 

Ketiga subjek memiliki 
keinginan untuk menjaga 
berat tubuh ideal. 
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B. Pembahasan 

Manusia selalu berupaya untuk selalu menjaga kesehatannya. 

Ancaman berbagai macam penyakit dan virus semakin mudah untuk 

menjangkit setiap orang. Levy (dalam Utami & Smeth, 1994, hal.120) 

menyatakan beberapa kenyataan bahwa gaya hidup, keadaan lingkungan, 

jenis makananan dan kebiasaan berolah raga sangat erat kaitannya 

dengan kesehatan. Gaya hidup yang serba instan dan tekanan kerja yang 

berat menjadikan tubuh semakin mudah terjangkit penyakit.  Pergeseran 

gaya hidup akibat pengaruh urbanisasi, globalisasi dan industrialisasi, 

menyeret sebagian masyarakat untuk cenderung menyukai makanan siap 

saji yang kandungan gizinya tidak seimbang (Khomsan & Anwar, 2008, 

hal.10). Pola makan yang salah dengan cepat menimbulkan keadaan 

yang merupakan investasi timbulnya penyakit degenerative, dalam 

jangka panjang bila terus berkembang tentu sangat merugikan (Khomsan 

& Anwar, 2008, hal.10). 

Kebutuhan merupakan dasar terbentuknya perilaku seseorang. 

Kebutuhan merupakan suatu keadaan yang diinginkan, keadaan tersebut 

pada akhirnya mengaktifkan proses keputusan dalam mengkonsumsi 

(Engel, Blackwell & Miniard, 1994). Adanya kebutuhan untuk memiliki 

hidup sehat mendorong individu untuk melakukan hidup sehat. 

Dorongan tersebut yang pada akhirnya mengaktifkan proses keputusan 

dalam mengkonsumsi makanan sehat. 

Pola makan sehat sudah mulai diperhatikan karena dirasakan 

sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kebugaran serta kinerja kerja 

mereka (Khomsan & Anwar, 2008, hal.11). Pola makan sehat dan 

seimbang dapat membantu tubuh untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap 

sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pola makan vegetarian berarti 

pola makan yang memfokuskan hanya mengkonsumsi sayuran dan bahan 

makanan nabati lainnya serta berpantang daging termasuk produk-
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produk turunannya (Subroto, 2008, hal.106). Pola makan vegeteraian 

memiliki beberapa jenis kelompok. Kelompok vegetarian disebut vegan  

(pure vegetarian-vegetarian murni). Selain vegetarian murni, terdapat 

kelompok lacto vegetarian (vegetarian yang masih mengonsumsi susu 

beserta hasil olahannya) dan lacto-ovo vegetarian (vegetarian yang 

masih diperbolehkan mengonsumsi telur dan susu beserta produk 

olahanya) (Susianto dkk, 2007, hal.6). 

Beberapa pelaku vegetetarian mayoritas didasarkan oleh agama. 

Selain karena alasan agama, terdapat alasan lain yang menyebabkan 

seseorang menjadi vegetarian. Susianto dkk (2007, hal.8) 

mengemukakan alasan seorang untuk menjadi vegetarian antara lain 

alasan kesehatan, alasan agama, alasan lingkungan, alasan financial dan 

alasan fisiologis. Pada ketiga subjek, alasan kesehatan menjadi alasan 

utama ketiga subjek menjalani pola makan vegetarian. Adanya 

pengalaman yang buruk mengenai kesehatan yang dirasakan secara 

langsung mendorong ketiga subjek untuk menjalani hidup yang sehat 

dengan mengubah pola makan yang selama ini dijalani. 

Mengubah pola makan menjadi vegetarian bukanlah hal yang 

mudah. Menjadi sehat bukan hanya sekedar mengubah kebiasaan pola 

makan saja, namun juga mempertimbangkan kandungan gizi yang 

terdapat dalam makanan yang dikonsumsi serta kemampuan tubuh dalam 

menerima perubahan pola makan. Setiap orang memiliki cara beradaptasi 

yang berbeda-beda, baiknya bila hendak melakukan perubahan pola 

makan vegetarian dapat disesuaikan dengan kemampuan tubuh tanpa 

harus memaksakan tubuh untuk menjalani pola makan yang ekstream 

(Satwiko, 2012).  

Mengambil keputusan sebagai penganut pola makan vegetarian 

memerlukan komitmen dan disiplin yang baik. Puspasari (2010, hal.172) 

mengatakan bahwa agar mampu menjalankan diet yang baik diperlukan 
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self disiplince yang merupakan kekuatan dalam diri untuk mengatur diri 

sesuai dengan target dan jadwal yang ditetapkan dan memiliki tingkat 

konsisten yang kuat untuk dapat mempertahankan keinginan. 

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang 

dirancang karena dianggap perlu dilaksanakan untuk dapat mencapai 

sasaran tertentu (Sukadji, 2000). Kedisiplinan juga meruapakn suatu 

tuntutan bagi berjalannya kehidupan yang teratur, cenderung sama dan 

tertib, yang nantinya dapat dijadikan syarat mutlak bagi berlangsungnya 

suatu kemajuan dan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik 

(Durkheim, 1990, hal.36). Disiplin menjadi vegetarian membantu 

individu untuk tetap terus berpegang pada keputusan yang sudah diambil. 

