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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.  Penampungan anjing  

Jakarta adalah Ibu kota negara Indonesia yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi 

daerah-daerah lainnya. Salah satunya adalah menjadi teladan dalam meningkatkan 

kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan merupakan hal yang mungkin tidak 

diutamakan oleh pemerintah, tetapi bukan berarti masyarakat bisa berbuat seenaknya 

terhadapat hewan. Anjing liar  merupakan salah satu masalah di Ibu kota Jakarta 

sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap anjing liar tersebut. Anjing liar 

tersebut membutuhkan pertolongan karena anjing liar sering diperlakukan buruk oleh 

masyarakat sekitar.  

 Ancaman dari masyarakat seperti sering ditangkap untuk dijadikan santapan, 

dan banyak yang mengatakan bahwa anjing haram sehingga banyak anjing yang mati 

dibunuh. Penyakit yang dibawa oleh anjing juga merupakan salah satu faktor anjing 

diperlakukan buruk. Anjing membawa penyakit rabies yang bisa ditularkan ke 

manusia apabila terkena gigitan. Rabies bisa mematikan apabila penangannanya 

lambat. 

 Pencinta anjing di Jakarta membentuk suatu komunitas dan me-rescue anjing 

tersebut dan ditempatkan di shelter. Tetapi shelter di Jakarta tepatnya di Pejaten 

Shelter dan di Pondok Pengayom Satwa sudah menampung banyak sekali anjing di 
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Pejaten shelter menampung sekitar 500 anjing dan di Pondok Pengayom sudah 

menampung 120 anjing. Jumlah populasi anjing di shelter ini sudah melebihi 

kapasitas shelter sehingga dana untuk perawatan dan makan juga meningkat, serta 

lahan yang tidak cukup menampung lagi.   

 Populasi anjing di shelter in yang menjadi masalah bagi para pengelola 

shelter dan penyelamat hewan, karena masih banyak anjing liar yang membutuhkan 

pertolongan tetapi mereka tidak memiliki lahan yang cukup menampung lebih banyak 

anjing. Untuk mengurangi populasi anjing di shelter para pengadopsilah yang bisa 

mengurangi jumlah populasi anjing di shelter. Dengan mengadopsi berarti 

mengurangi jumlah populasi anjing yang ada di shelter, sehingga shelter bisa 

menampung kembali anjing liar yang membutuhkan pertolongan. 

 Penampungan anjing terdapat 70% jenis anjing kampung dan jenis campuran 

dan sisanya merupakan anjing ras kampung atau anjng lokal. Anjing kampung 

menurut Dr. Susana Somali berdasarkan wawancara yang dilakukan di Pejaten 

Shelter anjing kampung adalah anjing yang di nomor duakan. Biasanya orang yang 

ingin memelihara anjing lebih suka untuk memelihara anjing dengan penampilan 

yang lucu, keren, dan bagus dilihat, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli 

anjing di petshop atau pun breeder yang menyediakan anjing ras yang bagus dan 

berharga mahal.  

  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan peneltian 

kuantitatif dan wawancara. Survei dilakukan dengan membagikan kuisioner dan 
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wawancara dilakukan kepada pemilik shelter Pejaten Shelter Dr. Susana Somali, dan 

ketua pengurus Pondok Pengayom Satwa Dr. Diah Sulasmo.   

 Hasil dalam wawancara dengan Dr. Susana Somali yang dilakukan di Pejaten 

Shelter adalah anjing yang berada di shelter lebih banyak anjing kampung dan 

campuran dibandingkan dengan anjing ras. Sekitar 70% anjing kampung dan ras 

sisanya merupakan anjing ras. Anjing kampung dan anjing campuran lebih sulit untuk 

mendapatkan orang yang mau mengadopsi. Sedangkan anjing ras lebih cepat 

mendapatkan orang yang mau mengadopsi. Anjing yang masuk untuk ditampung 

setelah di selamatkan lebih banyak daripada anjing yang keluar dari shelter untuk 

diadopsi. 

 Wawancara juga dilakukan kepada ketua pengurus Pondok Pengayom satwa. 

