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Pedoman Wawancara 

1. Pengalaman hidup atau latar belakang subjek 

 Pengalaman subjek dengan kesehatan 

 Kegiatan rutin subjek 

1. Tujuan hidup subjek  

 Rencana menjaga kesehatan 

2. Alasan menjadi vegetarian 

 Sejak kapan memutuskan menjadi vegetarian 

 Pemahaman mengenai vegetarian 

3. Kesulitan yang dihadapi subjek saat menjadi vegetarian 

 Kesulitan yang dirasakan saat menjalani pola makan vegetarian 

 Darimana datangnya kesulitan 

4. Cara subjek menghadapi kesulitan sebagai vegetarian 

 Tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar 

 Cara subjek menghindari rasa bosan dari olahan sayur 

5. Perilaku disiplin subjek  

 Pengendalian diri subjek dalam menghadapi pilihan pola makan 

yang berbeda dengan lingkungannya 

 Pemahaman subjek mengenai vegetarian dan pentingnya jumlah atau 

jenis sayuran 

 Ketaatan subjek sebagai vegetarian, menjaga kesehatan dan 

pemahaman subjek mengenai porsi dirinya 
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6. Efek menjalani pola makan vegetarian 

 Manfaat yang didapat setelah menjadi vegetarian baik dalam 

kesehatan maupun kegiatan 

 

Pedoman Observasi 

1. Perilaku yang ditampakkan subjek sewaktu melakukan wawancara 

2. Penampilan yang ditampakkan subjek sewaktu melakukan wawancara 

3. Respon subjek terdahap pertanyaan yang diajukan sewaktu 

wawancara 

4. Lingkungan sekitar subjek saat wawancara 

5. Pengendalian diri dan tanggung jawab subjek dalam melakukan 

aktivitas. 
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Tabel 6.  
Keterangan Tema 

Kategori  Tema  Koding  
Vegatarian   Vegetarian lacto-ovo V1 

Manfaat menjadi vegetarian V2 

Alasan menjadi 
vegetarian 

 Kesehatan V3 

 

Aspek Disiplin 

 Pengendalian diri D1 

Pemahaman yang baik  D2 

Tanggung jawab D3 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK I 

Pertanyaan Data Kode Tema 
Bagaimana cara om 
menjaga kesehatan 

Ya itu tadi, memang dari kecil 
sih gak suka daging apa lagi 
kalau bau-bau amis itu gak 
suka kan ya sekarang lebih ke 
sayur sama tahu tempe. 

V Vegetarian 

Ada gak sih 
pengalaman sendiri 
tentang kesehatan 
om? 

Pernah sakit tipus, ya pola 
makan gak teratur selama satu 
bulan 

  

Kalau kedepannya 
gimana om setelah 
sakit? 

Ya aku olahraga, kalau aku gak 
olahraga ya pasti drop. Terus 
sekarang aku  minum air putih 
banyak, terus aku dapet 
masukan dari teman, dari klien 
yang ahli gizi jadi aku 
sekarang buah sama sayur 
mentah. Kalau buah gak boleh 
di jus harus dikunyah, itu 
masukannya. Kalau air putih 
aku bisa sehari 3 liter. Kalau 
susu aku jarang minum, kalau 
dulu sering malah susu murni 
langsung pesen dari klien yang 
ngolah sendiri. 

D3 
 
 
 
 
 
V1 

Tanggung Jawab 
 
 
 
 
Vegetarian 

Olahraga setiap hari? Ya itu, seluangnya sih. Kalau 
bisa continue itu lebih bagus. 
Dulu pernah sih vakum dan 
langsung drop.  
Kan sempet kena tipus terus 
karena pola makan gak teratur 
dan kurang olahraga kan. Jadi 
mulai memperbaiki. 

 
 
 
 
 
V3 

 
 
 
 
 
Alasan Kesehatan 

Om kenal vegetarian 
itu dari mana om? 

Aku gak kenal dari mana-mana 
sih, dari sendiri aja karena 
emang gak doyan ternyata itu 
vegetarian. Setelah baca-baca  
dari buku, majalah, literature, 
o..ternyata itu vegetarian. 
Sebenernya gak berfikir sih 
sampai sejauh itu. 

  

Masih minum susu 
sama telur? 

Susu masih, olahan telur juga 
masih, tadi pagi malah sarapan 
telur.hahaha 

V1 Vegetarian lacto-
ovo 

Jadi menjalankan 
vegetarian memang 
berawal karena gak 
suka daging dan bau 

Iya , aku suruh makan sayur 
apa saya doyan dari yang 
paitpun doyan yang orang gak 
suka. Jadi lebih mending 

V1 Vegetarian 
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amis dari kecil ya 
om? 

makan sayur 

Kenapa gak suka 
daging? 

Dari bau nya aja gak suka, tapi 
anehnya aku Idul Adha panitia. 
Aneh kan? Ya karena tugas aja 
sih, kalau enggak ya gak mau 

D1 Pengendalian diri 

Terus ada kesusahan 
gak om gak makan 
daging? 

Aku sih fine-fine aja, tahu 
tempe yang penting.  Kalau 
butuh lemak protein ka nada 
dari susu. 

  

Pernah gak si om di 
tawarin daging 
sesekali? 

Pernah, tapi memang karena 
gak doyan 

  

Kalau  datang ke 
acara tertentu 
disuguhi daging gitu 
gimana om? 

Ya mending milih sayuran, 
pernah kan dulu temen ada 
acara gitu dia masak sate 
kambing ya aku gak makan, 
tapi sama temen akhirnya di 
bikini telur ceplok. Pernah lho 
ada tim, aku diukur lemak kan 
ternyata lemaknya cuma 5%, 
trus ditanyain olahragawan ya? 
Oh gak saya gak suka makan 
daging. Cuma gak tau ya kalau 
sekarang karena usia kan, 
makanya sekarang aku juga 
ngehindarin karbo jadi diet 
karbo. Nasinya sedikit 
sayurnya yang dibanyakin. 

D1 Pengendalian Diri 

Gak bosen om makan 
sayur terus? 

Enggak tuh gak bosen bosen. 
Kadang saya olah sendiri, 
kadang brokoli cuma dikasih 
bawang. Kadang ya makan 
singkong goreng. Saya 
sebenernya gak susah makan, 
yang penting bukan daging aja. 

  

Kalau menurut om, 
sehat itu seperti apa? 

Sehat ya gak sakit, udah gitu.   

