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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.  Metodologi  Pengumpulan Data  

Data pendukung kampanye yang dibutuhkan oleh penulis seperti apa itu 

sterilisasi, manfaat sterilisasi, syarat-syarat sterilisasi,  dampak sterilisasi, dan 

respon masyarakat terhadap sterilisasi beserta data-data pendukung lainnya. 

Metode yang penulis gunakan adalah metode kombinasi yang selanjut disebut 

metkom merupakan metode yang berlandaskan filsafat pragmatisme, menurut 

Creswell (2009) yang dikutip oleh Sugiyono (2014, hlm. 16) dalam bukunya yang 

berjudul metode penelitian kombinasi (mixed methods) mengemukakan filsafat 

pragmatisme adalah pandangan bahwa dunia bukan suatu yang dapat dilihat 

secara absolut, memandang realitas, dalam penelitian artinya untuk memahami 

suatu masalah.  

 Metode penelitian kombinasi merupakan metode gabungan antara metode 

kuantitatif dan kualitatif Sugiyono (2013, hlm.19) mengatakan “bila digunakan 

secara bersamaan  akan memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, 

reliable dan obyekif”.   

 Menurut Cresswell (2006, hlm. 29-30) yang dikutip oleh Sunarto, dkk 

(2011) dalam bukunya yang berjudul Mix Methodology Dalam Penelitian 

Komunikasi mengungkapkan bahwa metode campuran bukan hanya sekedar 

metode tetapi bagaimana teknik analisis dari metode tersebut memberikan 

pemahaman yang lebih baik daripada hanya menggunakan satu metode saja
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Cresswell (2006) juga menjabarkan kebaikan bila menggunakan metode  

campuran yaitu:  

1. Mixed methods memberikan kekuatan pada kelemahan yang dimiliki oleh 

metode kuantitatif dan kualitatif. 

2. Metode mixed method memberikan bukti yang komprehensif untuk penelitian 

daripada metode kuantitatif dan kualitatif. 

3. Metode mixed method membantu menjawab pertanyaan yang tidak bisa 

dijawab oleh metode kuatitatif dan kualitatif itu sendiri.  

4. Metode mixed method mendorong penelitian untuk berkolaborasi melintasi 

hubungan yang terkadang saling bertolak belakang antara metode kuantitatif 

dan kualitatif. 

5. Metode mixed method juga mendorong pemakaian dari berbagai sudut pandang 

atau paradigm daripada hanya satu sudut pandang. 

6. Metode mixed method adalah cara praktis dalam arti bebas menggunakan 

semua metode yang memungkinkan untuk mengetahui masalah.  

 Dalam perancangan ini, metode kualitatif digunakan untuk mewawancarai 

para pakar seperti dokter, pemilik shelter, pelaku yang melakukan steril dan tidak. 

Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk disebarkan kepada masyarakat di 

Jakarta secara online dan secara offline.  
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3.1.1. Wawancara  

Untuk memperoleh data mengenai manfaat sterilisasi, penulis melakukan 

wawancara kepada narasumber- narasumber yang ahli dalam bidangnya. Berikut 

narasumber yang penulis wawancara : 

1. Renova Ida Siahaan, sebagai Kepala UPT Pusat Pelayanan Hewan dan 

Peternakan Dinas KPKP DKI Jakarta. 

2. Drh. Reny Sulistyaningsih, sebagai dokter hewan di klinik dokter hewan Reny 

yang berlokasi di Citraraya, Tangerang. 

3. Drh. Tina Magdalena, sebagai dokter hewan di klinik praktek dokter hewan 

Drh. Tina Magdalena yang berlokasi di Gading Serpong, Tangerang.  

4. Drh. Krido Brahmo Putro, sebagai dokter hewan di klinik praktek dokter 

hewan yang berlokasi di bogor. 

5. Ting ping ping, sebagai pemilik shelter Rumah Singgah TPP yang berlokasi di 

Serang, Tangerang 

6. Johan, sebagai pemilik Shelter Pak Johan yang berlokasi di Kamal Raya, 

Cengkareng. 