Wawancara dilakukan di Pondok Pengayom Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Hasil 

dari wawancara menunjukan bahwa permasalahan Pondok Pengayom Satwa sama 

dengan Pejaten Shelter. Jumlah anjing yang masuk ke shelter lebih banyak dibanding 

dengan anjing yang keluar untuk diadopsi.  

 

 

 

3.1.1 Populasi anjing di Jakarta dan pengetahuan masyarakat tentang shelter 

Untuk meneliti lebih lanjut maka penulis mengadakan survei berupa kuisioner ke 

beberapa orang untuk mengambil data sampel yang dibutuhkan. Survei dilakukan 

kepada 52 responden yang berada di Jakarta. Responden ini merupakan masyarakat 
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yang sesuai dengan target kampanye ini yaitu orang tua yang memiliki peranan besar 

dalam keluarga. Dalam penelitian ini responden masih belum di spesifikasikan lagi ke 

dalam kategori pencinta anjing. Responden dipilih secara random sesuai dengan 

target yaitu menengah keatas.  

 

Tabel 3.1. Jumlah pemilik anjing di Jakarta 

 Jumlah Persen 

Memiliki anjing peliharaan 32 61.5 % 

Tidak memiliki anjing peliharaan 20 38.5 % 

Total  52 100% 

 
Sumber : Kuisioner 1 no.1 

  

 Berdasarkan tabel 3.1 diatas jumlah sempel data pemelihara anjing di Jakarta 

cukup besar. Sebanyak 32 responden memiliki anjing peliharaan. Dari hasil survei 

tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jakarta menengah keatas tertarik untuk 

memelihara anjing.  

 Hasil survei yang besar terhadap jumlah pemelihara anjing di Jakarta 

membuat penulis ingin meriset untuk mengetahui dari mana responden mendapatkan 

anjing peliharaannya. Pet shop dan peternak anjing menyediakan beberapa macam 

jenis anjing ras yang dapat dibeli dengan harga yang bervariasi sesuai dengan jenis 

ras anjing ataupun berdasarkan keturunannya. Sedangkan anjing di shelter merupakan 
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anjing yang sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya atau juga anjing yang berada 

dijalanan dan membutuhkan pertolongan. Masyarakat dapat memilih dimana ingin 

mendapatkan anjing peliharaannya.  Berikut adalah hasil survei terhadap 52 

responden yang berada di Jakarta : 

                T abel 3.2. Lokasi perolehan anjing 

 Jumlah Persen 

Petshop/Breeder 30 93.8 % 

Penampungan anjing (shelter) 2 6.3% 

Total  32 100% 

                             
           Sumber : Kuisioner 1 no.2 
  

  

 Berdasarkan tabel diatas sebanyak 30 responden dari 32 responden yang 

memiliki anjing peliharaan membeli anjing nya di petshop atau peternak anjing. Hasil 

riset ini dapat disimpulkan masyarakat Jakarta menengah keatas pemelihara anjing 

lebih ingin memelihara anjing ras dan memilih untuk mengeluarkan uang lebih untuk 

mendapatkan anjing peliharaan. Responden yang memilih mendapatkan anjing di 

shelter hanya terdapat 2 responden. Kurangnya antusias masyarakat untuk 

memelihara anjing dari shelter bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang sebelumnya 

sudah dibahas yaitu seperti anjing di shelter lebih banyak anjing kampung dan anjing 

yang sudah tidak diinginkan.  
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 Dari hasil survei sebelumnya responden lebih banyak membeli anjing. Penulis 

ingin meriset lebih lanjut untuk mengetahui mengapa mereka lebih memilih untuk 

lebih mendapatkan anjing peliharaan di petshop atau peternak anjing. Berikut ini 

adalah riset terhadap 52 responden di wilayah Jakarta mengenai pengetahuan 

responden terhadap shelter. Pengetahuan masyarakat akan shelter akan dapat 

mempermudah untuk mengajak masyarakat untuk lebih memilih mendapatkan anjing 

peliharaan di shelter. 