Menurut om pola 
makan yang om jalani 
sudah sehat? 

Kalau menurut saya udah 
sehat, sayur kan juga sehat 
banyak kan dari sayur yang 
banyak vitamin. Tahu tempe 
kan juga sehat, itu semua 
produk dari nabati semua kan 
bukan hewani, proteinnya juga 
tinggi walaupun lemaknya 
sedikit. 

D2 Pemahaman yang 
baik  

Om pernah cek 
kedokter gak untuk 
memastikan 

Enggak, kalau sakit aja. Eee 
pernah sih 2 tahun yang lalu 
cek lab lengkap tapi 
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kesehatan? alhamdulilah sih sehat semua. 
 

Ada konsultasi atau 
cek berkala gitu gak 
om? 

Gak, gak ada cuma dua tahun 
lalu sih cek lab lengkap. 

  

Jadi menurut om pola 
makan yang om jalani 
ini sudah sehat dan 
tepat? 

Kalau saya pribadi, apa yang 
saya jalankan sudah baik, apa 
yang saya makan sudah bagus, 
tapi menurut saya belum tentu 
sih orang lain. 

D3 Tanggung Jawab 

Kalau dukungan dari 
keluarga sendiri 
gimana om? 

Kalau dari keluarga saya sih 
hampir rata-rata gak begitu 
suka daging, ayam juga gak 
begitu jadi lebih mudah buat 
saya. Kita jarang beli daging, 
hahaha kalau telur sih masih ya 

  

Kalau tanggapan 
orang sekitar tentang 
om seperti teman 
bagaimana? 

Pertama mereka kaget juga sih, 
aplagi kan saya cuma makan 
sayur apalagi sayur yang buat 
mereka asing seperti daun 
papaya, kecombrang tapi saya 
sih doyan aja. Waktu itu 
mereka nyoba dan ngerasa 
asing, aneh gitu katanya. 
Waktu mereka nyicipin 
makanan saya mereka gak 
doyan, waktu saya nyobain 
daging mereka juga gak doyan 

  

Ada ikut komunitas 
tentang vegetarian? 

Enggak saya gak ikut, kalau 
nanya saya untuk sosialisasi 
seperti itu saya gak pernah 
ikutan 

  

Waktu makan yang 
tepat menurut om 
kapan? 

Kalau menurut saya ya jam 
sarapan, makan siang tepat dan 
makan malam itu sebelum jam 
7. Ya tapi kadang saya juga 
jarang tepat gitu, tapi jarang 
ngemil juga kalau gorengan sih 
enggak. 

D2 Pemahaman yang 
baik  

Kalau menurut om 
jumlah dan jenis 
makanan yang 
bervariatif itu penting 
gak? 

Kalau secara pribadi ya 
penting sih harus ada 
variasinya karena ya satu biar 
gak bosan kalau banyak ya 
tergatung orang. Kalau saya sih 
cukuplah, kalau waktu dulu 
dibawah umur 30 sih nasinya 
yang penting banyak, kalau 
sekarang sih enggak. 

D2 Pemahaman yang 
baik  

Kalau aktivitas om 
gitu apa aja om? 

Ya gitu bangun pagi, sarapan 
,nyapu dan ngepel. Justru aku 

D2 Pemahaman yang 
baik mengenai 
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Selalau teratur gitu 
om? 

baca dari dokter, aktivitas yang 
kita lakukan secara continue 
itu lebih baik disbanding kita 
melakukan aktivitas seminggu 
sekali tapi berat itu yang salah. 
Kalau kata orang sih monoton 
ya, justru gak sih malah sehat. 

suatu aturan 

Dengan om tidak 
mengkonsumsi 
daging ada perubahan 
gak yang om rasain? 

Enggak, saya gak merasa 
lemas saya baik-baik saja. dari 
apa yang saya baca tempe tahu 
kan juga banyak mengandung 
protein juga ada lemak 
meskipun gak banyak, 
ditunjang dari susu menurut 
saya cukup.  

D2 Pemahaman yang 
baik mengenai 
suatu aturan 

Menghalangi aktivitas 
om apa gak? 

Gak menghalangi sama sekali, 
alhamdulilah sehat. Baik-baik 
saja 

  

Apa efek yang 
dirasaian secara 
keseluruhan saat om 
gak makan daging? 

Satu saya bisa menjaga berat 
ideal yang saya inginkan, saya 
juga gak merasa apa ya? 
E….kalau orang makan daging 
kan identik ke gemuk, jadi 
saya gak masalah sih seperti 
itu. Bukan saya terus antipasti 
sama orang makan daing. 
Positifnya ya saya merasa 
sehat aja, seger dan tidak 
masalah dengan gak konsumsi 
daging 
 

V2 Manfaat menjadi 
vegetarian 

Kalau efek atau 
akibat yang 
berhubungan sama 
aktivitas om? 

Saya gak merasa terganggu 
dengan aktivitas saya, saya 
baik-baik saja gak ada bedanya 
sama mereka yang suka 
daging. Pernah saja ada 
tetangga, dia dibawah saya 15 
tahun dia konsumi makanan 
daging dan lain-lain, lalu saya 
diajak jogging sama dia. 
Waktu jogging saya biasa-
biasa saja dan temen saya yang 
15 tahun dibawah saya ini 
ngos-ngosan, nah 
kesimpulannya kan saya gak 
masalah dengan apa yang saya 
lakukan dengan gak makan 
daging. Saya merasa nyaman 
dan ringan. Saya pernah temen 
saya ada yang setiap hari 

V2 Manfaat menjadi 
vegetarian 
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makan daging, dia merasakan 
berat dibadan, sering lemas 
malah sering merasa capek 
padahal sama-sama kerja lho 
ya. Dia merasa gak fit, jadi 
efeknya lebih baik mana yak 
an? 

Kalau dengan pola 
makan sehat jadi 
lebih teratur gak om 
waktunya? 

Ya sebenernya kalau gak 
teratur juga gak sehat. 
Alhamdulilah ya jadi lebih 
teratur sedikit, pelan-pelan jadi 
kebiasaan. 

D3 Tanggung jawab 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK II 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Abang pernah punya 

pengalaman gak enak 

tentang kesehatan? 

Pernah dulu waktu SMA aku kena 

tipus, pas kuliah juga pernah tahun 

2015 pertengahan aku kena tipus 

sama demam berdarah juga. 

  

Rasanya gimana 

bang? kedepannya 

gimana  setelah 

ngerasain sakit? 