Perilaku disiplin melaksanakan vegetarian menjadikan individu 

sukses menjadi vegetarian yang baik. Menurut Prijodarminto (1992), 

disiplin memiliki 3 (tiga) aspek yaitu penguasaan diri atau pengendalian 

diri, pemahaman yang baik mengenai suatu aturan, dan tanggung jawab. 

Tanggung jawab terlihat dari sikap wajar yang menunjukan kepatuhan 

terhadap suatu peraturan. Terlihat dalam hasil penelitian bahwa ketiga 

subjek memiliki pengendalian diri yang baik atas dirinya. Drever (1986, 

hal.68) mengemukakan pengendalian diri dapat terjadi karena ada 

kekuatan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam individu  yang 

bersangkutan. Seseorang dikatakan berdisiplin kalau mampu 

mengendalikan tingkah lakunya, perbuatannya. Kemampuan tersebut 

berasal dari subjek (individu) itu sendiri secara otonom, sehingga dengan 

pengendalian tersebut  mampu menyesuaikan tingkah lakunya dengan 

patokan-patokan norma-norma yang ada diluar subjek. Pengendalian diri 

yang baik menjadikan ketiga subjek mampu mengendalikan dirinya 

untuk tidak mengkonsumsi menu olahan daging. Dukungan dari keluarga 

maupun lingkungan sekitar manjadikan subjek memiliki kekuatan untuk 

terus melaksanakan pola makan vegetarian. Pengendalian diri yang baik 
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juga menjadikan subjek memiliki keteraturan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Berdasarkan hasil ceklist waktu makan, subjek III memiliki 

waktu makan yang teratur setiap harinya, sedangkan subjek I & II kurang 

sedikit teratur dikarenakan jadwal aktivitas yang berbeda-beda setiap 

harinya. 

Seorang yang memiliki pengendalian diri yang baik juga dapat 

membantu terciptanya kesadaran dalam diri individu untuk menaati 

segala hal secara cermat dan tertib. Individu secara perlahan belajar 

untuk memahami dengan baik mengenai suatu aturan (Prijodarminto, 

1992). Aturan yang dimaksud dalam menjadi vegetarian adalah 

pemahaman mengenai makanan apa saja yang boleh ataupun tidak boleh 

dikonsumsi oleh vegetarian. Berdasarkan pada hasil penelitian, ketiga 

subjek secara tidak langsung belajar untuk memahami aturan atau 

patokan menjadi vegetarian. Ketiga subjek dianggap mampu untuk 

memahami makanan apa saja yang hanya dapat dikonsumsi oleh 

vegetarian. Ketiga subjek juga memahami dengan baik bahwa jenis dan 

jumlah sayuran ataupun buah-buahan menjadi hal penting yang harus 

dipertimbangkan dalam menu takaran makanan. Seperti halnya subjek 

III, subjek III tidak hanya memiliki pemahaman yang baik mengenai 

jenis makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh seorang vegetarian, 

namun subjek juga mampu memahami takaran makanan yang 

dikonsumsinya sehari-hari. 

Kebutuhan akan menjaga kesehatan dan 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. Hal tersebut senada dengan yang di ungkapkan Durkheim 

(1990, hal,36) kemampuan untuk membatasi berbagai keinginan dan 

mengendalikan diri sendiri, merupakan syarat mutlak bagi tumbuhnya 
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kemampuan individu yang bertanggung jawab. Pada hasil penelitian 

ketiga subjek dapat dikatakan memiliki tanggung jawab yang baik 

sehingga mampu memahami porsi diri dan dapat memahami dengan baik 

sejauh mana fisik atau tubuh mereka mampu melakukan sesuatu 

sehingga tidak memaksakan fisik atau tubuhnya melakukan sesuatu yang 

melebihi batas. Hal tersebut terlihat dengan adanya kesadaran dari ketiga 

subjek untuk tidak secara langsung mengubah pola makan mereka 

menjadi pola makan pure vegan, melaikan menjadi vegetarian lacto-ovo. 

Ketiga subjek secara sadar memahami bahwa tubuh mereka masih 

memerlukan bantuan dari protein hewani ataupun berbagai macam zat 

yang dihasilkan oleh olahan hewan walaupun dengan jumlah yang 

sedikit yang mereka peroleh dari susu, telur maupun yogurt. Tanggung 

jawab ketiga subjek juga dapat terlihat dari bentuk kepatuhan dan 

pengendalian diri mereka untuk tetap mengkonsumsi sayuran dan buah-

buahan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa aspek disiplin 

merupakan aspek yang membantu subjek untuk bertahan pada keputusan 

menjalani pola makan vegetarian. Menjalankan disiplin vegetarian 

memberikan kekuatan bagi subjek dalam melaksanakan keputusannya 

menjadi vegetarian. Kebutuhan akan menjaga kesehatan dan didukung 

dengan disiplin vegetarian atas kesadaran diri sendiri mendorong subjek 

mampu menerapkan pola hidup sehat yang sesuai dengan harapannya. 

Kesadaran diri akan pentingnya hidup sehat menjadikan ketiga subjek 

bertanggung jawab dalam menjaga kesehatannya dan pola makannya. 

Ketiga subjek memliliki pengendalian diri yang baik, dan pemahaman 

yang baik menganai suatu aturan menjadi vegetarian serta menjalani pola 

makan vegetarian sehat seimbang sesuai dengan porsi dirinya dan tidak 

memaksakan untuk melakukan perubahan pola makan yang drastis. Hal 
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tersebut semakin memperkuat ketiga subjek dalam menjalani 

komitmennya dalam menjalani gaya hidup vegetarian. 