7. Justina Neng Lim, sebagai pendiri Komunitas Republik Guguk yang berlokasi 

di Sunter, Jakarta Utara 

8. Lewis, sebagai aktivis dan pemilik anjing yang melakukan sterilisasi  

9. Diana, sebagai pemilik anjing yang tidak melakukan sterilisasi 
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3.1.1.1.  Renova Ida Siahaan 

Sebagai Kepala UPT Pusat Pelayanan Hewan dan Peternakan Dinas KPKP 

DKI Jakarta, Renova Ida Siahaan mengemukakan bahwa adanya laporan 

yang masuk mengenai anjing yang berkeliaran dan menganggu masyarakat 

sekitar. Laporan yang masuk kemudian ditindak lanjuti oleh tim yang 

sudah dibuat untuk survey kedalam lapangan apakah benar anjing tersebut 

menjadi pengganggu, selanjutnya akan dicari siapa pemilik anjing tersebut 

bila memang tidak ada yang mengakui makan anjing akan dibawa ke 

PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan) untuk dilihat apakah anjing 

mengidap rabies atau bila terluka akan diobati, dan tentunya vaksinasi 

menjadi hal yang pasti akan dilakukan PUSKESWAN. Kemudian setelah 

dinyatakan sehat PUSKESWAN bekerja sama dengan shelter Pejaten 

untuk memelihara anjing yang telah diselamatkan tersebut. Pada tahun 

2016 PUSKESWAN dengan PDHI bekerja sama melaksanakan kegiatan 

sterilisasi anjing gratis yang juga menjadi awal kegiatan ini terus berlanjut. 

Sebagai Kepala UPT Pusat Pelayanan Hewan dan Peternakan Dinas KPKP 

DKI Jakarta, Renova sangat menjaga populasi anjing yang ada 

dimasyarakat karena sudah menjadi tugasnya untuk tetap mempertahankan 

Jakarta bebas Rabies yang sudah diakui oleh dalam dan luar negri sejak 

tahun 2004. Untuk itu program sterilisasi sangat membantu mewujudkan 

Jakarta bebas rabies, Renova juga mengungkapkan bahwa sterilisasi tidak 

mempunyai efek samping justru membuat anjing menjadi lebih sehat.  
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Gambar 3.1.1 Penulis bersama dengan Renova Ida Siahaan 

3.1.1.2.  Drh. Reny sulistyaningsih 

Wawancara dengan Drh. Reny Sulistyaningsih dilakukan pada tanggal 24 

Februari 2018 pada pukul 12.00 bertempat di klinik Drh. Reny, Citraraya. 

Melalui wawancara dengan Drh. Reny Sulistyaningsih disimpulkan bahwa 

operasi sterilisasi yang dilakukan terhadap anjing bersifat aman dengan 

pengalaman yang sudah hampir limabelas tahun Drh. Reny sudah 

mensterilisasikan lebih dari ribuan anjing dan sampai sekarang tidak ada 

keluhan yang terjadi dari pasiennya. Syarat untuk melakukan sterilisasi 

juga tergolong mudah hanya puasa selama delapan jam, umur yang sudah 

mencukupi (biasanya untuk betina saat enam bulan, sedangkan jantan saat 

umur empat bulan) saat anjing sudah diatas tujuh tahun dan ingin disteril 

dokter menyarankan untuk cek darah untuk pemeriksaan lebih lanjut 

berhubungan dengan fungsi ginjal. Waktu yang tepat untuk sterilisasi 
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anjing adalah sebelum birahi pertama mengapa? Dalam dunia medis, 

keuntungannya pendarahan yang terjadi bisa diminimalkan, berat anjing 

tidak terlalu besar mengacu pada dosis obat bius yang bila terlalu besar 

dikhawatirkan dapat mempengaruhi fungsi ginjalnya dan yang paling 

penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Tapi tidak 

semua anjing bisa disteril bila anjing dengan umur tujuh tahun keatas dan 

fungsi ginjalnya sudah rusak maka anjing tersebut tidak bisa disteril, yang 

kedua bila anjing terkena epilepi dan terakhir infeksi disaluran peranakan. 

Lalu manfaat sterilisasi untuk anjing adalah : mencegah resiko 

pyometra, kanker uterus, tumor pamari atau breast cancer, pendarahan 

uterus, ruptur vagina dan tumor ambing (kelenjar susu) untuk betina 

sedangkan jantan mencegah resiko penyakit yang berhubungan dengan 

penyakit kelamin seperti kanker testis, pembesaran prostat, resiko kabur 

saat musim kawin, mengurangi berkelahi dengan jantan yang lainnya dan 

membuat anjing menjadi lebih tenang dalam arti anjing tidak akan agresif 

saat musim kawin tiba. Dan penggunaan KB sangat tidak disarankan 

pemakaiannya terhadap anjing karena dapat memicu pyometra. Salah satu 

dampak negatif secara fisik yang akan terjadi pada anjing bila melakukan 

steril adalah meningkatnya nafsu makan tapi pemilik bisa mengontrol 

pakan anjing dan melakukan aktivitas sehingga anjing tetap mendapat 

olahraga yang cukup. Secara keseluruhan tidak akan ada yang berubah 

pada sifat anjing, energi akan tetap sama tidak akan lemas karena sifat 

diturunkan secara genetis bukan hilang karena proses sterilisasi. Walaupun 
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operasi sterilisasi tergolong aman tetap saja Drh. Reny masih menemukan 