Gak enak banget, lemes kan badan 

sakit semua. Jadwal kacau semua, 

aku masih basket kan waktu itu. 

Aku sempet vakum lama gara-gara 

sakit itu. Kuliah ku juga jadi 

ketunda satu semester gara-gara 

hampir 3minggu sakit itu. Ya 

kedepannya sih lebih dijaga aja, 

dari pola makan sama kebersihan 

lingkungan sih terus sama 

banyakin minum air putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

Tapi olahraga masih 

rutin? 

Masih kalau itu, kan latihan terus. 

Porsi nya agak dikurangi sih tapi, 

gak sesering dulu. Gak terlalu 

berat juga sekarang. Apalagi kan 

sekarang aku nyambi kerja juga, 

jadi agak susah. Paling yang 

ringan-ringan aja sih. 

D3 Tanggung 

Jawab 

Abang kenal 

vegetarian dari mana? 

Awalnya itu dari temen basket aku. 

Dia sebenernya jadiin vegetarian 

itu diet, terus cerita ke aku yang 

dirasain itu apa aja sama dia. 

Awalnya itu dia ngajakin aku buat 

ngurangin porsi daging kan, terus 

disuruh bawa cemilan buah gitu. 

Aku juga cerita kan sama dia kalau 

sempet sakit tipus beberapa kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alasan 
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itu, makanya dia ngajakin aku buat 

ganti pola makan. Lha aku 

penasaran juga, aku cari-cari 

informasi juga di internet. 

Kesehatan 

Jadi udah berapa 

lama abang 

vegetarian? 

Kalau ditotal sih aku dah coba 

belajar 1,5 tahun inilah jadi 

vegetarian. Masih baru sih, masih 

banyak belajar juga .tapi ya udah 

gak bolong-bolong hehehehe 

  

Maksudnya gak 

bolong-bolong? 

Jadi kan dulu aku belajar 

vegetarian tu di 4 bulan pertama 

makan sayur sama buah, tapi 

sesekali aku juga makan daging 

walaupun tipis-tipis. Tapi pas 

bulan ke 6 udah gak makan daging 

lagi. Pernah kan kelupaan pesen 

makanan, terus dagingnya ya aku 

kasih temen aku. 

V Vegetarian 

Kenapa abang 

memutuskan 

menjalani pola makan 

vegetarian? 

Kenapa ya? Karena dikenalin dari 

teman itu juga sih. Lebih 

manusiawi aja sih ketimbang 

makan sayuran yang semua 

mentah itu? Lupa aku namanya 

apa. Selain itu kan aku juga emang 

harus merubah pola makananku 

biar sehat ya walaupun aku masih 

minum susu sih. 

 

 

 

 

 

V1 

 

 

 

 

 

Vegetarian 

lacto-ovo 

Lho abang masih 

minum susu? 

Masih, makan telur aku juga 

masih. Kan ada tuh vegetarian 

yang dibolehin makan telur sama 

minum susu.  

Soalnya kalau gak minum susu aku 

berasa lemes gitu dek. Apalagi aku 

V1 

 

 

 

 

D3 

Vegetarian 

lacto-ovo 

 

 

 

Tanggung 
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kalau dilapangan, hampir tiap hari 

aku minum susu. Kalau telur aku 

pikir juga masih bagus kan buat 

kesehatan kan tubuh kita butuh 

protein juga kan. Aku soalnya 

sering beli telur kampong yang 

dimasak setengah mateng tu dek, 

terus kasih garam sama merica 

sedikit. Itu enak 

jawab 

Kan tadi abang bilang 

kalau ada vegetarian 

yang boleh minum 

susu sama makan 

telur, nah sejauh 

mana abang tau 

tentang vegetarian? 

Aku pernah baca sih itu di buku 

temenku, tapi aku lupa namanya 

vegetarian apa. Yang jelas 

vegetarian itu orang yang gak 

makan daging sama sekali dan 

lebih banyak makan sayur sama 

buah .itu yang aku tahu. 

 

 

 

D2 

 

 

 

Pemahaman 

yang baik 

Menurut abang susah 

gak jadi vegetarian? 

Susah. Susah banget. Pas pertama 

kali rasanya gak karuan banget. 

Ditambahlah ini anak lapangan. 

Waktu di awal bener-bener coba 

makan sayur terus itu bosen. Gitu 

aja rasanya sayur. 

  

Paling susah apa 

yang abang rasain? 

Apa ya? Kalau diajak anak basket 

makan-makan itu susah sih. 

Mereka kalau pesta tu makan besar 

kaya daging gitu kan? Aku juga 

waktu awal itu sering lupa sampai 

aku kasih “reminder” di 

handphone kalau aku harus 

ngurangin daging. Ada cerita nih, 

setengah tahun lalu, eh lebih 

adalah kita menang kan tanding, 

aku udah jadi vegetarian tu 
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setahunan ada. Nah kalau menang 

gitu kan kita biasa ngumpul-

ngumpul makan pesta kan. Waktu 

itu kita panggang babi. Pusing kan 

aku, temenku lain juga gak 

nyediain makanan lain paling juga 

snack kecil. Nah temenku yang 

vegetarian satunya gak ikut, 

tambah bingung kan aku. Dilema 

mau makan apa, laper juga udah 

malem banget waktu itu yaudah 

semalem itu aku terpaksa makan 

daging. Rasanya malah jadi aneh 

aja, tapi besoknya sih aku makan 

sayur lagi sampe sekarang. 

Kalau dari diri abang 

sendiri kesulitannya 

apa? 

Apa ya? Kalau dari aku sendiri sih 

itu waktu awal nyobain itu sempet 

lupa .sempet jenuh juga makan 

sayur mulu, makanya aku kadang 

campurin sama telur gitu. Hmm 

apa lagi ya, oiya aku kan ngekos 

dan gak bisa masak. Paling 

susahnya sampe sekarang ya cari 

menunya itu, bosen juga lagi-lagi 

masuk warteg. 

  

Kalau keluarga 

gimana bang? 

Dukung abang gak? 

Kalau keluarga sih dukung aja, 

paling sesekali mama dulu 

ngeledek aku terus masakin aku 

daging, tapi mau gimana lagi 

namanya udah komitemen kan ya 

harus aku jalani. 

D1 Pengendalian 

diri 

Pernah kangen 

daging bang? 

Pernahlah dek waktu diawal itu, 

tapi semakin kesini sih udah biasa 
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aja. Udah pernah ngerasain juga, 

terus kalau nginget dulu pas sakit 

gimana ya jadi udah gak pengen 

lagi sekarang. 