                

 

 

 

      Tabel 3.3. Pengetahuan akan shelter 

 

 

 
 
 

Sumber : Kuisioner 1 
no.3 

  

 Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa yang mengetahui shelter hanya 17 

orang saja dan selebihnya tidak mengetahui shelter itu apa. Kurangnya pengetahuan 

akan shelter pemilik anjing tidak mengetahui bisa mendapatkan anjing peliharaan di 

 Jumlah Persen 

Ya,  mengetahui shelter 17 32.7% 

Tidak mengetahui shelter 35 67.3% 

Total 52 100% 
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shelter. Dari hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa dibutuhkannya wadah yang tepat 

dan media yang tepat untuk mempublikasikan keberadaan shelter di Jakarta. 

 

3.1.2 Masyarakat pemelihara anjing 

Anjing kampung dan anjing campuran adalah jenis anjing yang paling banyak di 

temukan di shelter. Sekitar 70% merupakan anjing kampung dan anjing campuran. 

Target utama pada kampanye ajakan untuk mengadopsi anjing di shelter ditujukan 

untuk keluarga yang status sosial nya menengah keatas dan lebih difokuskan kepada 

orang tua karena peran orang tua yang sangat dominan dalam keluarga. Dari target 

kampanye ini kelaurga memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain sehingga 

menimbulkan kehangatan dalam satu sama lain. Anjing yang diharapkan yang timbul  

dalam keluarga haruslah yang dapat menumbuhkan terus kehangatan antara satu 

dengan yang lainnya dan menciptakan keceriaan dalam keluarga.  

 Riset sebelumnya banyak responden yang tidak mengetahui shelter. 

Ketidaktahuan akan shelter akan mempengaruhi target audiens lebih tertarik untuk 

mendapatkan anjing dari shelter. Riset selanjutnya merupakan riset tentang 

ketertarikan responden untuk mengadopsi anjing di shelter.  
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  Tabel 3.4. Ketertarikan responden terhadap anjing di shelter 

 Jumlah Persen 

Berminat 9 17.3% 

Tidak Berminat 43 82.7% 

Total 52 100% 

  
    Sumber : Kuisioner 1 no.4 

 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peminat masyarakat untuk 

mendapatkan anjing di shelter sangat rendah hanya terdapat 9 responden dari 52 total 

responden. Banyak yang tidak mengetahui shelter sehingga mereka hanya tahu 

apabila ingin mendapatkan anjing bisa didapatkan hanya di petshop atau breeder saja.  

  Banyaknya responden memelihara anjing membuat penulis ingin 

mengetahui apakah tujuan responden memelihara anjing. Berikut adalah hasil riset 

terhadap 50 responden mengenai alasan responden untuk memelihara anjing. 

Responden yang merupakan pencinta anjing dan sudah memiliki anjing. Responden 

merupakan pencinta anjing dan pemelihara anjing karena mereka lebih dekat dengan 

anjing dan sudah mengerti tentang anjing, sehingga lebih mengerti dan 

perpengalaman terhadap anjing. 
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   Tabel 3.5. Alasan memelihara anjing 

  
Sumber : Kuisioner 2 no.1 

  

 Responden pada survei diatas responden dapat memilih lebih dari satu pilihan. 

Responden tidak dibatasi hanya satu pilihan tetapi bisa memilih beberapa pilihan 

sehingga responden merasa lebih bebas memilih lebih dari satu. Dari tabel diatas 

teman bermain menjadi pilihan yang paling banyak dipilih oleh responden dan diikuti 

oleh pilihan lainnya. Alasan lainnya yang ditulis oleh responden yaitu : 

• Untuk menambah keluarga bukan sekedar teman atau penjaga. 

• Karena sayang anjing. 

• Dijadikan seperti sahabat yang bisa menemani kita sampai akhir hayat. 

• Suka dengan jenis itu 

• Mereka adalah teman baik manusia dan saya sangat menyukai hewan 

• Selain sebagai teman mereka harus dikasihi 

• Sebagai keluarga 

 Jumlah Persen 

Jaga Rumah 16 25% 

Teman Bermain 35 54.7% 

Biar keren 4 6.3% 

Alasan lainnya 9 14.1% 

Total 64 100% 
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 Dari alasan diatas anjing bukan hanya sekedar hewan yang dipelihara tetapi 

bagi pencinta hewan anjing merupakan anggota keluarga dan sahabat yang bisa 

menemani disaat sedang susah dan senang dan menemani kita sampai akhir hayat. 

