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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa adanya pengalaman buruk mengenai 

kesehatan di masa lalu, ancaman mengenai berbagai macam virus 

maupun penyakit serta keinginan untuk memiliki berat tubuh yang ideal 

menjadikan subjek memiliki kebutuhan untuk selalu menjaga 

kesehatannya. Kebutuhan tersebut secara umum mendorong subjek untuk 

merubah pola makan dan mengambil keputusan sebagai vegetarian. 

Mengambil keputusan sebagai vegetarian dan didukung dengan 

perilaku disiplin, menjadikan subjek mampu melewati masa-masa sulit 

sebagai vegetarian diawal pengambilan keputusan. Perilaku disiplin 

tersebut secara tidak langsung tertaman dalam diri subjek sehingga 

subjek mampu melakukan pola makan vegetarian menjadi sebuah 

kebiasaan dan bertahan hingga saat ini. Subjek penelitian secara umum 

mengambil keputusan menjadi vegetarian di karenakan adanya 

pengalaman buruk mengenai kesehatan di masa lalu serta dapat bertahan 

menjadi vegetarian ditunjang dengan perilaku disiplin yang berasal dari 

kesadaran diri sendiri. Adapun aspek perilaku disiplin yang mendukung 

tetap bertahan sebagai vegetarian seperti halnya pengendalian diri, 

pemahaman yang baik mengenai suatu aturan serta tanggung jawab yang 

terlihat dari suatu ketaan. Akibat dari perilaku disiplin tersebut, seluruh 

subjek mampu menerapkan pola makan vegetarian dalam kehidupannya. 
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B. Saran 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa 

saran yang berhubungan dengan hasil penelitian : 

1)  Bagi subjek penelitian 

Dari hasil penelitian, terlihat semua subjek mampu bertahan pada 

rentan waktu 1-4 tahun pada keputusannya menjadi vegetarian 

dengan tipe lacto-ovo vegetarian. Subjek diharapkan mampu 

mengimbangi dengan tindakan yang benilai positif dan berkelanjutan 

bagi subjek, seperti halnya: olahraga rutin daan cek kesehatan secara 

berkala. 

2) Bagi masyarakat 

Masyarakat di lingkungan sekitar, diharapkan mampu menghargai 

keputusan seorang untuk menjalani pola makan vegetarian dan tidak 

menilai sebelah mata keputusan seseorang untuk meenjadi 

vegetarian. Pemberian motivasi serta menghargai keputusan seorang 

dalam menjalani pola makan vegetarian dapat membantu individu 

menjalani pola makan vegetarian dengan baik. Bagi masyrakat yang 

hendak menjalani pola makan vegetarian sebaiknya mencari 

informasi lebih banyak mengenai vegetarian kemudian 

mempertimbangkan dengan lebih matang untuk mengambil 

keputusan sebagai vegetarian. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari subjek yang lebih 

bervariasi atau mencari subjek dengan tipe kelompok vegetarian 

“vegan” sehingga dapat memperkaya hasil penelitian. Selain itu, 

peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih dalam mengenai 

dinamika menjadi vegetarian. 

 