Kalau tiba-tiba di 

ajak acara yang ada 

menu olahannya 

daging gimana bang? 

Ya kalau ada pilihan lain mending 

aku milih makanan lain dek, kaya 

tahu tempe gitu. Kalau emang gak 

ada ya sebisa mungkin ditahan gak 

usah makan aja gpp, banyakin 

minum biar kenyang hehehe. Tapi 

aku sekarang siasatinnya bawa satu 

buah sih kalau pergi atau makan 

buah sebelum pergi acara gitu buat 

ganjel juga sama meminimalisir 

mengalami kejadian pas kaya acara 

sama temen-temen dulu 

D1 Pengendalian 

diri 

Selain di kombinasi 

sama telur, cara 

abang gimana biar 

gak bosen atau jenuh? 

Hmm apa ya lebih banyakin makan 

buah sama minum jus sih aku. Itu 

dah cukup membantu juga, atau 

gak kan ada resto yang khusus 

vegetarian. Sesekali ya aku kesana 

kalau bosen sama sayuran warteg 

gitu. Aku juga cari-cari info sih  

tentang macam-macam makanan 

yang sayur-sayur gitu. Kadang ya 

jelekku aku makan indomie, 

hehehe 

  

Sejauh mana 

pemahaman abang 

tentang vegetarian 

yang sehat? 

Setauku vegetarian ya sehat, 

karena kan buat tubuh kita banyak 

nyerap serat dari sayuran kan 

  

Menurut abang udah 

sesuai sama konsep 

Masih proses sih kalau aku, untuk 

ngerubah pola makan jadi lebih 

D3 Tanggung 

jawab 
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sehat ? baik dan teratur iya tapi ada 

beberapa kebiasaan yang belum 

aku hilangin kaya ngerokok itu tapi 

ya dikit-dikit udah aku kurangin 

sih. Jadi menuju sehat yang lebih 

baik. 

Abang pernah 

konsultasi atau cek 

kesehatan rutin gak 

buat memastikan? 

Kalau rutin sih gak, paling kalau 

mau sakit aja sih baru ke dokter 

gitu. Konsultasi juga gak, paling 

cari-cari info sendiri terus dibaca 

aja 

  

Apa yang abang 

rasain sekarang 

setelah merubah pola 

makan? Ada 

perbedaankah? 

Ada banget. Aku jadi lebih ringan 

aja, buat move kemana-mana lebih 

enak. Jadi berasa lincah aja. Terus 

yang aku rasain itu BAB aku jadi 

lancar sekarang, dulu kan susah 

banget tapi sekarang lancar. Itu 

juga yang kuatin aku, jadi kalau 

mau makan daging lagi takut susah 

BAB lagi. Gak gampak ngantuk 

juga ,gak sering lemes lagi, dulu tu 

rasanya kalau habis makan pasti 

ngantuk apalagi habis makan 

daging mesti ngantuk, tapi 

sekarang udah gak lagi. 

V2 Manfaat 

menjadi 

vegetarian 

Tanggapan keluarga 

gimana bang sama 

perubahan abang? 

Seneng aja sih keluarga, mama 

terutama. Aku juga malah jadi 

jarang sakit , kan dirumah aku juga 

ada keponakan kecil jadi bisa 

ngajarin sama kasih contoh juga 

buat makan sayur ke mereka. 

V2 Manfaat 

menjadi 

vegetarian 

Kalau tanggapan 

temen-temen atau 

Kalau mereka sih biasa aja, ya 

kadang sesekali aku diledekin sih. 
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orang sekitar? Cowok tapi makannya ribet pilah-

pilih gitu. Lha tapi mau gimana 

lagi itu dah jadi keputusan aku 

juga, ya sesekali mereka aku kasih 

pemahaman lah tentang 

keputusanku ini. 

 

 

D1 

 

 

Pengendalian 

Diri 

Ada ikut komunitas 

vegetarian? 

Enggak, paling sharing sama 

temenku aja . 

  

Menurut abang waktu 

makan yang baik itu 

kapan? 

Pagi tu sarapan penting, terserah 

sih mau cuma buah, roti, sereal 

atau nasi yang penting ada yang 

masuk di pagi hari. Kalau aku pagi 

palinggak minum susu sama 

makan telur sih. Terus siang sama 

malem, eh bagusnya sih sore tapi 

kalau nanggung ya malem sekalian 

juga gpp. 

  

Jumlah dan jenis 

makanan penting 

gak? 

Pentinglah, mending makan gak 

usah banyak yang penting sering 

gitu. Terus jenisnya juga divariasi 

biar gak bosen sama tubuh kan 

juga butuh banyak asupan, jadi 

biar yang masuk gak itu-itu terus 

aja 

D2 Pemahaman 

yang baik 

Kalau pengaruh 

vegetarian ke aktivits 

abang apa? 

Hmm apa ya? Aku jadi lebih 

produktif aja sih, aku bisa bangun 

pagi dan gak tau kenapa bahagia 

bangunnya. Percaya gak percaya 

sih dek, rasanya ringan aja, jadi 

lebih peka juga aku. Selain itu 

karena aku makan sayuran jadi 

harus teratur biar gak lemes juga 

kan, biar bisa BAB juga. Sekarang 

V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat 

menjadi 

vegetarian 
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kalau pagi aku pasti BAB dan 

habis itu laper jadi harus sarapan 

aku. Aku juga jadi lebih gampang 

move juga, gak ngantukan kaya 

dulu. Enteng aja sekarang rasanya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK III 

Pertanyaan Data Kode Tema 
Kakak pernah tidak, 
punya pengalaman 
gak enak tentang 
kesehatan? 

O…pernah. Jadi karena aku kerja 
dan dulu belum ‘aware’ tentang 
kesehatan kalau makan suka gak 
teratur, jadi pernah gak sarapan, 
langsung pegang kerjaan, ngemil 
sembarangan terus akhirnya saya 
pernah kena maag. Asam lambung 
naik, tidur gak pules, keringet 
dingin. Akhirnya aku coba minum 
obat maag, ya alhamdulilah 
berkurang tapi masih sering 
kambuh. Ternyata bener, belum 
sampe ke maag kronis, 
lambungnya ada gangguan terus 
dikasih obat dan selama proses 
penyembuhan gak boleh makan 
santan, pedas, asam. Nah, habis itu 
tahun 2013 pertengahan itu aku 
sebenernya ngeliat pola hidup Titi 
DJ di instagram. Dia kan 
vegetarian banget, makan buah-
buhan gitu. Dia itu gak makan 
lemak-lemak hewani, buah sayur 
buah sayur terus aku ikutin dari 
situ. Bikin smoothis, terus juga 
sayur salad gitu. Ih kok gini ya, 
emang awalnya sih rasanya gak 
enak gitu. 