Anjing diperlakukan seperti keluarga dan sahabat bukan lagi hanya sekedar anjing 

untuk menjaga rumah saja atau hanya sekedar lucu atau memelihara karena gengsi. 

 

Tabel 3.6 Pendapat mengenai anjing kampung 

 
 

Sumber : Kuisioner 2 no.2 
  

 Populasi anjing shelter yang kebanyakan dihuni oleh anjing kampung 

membuat penulis melakukan riset kepada pencinta anjing untuk mengetahui apa 

 Jumlah Persen 

Mandiri 25 23.1% 

Lucu 8 7.4% 

Penyakitan 6 5.6% 

Galak 9 8.3% 

Mudah dirawat 38 35.2% 

Jelek 4 3.7% 

Alasan lainnya 18 16.7% 

Total 108 100% 
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persepsi mereka tentang anjing kampung. Penulis meneliti kepada para pencinta 

anjing karena mereka lebih mengerti tentang anjing dan berpengalaman mengenai 

anjing. Jumlah responden terdapat 50 dan berada di wilayah Jakarta. 

  

Pada survei diatas responden juga boleh memilih lebih dari satu pilihan. Anjing 

kampung dan campuran adalah jumlah anjing paling banyak di shelter. Anjing 

kampung dan campuran kampung dan ras seringkali di cap jelek oleh kebanyakan 

orang karena tampang dan hidupnya yang liar. Tetapi berdasarkan hasil penelitian 

diatas pencinta anjing menganggap bahwa anjing kampung dan campuran bukanlah 

seperti apa yang dibicarakan oleh kebanyakan orang. Anjing tersebut lebih mudah 

diurus dan hidup mandiri. Seperti mereka dapat hidup di jalanan dan mencari 

makanannya sendiri dan dapat bertahan hidup sampai melahirkan anak-anaknya.  

 Beberapa pendapat lainnya untuk anjing kampung bagi para pencinta anjing 

yaitu : 

• Pencinta anjing menyatakan bahwa anjing kampung lebih pintar. 

• Anjing kampung adalah anjing terlantar yang pada dasarnya mereka sama 

dengan jenis anjing lainnya. 

• Anjing kampung makan nya gampang dan banyak. 

• Semua jenis anjing sama tetapi semua tergantung dari pemilik anjing tersebut. 

• Anjing kampung anjing yang sangat setia. 

• Anjing yang bentuknya biasa saja tetapi juga tidak jelek. 
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Dari pendapat lainnya tentang anjing kampung ada yang mengatakan bahwa anjing 

kampung lebih pintar dan mandiri. Anjing kampung lebih memiliki banyak akal 

dibandingkan dengan yang lain. Anjing kampung yang biasanya liar dijalan sudah 

beradaptasi dengan kondisinya sehingga mereka lebih memiliki akal untuk terus 

bertahan hidup dan mandiri untuk mencari makan sendiri tanpa bantuan manusia.  

 Berdasarkan pendapat responden terhadap anjing kampung. Penulis ingin 

mengetahui lebih lagi dari pendapat responden mengenai anjing kampung dan anjing 

ras. Riset di bawah ini berupa gambar yang akan dipilih satu oleh responden yang 

menurut responden paling bagus. 

 

 

 

  

            

 

 

 

    

   

 

 

      Gambar 3.1. Jenis berbagai macam anjing dan anjing favorit 
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Jenis anjing dari gambar dan keterangan diatas dari berbagai macam dan di letakan 

secara acak. Jenis anjing kampung, campuran , dan ras. Peletakan gambar yang acak 

akan membuat responden tidak fokus hanya kepada anjing tertentu saja. Dari hasil 

penelitian anjing campuran mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan 

anjing yang lainnya. Anjing caampuran dalam gambar ini bukanlah anjing campuran 

ras dengan ras tetapi campuran anjing ras dengan anjing kampung. Anjing ras dalam 

gambar diatas merupakan anjing mini pincher dan anjing pitbull. Dimana anjing 

pitbull sering dianggap gagah dan pemberani.  