pemilik yang tidak mau anjingya di sterilisasi dengan alas an kasihan, dosa 

atau tidak, masih ingin memiliki keturunannya, dan anjing pemburu (tidak 

ada teori pasti yang membuat anjing pemburu kehilangan nalurinya bila 

melakukan sterilisasi).  

 

Gambar 3.1.2 Penulis bersama dengan Drh. Reny Sulistyaningsih 

3.1.1.3.  Drh. Tina Magdalena 

Wawancara yang dilakukan tanggal 8 Maret 2018 pada pukul 10.15 pagi 

dilakukan di klinik Drh. Tina Magdalena. Dengan empat belas tahun 

pengalaman, Drh. Tina sudah melakukan ratusan sterilisasi baik pada 

jantan maupun betina. Drh. Tina mengatakan bahwa setiap tindakan 

memiliki resiko, tetapi tergantung dari kondisi anjing saat mau sterilisasi, 

obat bius yang digunakan juga harus diperhatikan bila semua sesuai 

prosedur yang benar resiko sterilisasi bisa diminimalkan, tidak hanya saat 

operasi, pasca operasi juga harus diperhatikan mulai dari suhu badan nafsu 
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makan, dan kondisi apakah lemas dan lain-lain. Penyembuhan pasca 

operasi relatif sebentar untuk anjing muda hanya tiga hari, namun kasus 

yang sering terjadi adalah anjing sudah berumur cukup tua dan terkena 

penyakit seperti kanker dan lain-lain proses penyembuhan menjadi lama 

kurang lebih seminggu. Kemudian Drh. Tina menjelaskan manfaat 

sterilisasi untuk jantan menghindari prostat, mengurangi ke agresifan dan 

marking. Sedangkan untuk perempuan untuk menghindari tumor payudara, 

tumor rahim dan anjing menjadi lebih kalem, Drh. menjelaskan bahwa 

semakin muda anjing yang siap sterilisasi biasa umur tujuh bulan dan 

melakukan proses sterilisasi maka 100% resiko anjing tidak terkena tumor, 

bila di bawah dua tahun maka ada 50% resiko terkena tumor walaupun 

sudah melakukan sterilisasi tetapi masih ringan dan bisa dilakukan 

tindakan. Untuk anjingnya sendiri dengan sterilisasi dapat mengurangi 

stress karena bila stress maka dalam setahun anjing bisa stress sebanyak 

dua kali, bila dibiarkan daya tahan tubuh bisa terus menurun sehingga 

penyakit lebih mudah menyerang. Dampak yang terjadi setelah sterilisasi 

biasanya cenderung obesitas namun bisa diatas dengan mengontrol 

makanan anjing, ataupun komplikasi ringan akibat alergi benang atau obat 

seperti kelit kemerahan, bengkak. Pada anjing tidak ada perubahan karena 

proses sterilisasi, energi tidak akan jauh langsung menurun, mereka akan 

tetap aktif bermain namun pada tingkatan yang berbeda, dan mengurangi 

bukan mengubah sifat galak. Drh. juga menjelaskan bahwa tidak ada cari 

lain untuk mencegah penyakit seperti tumor dan prostat bila pemilik tidak 
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ingin anjingnya disteril. Drh. sangat menyarankan sterilisasi terutama 

untuk pemilik yang tidak ingin anjingnya berkembang biak karena 

sebenarnya saat mau dikawinkan pun banyak yang harus dipertimbangkan 

mulai dari pejantan, betina karena bila tidak ada resiko bahwa anak yang 

lahir bisa mengalami kecacatan, jadi ada syarat yang seharusnya dipenuhi 

dan tidak sembarangan.  