  

Sempat ngerasa ada 
perubahan rasa gitu 
ya ka? 

He’e..rasanya itu gimana ya. Rasa 
kaya kenyang laper kenyang laper 
lagi gitu. Hmm taste nya iyu 
hambar gitu kan? Akhirnya aku 
putusin buat sarapan sayur sama 
buah. Itu mau dibikin smootis 
boleh, salad juga boleh dan itu 
berlangsung sampe sekarang. 
Terus pengalaman ke 2 tentang 
kesehatan itu tahun 2016 awal 
“nyokap kena cancer”. Kanker 
payudara. 

 
 
 
 
V1 

 
 
 
 
Vegetarian 
lacto-ovo 

Tahun kemarin itu Ya , betul tahun kemaren. Itu kaya   
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ka?  ‘aware’ banget buat aku, soalnya 
dokter bilang itu bisa nurun ke 
anak dari genetika. 

Dari genetika?  Iya genetika bisa. Dari situ juga 
aku jadi jaga ini. Hmm..dokter 
juga bilang rajin olahraga, 
makannya jangan jorok, udah itu 
cukup dan jangan stress. Dari situ 
aku coba lagi bikin pola makan 
yang bener-bener sehat tanpa 
‘msg’, tanpa lemak jahat, bahkan 
gak makan daging. Terus ya 
sebagai penggantinya ya itu buah 
dan sayuran. Itu ajasih 
pengalaman yang bener-bener 
ngerubah istilahnya apa ya pola 
hidup dan pola makan, ya dua hal 
itu. 
 

 
 
 
 
 
V3 
 
 
 
V1 

 
 
 
 
 
Alasan 
Kesehatan 
 
 
Vegetarian lcto-
ovo 

Jadi kurang lebih 
kakak udah berapa 
lama jadi vegetarian? 

Dari pertengahan 2013 sampai 
sekarang. 4 tahun. 

  

Kalau vegetarian 
sendiri kan kakak 
berawal dari liat life 
style nya artis Titi DJ 
, selain itu kakak 
cari-cari atau dapet 
saran gitu gak dari 
temen? Tentang 
pengetahuan dari 
vegetariannya itu? 

Iya menerapkan food combaining 
sih sebenernya. Jadi misalkan aku 
bikin smootis merah-merah 
semisal dari papaya warnanya 
merah, campur semangka nanti 
sayurnya bayem merah kasih 
tomat, paprika terus di dressing 
pake ilive oil, terus bawang 
bombay merah, biasanya saya 
gitu. Terus lagi jam 7 sampai jam 
9 pagi harus sarapan. 

  

Wajib itu ya ka? Iya harus, wajib sarapan. Habis itu 
ngemil jam 10, makan siang jam 
1, terus ngemil lagi nanti jam 3, 
habis itu stop makan jam 6. Jam 6 
keatas itu gak boleh makan, kasian 
lambung kita capek kerja terus. 

D2 Pemahaman 
yang baik 

Aku tertarik dan baru 
tau kalau food 
combaining harus 
merah-merah gitu ya 
ka? 

Gak harus sih, cuma apa ya? Dia 
kan lebih apa ya? Hmm…dari 
vitamin dan mineral yang 
terkandung dalam buah itu kalau 
warnanya sama itu dia gak 
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bertabrakan gt lho. 
Dikelompokan gitu 
ka? 

Iya gitu. Karena itu aku pernah 
baca di buku diet mamaku itu 
macem-macem resep untuk bikin 
salad atau smootis itu biasanya dia 
merah-merah, besoknya kuning-
kuning, terus hijau-hijau. Apa ya 
di instagram baca itu kandungan 
vitaminnya itu gak rusak atau apa 
ya bertabrakan gitu. 

  

Jadi kakak 
menerapkan itu 
semua di sini dan 
dirumah juga ya? 

Iya itu pasti.   

Kenapa sih kakak 
akhirnya memilih 
‘okelah karena aku 
dapat aware gini aku 
jadi vegetarian terus 
gak makan daging. 
Itu kenapa?’ 

Satu karena kesehatan. Kedua 
kesehatan itu kan anugrah terbesar 
yang Allah kasih ke kita, kalau 
kita gak bisa jaga ya kita mau apa? 
Habis itu sakit, sakit  gak bisa 
kerja, gak bisa ibadah, gak bisa 
nolong orang, udah gak bisa 
ngapa-ngapainlah. Bahkan ada 
orang yang sakit pengen bisa sehat 
untuk puasa mungkin, untuk bisa 
ibadah, untuk bisa kerja, kita yang 
sehat harusnya lebih bisa jaga 
kesehatan justru bisa menularkan 
itu teman-teman lain, saudara-
saudara lain.  

V3 Alasan 
Kesehatan 

Terus kakak dah 
nularin ke siapa aja? 
Dirumah cuma kaka 
sama mama yang 
jaga itu atau gimana? 

Kalau dirumah sih aku sama 
mama aku dah kompak banget 
jaga itu untuk masalah vegetarian 
dan konsumsi buah itu dah 
kompak banget, udah sama. Kalau 
untuk menularkan ke orang lain 
itu gak gampang, bahkan aku 
dibilang sok-sok an, sok sehatlah. 
Di kritik juga, yaudahlah this is 
my life . kamu mau liat aku sehat 
ya alhamdulilah, mau berfikir aku 
sok-sok an ya terserah, Cuma aku 
gak mau mencontohkan dengan 
hanya ngomong aja. Kalau ditanya 
aku jawab, kalau dikasih saran aku 
terima. Kalau dikasih pertanyaan 
aku jawab gitu aja sih. Karena 
percuma kalau aku udah nerangin 
misalnya “kamu jangan makan 
gitu terus gak sehat” iya mungkin 
dia eh iya bener juga tapi 

 
 
 
 
 
 
D1 

 
 
 
 
 
 
Pengendalian 
diri 
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besoknya habis itu dia makan ini 
itu, kan percuma 

Kan udah selama 4 
tahun nih kakak 
menjalani vegetarian, 
kenapa kakak 
milihnya vegetarian 
lacto-ovo yang gak 
makan daging tapi 
kakak masih minum 
susu? 