 Berdasarkan hasil riset sebelumnya responden lebih memilih anjing jenis 

campuran. Sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang keinginan target 

audiens yang lebih ingin dipelihara. Berikut adalah hasil survei mengenai jenis anjing 

yang mana yang lebih ingin responden pelihara. Pilihan nya adalah anjing kampung 

dengan anjing ras. Anjing kampung yang bisa didapatkan secara gratis dan 

perawatannya murah dibandingkan dengan memelihara anjing ras yang didapatkan 

dengan harga mahal dan perawatannya yang mahal. 

     Tabel 3.7. Survei responden terhadap jenis anjing 

 Jumlah Persen 

Anjing Ras 17 34% 

Anjing Kampung 33 66% 

Total 50 100% 

 

Sumber : Kuisioner 2 no.4 
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 Berdasarkan hasil riset diatas sebanyak 33 responden lebih memilih untuk 

memelihara anjing kampung yang bisa didapatkan secara gratis dan perawatannya 

yang relatif lebih murah dan gampang. Hasil riset ini menunjukan bahwa anjing 

kampung masih banyak peminatnya di kalangan pencinta anjing di Jakarta. Dengan 

demikian anjing kampung banyak diminati dari keunggulan-keunggulan yang bisa 

didapatkan dari anjing kampung. 

 

3.1.3 Riset Visual 

Kampanye ajakan untuk mengadopsi dari shelter pernah dilakukan di luar negri yang 

dibuat oleh organisasi pencinta hewan seperti PETA dan SPCA. 

 

 

 

  

 

 

 

 Pada gambar 3.2  merupakan kampanye yang dibuat oleh PETA (People for 

the Ethical Treatment of Animals) juga menunjukan kebersamaan antara sang pemilik 

anjing dan anjingnya. Konsepnya sama dan headline yang ditampilkan sama yaitu 

ajakan untuk mengadopsi dari pada membeli nya dari petshop. Kampanye ini 

Gambar 3.2  PETA poster 

Sumber : http://missteensaskatoon.com/files/2012/05/SPCA.jpg 
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menggunakan warna-warna yang cerah untuk menimbulkan kesan yang ceria dan 

senang. Ceria dan senang disini untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi 

masyarakat. Poster kampanye ini menggunakan orang yang sudah terkenal. 

Menggunakan model Danica Cox yang merupakan Miss Teen Canada. Strategi 

kampanye ini menggunakan orang-orang yang sudah terkenal untuk lebih menarik 

perhatian khalayak umum. 

 Poster ajakan untuk mengadopsi juga dilakukan oleh organisasi pencinta 

hewan PETA. Konsep desain juga sama dengan konsep desain SPCA menggunakan 

fotografi yang berwarna cerah dan menggunakan tokoh atau model yang terkenal 

untuk lebih menarik perhatian khalayak umum. 

   

 

  

 

 

  

 

 

Model yang digunakan dalam poster PETA adalah Sierra McCormick yang 

merupakan artis hollywood.  Penulisan headline dalam poster ini juga sama konsep 

nya dengan SPCA yaitu untuk lebih memilih mengadopsi dibandingkan membeli 

Gambar 3.3 SPCA Poster 

Sumber : http://www.disneydreaming.com/  
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hewan peliharaan. Didalam poster gambar diperlihatkan kehangatan dan kasih sayang 

yang diberikan pemilik kepada anjingnya.   

 Dari ke dua poster tersebut PETA dan SPCA lebih memilih untuk 

menggunakan fotografi dalam pembuatan visual kampanye. Untuk lebih 

mempertegas lagi visual apa yang sesuai dengan kampanye ajakan untuk mengadopsi 

anjing di shelter penulis melakukan riset dengan mengacak sejumlah gambar 

fotografi dan illustrasi. Dari riset ini akan diketahui visual seperti apa yang akan 

ditampilkan untuk kampanye ini yang sesuai dengan ketertarikan target akan visual 

tertentu apakah fotografi ataupun illustrasi. 

 Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa banyak yang memelihara 

anjing untuk teman bermain dan penelitian tentang anjing kampung menganggap 

bahwa anjing kampung pintar, setia, dan mudah diurus atau mandiri. Hasil penelitian 

juga menyatakan bahwa orang memelihara anjing bukan sekedar untuk jaga rumah 

tetapi juga sahabat yang menemani mereka sampai akhir hayat. Konsep desain yang 

akan dituangkan kedalam kampanye berdasarkan hasil dari penelitian tersebut yaitu 

sahabat yang pintar, sahabat yang setia, dan sahabat yang mandiri. 