Iya olahan susu iya, tapi gak 
sesering waktu aku masih remaja 
yak arena dokter juga pernah 
bilang kalau usia-usia gini susu 
udah gak baik bahkan yang lowfat 
sekalipun, yang paling bagus susu 
almond tapi karena  mahal, mahal 
banget dan susu kedelai tapi 
rasanya gak terlalu ini ya. Tapi 
masihlah aku konsumsi susu sapi. 
Eh tadi apa ya pertanyaannya? 

  

Kenapa milihnya 
yang lacto-ovo 

Jadi selain aku punya maag, aku 
juga darah rendah. Nah, darah 
rendah itukan kalau missal lagi 
kambuh itukan pas capek atau 
kurang tidur atau pas menstruasi. 
Sate kambing, nah biasanya itu 
kan disaranin tapi itu dah berat 
banget apalagi daging kambing. 
Nah biasanya sumber protein, 
sumber kekuatan atau 
penggantinya yang ringan-ringan 
aja biasanya makan telor sekali 
dua kali. Tapi biasanya kuningnya 
aku singkirin. 

V1 
 
 
 
D3 
 
 
 
D2 

Vegetarian 
lacto-ovo 
 
 
Tanggung 
jawab 
 
 
Pemahaman 
yang baik 

Oh jadi putihnya aja? He..em putihnya aja. Terus susu, 
aku kan gampang menggigil dan 
gampang dingin gitu yaudah bikin 
susu anget itu dah tenang. 

D3 Tanggung 
jawab 

Itu kenapa bagian 
kuningnya dibuang? 
Kan kuning paling 
enak? 

Kalau aku pribadi sih karena 
kolestrolnya tinggi. Mamaku kan 
pantangan paling besar adalah 
setelah kena kanker itu adalah 
telur. Jadi mungkin dari telur.Gak 
taunya waktu mamaku masih 
muda gitu mungkin suka banget 
mengkonsumsi telur tapi sekarang 
udah gak boleh makan telur terus 
waktu kemo bolehlah buat tenaga 
cuma setelah itu ya enggak. Aku 
juga gitu, sebenernya gakpapa sih 
aku makan telur, cuma kalau 
kuningnya itu kan kolesterolnya 
tinggi, lemaknya juga tinggi jadi 
aku putihnya aja. 

D3 Tanggung 
jawab 

Sejauh mana sih 
kakak tau tentang 
vegetarian? 

ee.. setau saya kalau vegetarian 
makan sayur. Eee.. buah , lebih ke 
sayur sih buah mungkin pelengkap 
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sih ya tanpa makan makanan yang 
berkaitan dengan hewani. 

Kaka ikut klub-klub 
vegetarian gitu? 

Oh gak, gak sempet.   

Selama proses 4 
tahun yang sudah 
kakak jalani, 
menurut kakak susah 
gak sih jadi 
vegetarian? 

Enggak. Sebenernya semua dari 
niat, terus semua dari bukan hanya 
ikut-ikutan tapi kita butuh ini 
untuk life time kita. karena kalau 
kita mengkonsumsi vegetarian, 
kita sehat, kita kuat ya itulah kita 
bisa jaga orang tua. Siapa bukan 
kita yang bagun perusahaan, siapa 
kalau bukan kita yang ngerawat 
orang tua. Saya kan masih single, 
kelak besok kalau saya udah nikah 
siapa yang ngerawat suami dan 
anak-anak kalau aku aja gak tau 
pengetahuan tentang kesehatan 
makanan dan pola makan gak kita 
mulai dari sekarang gitu. Jadi niat 
dan tujuannya gitu lho.  

D3 
 
 
 
 
 
 

D3 
 
 
 
 
 
 

Jadi menurut kakak 
kesehatan itu 
investasi gitu ya ka? 

Iya betul. Karena kita gak berasa 
nih makan, bisa beli ini itu makan 
sembarangan. Tapi kita gak tau 
efek tuanya besok nanti seperti 
apa? Ya kita gak doain yang jelek-
jelek sih, ya itu tadilah pokoknya 
kita dikasih kesehatan seperti 
sekarang kita manfaatkan dengan 
baik-baik. Jadi jangan asal 
kenyang, jangan asal enak, jangan 
asal laper kepengenan. Ya sekali 
dua kali bolehlah cuma kalau saya 
sih udah stop yang nanya daging 
dan sekarang udah 4 tahun 
berjalan ya udah biasa. 

  

Kalau kesulitan dulu 
yang diawal dirasain 
itu apa ka? 

Kalau dulu tu manage, eh yang 
pertama rasa. Bayanginlah dulu 
kita makan sayur-sayur kaya 
kambing. Sayur-sayur tuh rasanya 
gak enak banget, gak ada rasanya 
sama sekali jadi ya aku harus balik 
ke mindset awal. Yang kedua saya 
combain sama buah, karena buah 
ka nada rasa manis, rasa asem jadi 
enak disitu. Itu kendala awal, 
lama-kelamaan juga biasa. Terus 
masalah waktu, persiapan untuk 
bikin makanan itu sendiri itu 
bener-bener membutuhkan waktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengendalian 
diri 
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Karena saya bekerja jadi sarapan, 
makan siang dan cemilan itu wajib 
tak siapin sendiri kalau misalnya 
gak sempet yaudah deh kacau satu 
hari itu. Cuma yang paling penting 
itu sarapan. Terus kendala ketiga 
itu budget ya, karena buah dan 
sayur sekarang itu gak semurah 
dulu, dan dapet murahpun kualitas 
juga harus di ini, di cek. Karena 
kadang gak seger, dapetnya gitu. 
Dapet mahal yang bagus itu juga 
karena langka, eh sory dapet harga 
mahal juga karena langka gitu, 
jadi dipasar-pasar itu gak berani 
pada kulakan, harus di 
supermarket. Supermarket mahal 
udah pasti itu, ya kita pinter-
pinternya ngatur budget aja kalau 
gt. 

 
D3 

 
Tanggung 
Jawab 

Kalau kesulitannya 
dari temen-temen 
gitu ada ka? Ada 
yang yang pernah 
ngiming-imingi gitu 
ka? 

Eee..enggak sih. Ya gini, pastilah 
pulang kantor ‘eh ayok kita 
nongkrong’. Padahal aku juga 
udah enggak minum kopi sama teh 
jadi minum cuma air putih. 
Bangun tidur aja udah harus 
minum air putih satu liter gitu kan. 
Ngopi? Waktu itu sempet deg-deg 
an sih karena udah lama gak 
minum kopi punya maag juga, 
darah rendah bisa gak sih? 
Biasanya deg-degan gak bisa 
tidur, gak enaklah dibadan. Terus 
akhirnya aku coba black coffee, 
enak juga sih asal gak pake gula. 

  

Jadi gulanya yang 
memicu? 

Yang merusak sebenernya 
gulanya, jadi aku bener-bener 
minum black coffee yaudah dan 
ngobrol sama temen. Pada makan 
cemilan cake yaudah ‘aku no’ 
udah manis pake telor lagi kan, 
kan cake pake telorkan? Aku 
sebenernya udah gak suka makan 
cake-cake gitu sih terus yang 
kekinian gitu cheese cake udah 
gak tertarik sama sekali. Pokoknya 
sumber gulaku itu dari nasi merah 
sama manisnya buah. Itu aja. 

 
 
 
 
D1 

 
 
 
 
Pengendalian 
diri 

Jadi sekaramg 
konsumsi gula sama 

Sama sekali enggak, kecuali kalau 
aku masak sayur bayem pastikan 
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sekali eggak? pake gula dikit gitu aja 
Merasa lemas apa 
tidak ka? 

Enggak, ya itu kan karena gak tau 
ya karena udah 4 tahun ini makan 
vegetarian, kalau dulu makan 
semangka dikit aja udah lemes 
karena bisa menurunkan tensi. 
Karena semangka itu semisal perut 
kita kembung, diare, atau perut 
habis makan pedes itu biasanya 
aku nge jus semangka 4 hari 
berturut-turut itu udah enak banget 
perutnya. Udah dapet segernya, 
enakan juga perut. Itu dia kaya 
membersihkan perut. Mencuci 
lambung gitu. 

  

Selama proses 4 
tahun itu pernah 
kangen makan 
daging gitu gak ka? 
Seperti kangen 
minum kopi. 

Sama sekali udah gak, karena aku 
berfikir udah pernah, udah tau 
rasanyalah. meat ball pun apa 
bakso aku udah gak tertarik sama 
sekali walaupun apa seger gitu ya. 
Steak udah, 4 tahun ini gak pernah 
kangen. Rendang gitu juga gak 
pengen, ngebyangin minyaknya 
itu udah gak sanggup deh 

D1 Pengendalian 
diri 

Semisal menghadapi 
lebaran gitu gimana 
kak? kan biasanya 
kalau lebaran ada 
tradisi makan yang 
bersantan gt? 

Kalau di rumah kita ganti sama 
ikan, yaudah bikin ikan goreng, 
gulai ikan ya lebih ke ikan. Cuma 
kalau aku ya makannya cuma 
lontong karena ada kaya lontong 
sayur paling yang nyesel yak 
arena santannya 

V1 
 
 
D1 

Vegetarian 
lacto-ovo 
 
Pengendalian 
diri 

Kalau silahturahmi 
biasanya kan  
disuguhi macem-
macem, apalagi 
kakak kan juga kerja 
dikantor biasanya 
ada event yang 
menunya daging, 
kakak gimana? 

Udah aman, gak tertarik. Paling 
ambilnya tahu tempe tahu tempe 
gitu aja. 

D1 Pengendalian 
Diri 

Pernah ngerasa bosan 
gitu gak ka? 

Pasti, beberapa kali bosan itu 
datang. Dari kondisi kita yang 
capek terus harus bikin ini, 
potong-potong ini itu pasti capek, 
coba kaya dirumah ada pembantu. 
Ya tapi itu pilihan sih, kalau 
misalnya lagi bosen itu datang 
yaudah aku makan roti gandum 
sama susu untuk sarapan, siangnya 
cari sayur bening sama nasi, 

 
 
 
 
 
D1 

 
 
 
 
 
Pengendalian 
diri 
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paling udah itu. 
Kalau bosennya 
sama sayur dan 
buah-buahan pernah 
gak ka? 

Oh itu gak pernah. Istilahnya apa 
ya kalau gak makan buah sama 
sayur itu aku dah khawatir. Hari 
ini kok aku makannya misalnya 
pete gitu, kan gak ada seratnya 
yaudah banyakin air putih gitu. 
Pasti dah langsung mikir, gak 
pernah aku bosen makan sayur, 
bahkan malah lebih seringnya 
eksperiment. Oh ada sayur sama 
buah apa gitu di supermarket, 
enaknya dibuat apa ya? Oiya 
dibuat salad aja atau ditumis atau 
bikin apa gitu. 

  

Sejauh mana 
pemahaman kakak 
mengenai vegetarian 
sehat? 

Kalau aku sih simple ya, yang 
menurut aku nyaman ya jalani 
ajalah. Kalau ilmu tentang 
vegetarian sendiri aku gak terlalu 
mendalami, cuma bener sih kita 
butuh yang namanya lemak, yang 
namanya kolesterol buat 
kecerdasan otak. Omega 3 juga 
sebenernya penting ya paling 
sesekalilah aku ngimbangi itu dulu 
dengan makan ikan seperti 
salmon, kembung banja, gurame, 
kakap biasanya favoritnya sih itu, 
tapi gak yang cumi, udang atau 
kerang itu dah kolestrol bangetlah. 
Kalau vegetarian sehat itu intinya 
yang bisa menyehatkan kita, 
percumalah kita ilmu vegetarian 
udah tinggi tapi kita gak praktek 
ya sama aja, kita stress, kita gak 
olahraga ya sama aja, karena lebih 
sehat orang yang rajin olahraga 
dari pada orang yang cuma 
mengkonsumsi vegetarian tapi gak 
olahraga. Ya itu tadi sih intinya, 
vegetarian sehat adalah vegetarian 
yang di imbangi sama olahraga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemahaman 
yang baik 

selama ini kaka 
sudah menjalani 
vegetarian yang 
sehat? 

Insya Allah iya.   

Kakak pernah 
konsultasi atau cek 
gitu gak? Untuk 
memastikan keadaan. 

Setiap bulan dari tahun 2016 itu 
aku ikut terapi sama mama, kaya 
alternative. Jadi bapak ini itu bisa 
ngecek kesehatan tubuh dari 

D3 Tanggung 
jawab 
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anatomi tubuh kita yaitu telapak 
kaki. Dia tau aku kurang apa, 
kurang ini, jadi aku tiap bulan.  