 Berikut ini riset yang dilakukan dengan menggunakan survei kepada 50 

orang  responden pencinta anjing di wilayah jakarta. Riset ini menggunakan sosial 

media untuk menjangkau pencinta anjing di daerah Jakarta dan juga menyebar 

langsung ke responden. Berikut adalah hasil riset yang didapat .  
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                                          Gambar 3.4 Fotografi dan Illustrasi  

 

 Dari hasil penelitian diatas responden pencinta anjing memilih fotografi 

nomor 2 dengan jumlah responden sebanyak 21 responden, yang merupakan fotografi 

yang berwarna. Pemilihan urutan gambar dari illustrasi terlebih dahulu kemudian 

fotografi begitu seterusnya. Pemilihan urutan seperti itu agar respionden tidak terpaku 

dengan satu gambar.  Karena target dari kampanye ini adalah keluarga dan semua 

anggota keluarga bisa melihat dari anak yang masih kecil, remaja atau dewasa dan 

orangtua sehingga visual yang akan ditampilkan adalah berwarna agar menimbulkan 

kesan tidak mendramatisir dan dari visual dapat diperolah banyak informasi.  
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3.2 Mind mapping 

 Dalam penentuan perancangan judul kampanye ini penulis melakukan mind 

mapping dengan hasil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan mind mapping yang dibuat penulis menemukan kata kunci yang 

sesuai dengan tema kampanye yang dibuat yaitu adopt, adopt dalam bahasa Indonesia 

berarti mengadopsi. Tema besar dari kampanye ini adalah ajakan untuk mengadopsi 

anjing di shelter karena itulah pengambilan judul sesuai tema besar yang diangkat 

            Gambar 3.5 Mind Mapping 1 

          Gambar 3.6 Mind Mapping 2 
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untuk kampanye. Dengan judul adopt yang simpel dan tidak panjang hanya satu kata 

kampanye akan lebih mudah diingat. Dari mind mapping juga diketahui media apa 

yang tepat untuk kampanye ini. Media yang sesuai dengan target audiens dan mudah 

dijangkau oleh khlayak umum. 

 

3.3.  Konsep kreatif 

Desain akan dibuat sesuai dengan penelitian yang sudah dikerjakan. Peneltian 

tersebut menjadi dasar bagi pembuatan desain yang cocok untuk target kampanye ini. 

Kampanye akan dibuat menggunakan prinsip-prinsip desain dan yang sesuai dengan 

target kampanye. Kampanye yang ditujukanan kepada orang tua dimana sebagai 

peran nomor satu dalam keluarga. Tetapi juga harus dapat dimengerti oleh anggota 

keluarga yang kecil bukan hanya orangtua saja. 

 Dari hasil wawancara dengan pemilik shelter bahwa sebanyak 70% anjing di 

shelter merupakan anjing kampung dan anjing campuran. Dimana jenis anjing 

tersebut selalu di nomor duakan oleh masyrakat karena mereka identik dengan liar 

dan tidak terawat. Tetapi berdasarkan peneltian anjing kampung memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan anjing ras yaitu mereka lebih banyak akal dan 

pintar, lebih setia, dan mudah diurus atau mandiri. Dari keunggulan anjing tersebut 

desain diterapkan untuk mengajak kepada target utnuk mengadopsi karena anjing di 

shelter memiliki kelebihan juga. 

 Kampanye sosial ajakan untuk mengadopsi anjing di shelter ditujukan untuk 

keluarga dimana untuk memelihara binatang harus ada persetujuan dari setiap 
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anggota keluarga terlebih dahulu. Orang tua dalam hal ini yang mengambil keputusan 

untuk memelihara atau tidak. Karena ditujan untuk keluarga maka desain dari 

kampanye ini berkesan lebih menampilkan kesan yang lebih hangat dan ceria karena 

keluarga merupakan tempat dimana kehangatan itu berada dan keceriaan terdapat. 

Desain yang ditujukan lebih berkesan ceria dan tidak menakut-nakuti target. 
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