Apa yang kakak 
rasain selama 
mengkonsumsi pola 
makan vegetarian 
selama 4 tahun? 

Em..sehat itu bukan berarti gak 
sakit. Justru kalau kita merasa gak 
neka sedikit itu badan kita kasih 
warning, itu yang menurut aku 
sehat. Aku missal karena sibuk 
udah jam 1 lebih aku gak makan 
terus masuk angin, o yaudah bener 
karena gak ada yang masuk jadi 
masuk angin dan gak sembarangan 
obat kita makan, jadi prinsipnya 
makanan sebagai obat bukan obat 
sebagai makanan itu prinsipnya 
orang Inggris seperti itu. Jadi 
badannya lebih peka, berat badan 
lebih stabil jadi 48 aja atau 49 
gitu, pokoknya jaga biar gak naik 
turun. Perubahan lagi apa ya, 
alhamdulilah jarang sakit, 
metabolisme juga lancar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfaat 
menjadi 
vegetarian 

Menurut kakak, yang 
kakak jalani udah 
mendekati konsep 
sehat buat hidup atau 
belum? 

Kalau yang aku rasain sih sehat.   

Kalau dukungan dari 
keluarga sendiri dan 
orang sekitar? 

Udah penuh pasti kalau keluarga. 
Kalau orang sekitar justru 
tergantung orangnya sendiri sih. 
Lingkungan itu pengaruh banget 
ya, sebagai mana kita kuat iman 
aja. 

  

Waktu makan yang 
baik itu kapan ka? 
Kalau salah atu 
terlewat gimana ka? 

Sarapan itu penting, wajib 
sarapan. Habis itu ngemil jam 10, 
makan siang jam 1, terus ngemil 
lagi nanti jam 3, habis itu stop 
makan jam 6. Kalau ada yang 
terlewat itu aku pusing, apalagi 
ada darah rendah kan. Jadi udah di 
warning sama tubuh kan, jadi 
harus kemana-mana bawa minum 
sama cemilan seperti roti marie 
gitu. Itu bagus banget buat 
penderita maag atau pake sariroma 
yang gandum itu seratnya juga 
banyak 

D2 Pemahaman 
yang baik 

Menurut kakak 
jumlah dan jenis 
makanan itu penting 

Penting sih, kalau misalnya 
jumlah tidak tercukupi jadi 
kebutuhan kita tidak tercukupi 

D2 Pemahaman 
yang baik 
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gak sih? juga. Kalau jenis gak penting 
karena menurut aku semua jenis 
sayur dan buah enak dan sehat 

Aktivitas setelah 
vegetarian ada 
perubahan gak kak? 

Iya pasti, otomatis kalau pola 
makan teratur ya pola hidup juga 
teratur. Misalnya aku harus 
prepare buat sarapan jadi jam 9 
malem aku harus tidur nanti jam 4 
aku udah bangun bikin smootish, 
terus nyiapin makan siang nasi 
merah sayur dan tempe. Jadi udah 
tertata semua, jam 5 pulang dan 
jam 9 tidur ya udah gitu terus 
kecuali ada tamu atau ada yang 
ngajakin jalan 

V2 Manfaat 
menjadi 
vegetarian 

Ada perubahan gak 
ka dengan aktivitas 
yang berhubungan 
dengan pekerjaan? 

Ada, movementnya kita jadi gerak 
gesit, enerjik. Tapi kalau kita 
makan berat nasi atau apapunlah 
itu malah bikin cepet ngantuk, 
bangunnya itu juga gak enak . 
apalagi kita semisal didepan 
komputer terus itu wah peruh udah 
mengembang, sakit pinggang. 
Kalau kita sarapan yang ringan 
tapi kenyang movementnya itu 
enak jadi gak ngelantruk gitu, itu 
sih yang aku rasaian perubahan 
dari sebelum 2013. 

V2 Manfaat 
menjadi 
vegetarian 
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SURAT KESEDIAAN MENJADI SUBJEK 

 

 Sehubungan dengan di adakannya penelitian dengan judul “Faktor – 

Faktor yang Memengharuhi Kedisiplinan Seseorang Untuk Menjadi 

Vegetarian” yang dilaksanakan oleh Gloria Lintang Sekarmelati, saya yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   :  

 Usia  : 

 Pekerjaan : 

 Menyatakan bahwa saya telah bersedia berpartisipasi membantu 

pelaksanaan penelitian tersebut sebagai subjek penelitian. 

 Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 

tanpa tekanan dari pihak manapun. Semoga dapat berguna sebagaimana 

mestinya. 

 

 

       Semarang,            2017 

 

 

 

       ____________________ 
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Nama:……..... 

RUTINITAS LACTO OVO VEGETARIAN 

 

 Lacto-ovo vegetarian adalah tipe vegetarian yang menjalani pola makan 

seperti kacang-kacangan (kacang polong, kacang merah, kedelai), sayuran, 

biji-bijian (nasi, gandum, havermut), buah dan tidak mengkonsumsi daging, 

unggas, ikan, namun masih mengonsumsi susu, telur, yougurt dan produk 

olahan lainnya.  

 Dibawah ini terdapat table cheklist makanan yang dikonsumsi oleh 

subjek. Subjek diminta untuk mengisi jenis-jenis makanan yang dikonsumsi 

pada pagi, siang, sore maupun malam hari dalam jangka waktu 7 hari/ satu 

minggu. Contoh cara pengisian sebagai berikut : 

Hari pertama/ tanggal : 23 Maret 2017 

Jenis 

Makanan 

Pagi 

(06.00-10.00) 

Siang 

(11.00-15.00) 

Sore 

(16.00-19.00) 

Malam 

(> 19.00) 

Biji-bijian √ Havermut √ Nasi      

Sayuran   √ Bayam, 

wortel, buncis 

√ Kentang   

Kacang-

kacangan 

  √ Tahu     

Buah  √ Pisang, 

buah naga 

      

Susu √ Susu sapi     √ Susu kedelai 

Telur   √ Omellete     

Lain-lain   √ steak jamur √ Yogurt   
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Hari …… / tanggal ……..          

Jenis Makanan Pagi 

(06.00-10.00) 

Siang 

(11.00-15.00) 

Sore 

(16.00-19.00) 

Malam 

(> 19.00) 

Biji-bijian   

 

      

Sayuran   

 

      

Kacang-

kacangan 

  

 

      

Buah   

 

      

Susu   

 

      

Telur   

 

      

Lain-lain   

 

 

      

 