 

Gambar 3.1.3 Bukti balasan wawancara 

3.1.1.4.  Drh. Krido Brahmo Putro 

Menurut Drh. Krido Brahmo Putro, sterilisasi adalah operasi yang 

tergolong aman walaupun untuk betina termasuk bedah mayor tetapi pada 

dasarnya masih tergolong aman dan proses penyembuhannyapun tergolong 

cepat. Drh. Krido pun kembali menjelaskan banyaknya manfaat yang akan 

didapat oleh pemilik maupun anjing itu sendiri dari sterilisasi salah 

satunya pencegahan penyakit reproduksi untuk wanita yaitu pyometra, 

tumor mamae, sistik ovari dan untuk penjantan mengurangi tempramen 

karena keinginan untuk kawin sehingga perkelahian dengan anjing 

pejantan lain ataupun keagresifan saat musim kawin tiba sangat terkontrol 
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dengan sterilisasi. Dengan sterilisasi sebagai pemilik dokter tetap 

menganjurkan untuk mengontrol setiap makanan yang akan diberikan 

karena efek dari sterilisasi adalah tingginya nafsu makan selain itu tidak 

ada efek samping yang terjadi pada anjing yang melakukan sterilisasi. 

Sama dengan dokter yang penulis wawancara Drh. Krido menyarankan 

pada saat anjing berumur lima sampai enam bulan sudah disteril dengan 

kondisi yang prima. Anjing dengan kondisi YOPI (Young, Old, Pregnant, 

Immunodeficiency) karena resiko kematian akan meningkat bila proses 

sterilisasi dilakukan. Drh. Krido juga menegaskan bahwa tidak ada 

dampak buruk yang terjadi seperti penurunan energi dan semacamnya bila 

proses sterilisasi dilakukan, menurut beliau mengenai anjing menjadi 

malas kembali ke karakter anjing tersebut energi yang dimiliki oleh 

Golden Retriever akan berbeda dengan energi Pitbull dan German sheperd. 

Drh. Krido juga mengakui masih adanya kesulitan yang dihadapi terhadap 

pemilik yang tidak mau anjingnya disteril, kekurangan informasi dan 

manfaat sterilisasi menjadi salah satu penghambatnya. Dengan 

pengalaman delapan tahun menjadi dokter hewan Drh. Krido tidak sedikit 

menangani pasien dengan penyakit yang terjadi akibat tidak sterilisasi. 

Edukasi tentang sterilisasi harus terus diberikan agar masyarakat yang 

memiliki anjing semakin tahu apa yang didapat setelah melakukan 

sterilisasi. 
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Gambar 3.1.4 Balasan Email Drh. Krido 

3.1.1.5.  Ting Ping Ping  

Ting Ping Ping adalah pemilik Shelter Rumah Singgah TPP yang sudah 

bergelut dalam penyelamatan anjing sejak 2011 sampai sekarang sudah ada 

545 ekor anjing yang bernaung di shelter Rumah Singgah TPP, berawal dari 

ketidaksengajaan saat melihat ada anjing terlantar lalu dibawa pulang ke 

rumah bangun tempat untuk anjing sampai akirnya menjadi shelter. Rasio 

anjing di Rumah singgah TPP kebanyakan jenis kampong dan mix breed 

sedikit untuk ras karena lebih cepat teradopsi ketimbang yang lainnya.  Dari 

setahun kemarin saja Rumah Singgah TPP sudah menyelamatkan lebih dari 

100 anjing, yang latar belakangnya kebanyakan dibuang oleh sang pemilik 

karena tempat penyelamatan berada di komplek wilayah perumahan.  

Daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat menempati posisi teratas 

terhadap laporan adanya anjing yang terlantar. Rata-rata semua anjing 

yang ada di shelter telah di sterilisasi, untuk yang masih dalam pengobatan 

dan belum cukup umur akan di sterilisasi bila waktunya tiba, Rumah 

Singgah TPP sangat gencar dalam sterilisasi, Ting Ping Ping percaya 

dengan sterilisasi dapat menekan over populasi yang sedang terjadi, serta 
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meminimalkan anjing terkena penyakit seperti kanker payudara, Rahim 

dan testis pada jantan. Sejauh pengalamannya dengan 545 ekor anjing 

Ting Ping Ping tidak menemukan dampak negatif dari sterilisasi didapat 

justru anjing menjadi lebih tenang dalam artian tidak ada nafsu untuk 

kawin lagi, tidak sering berantem, tidak ada perubahan mendasar yang 

diperlihatkan anjing yang melakukan sterilisasi. 

Ting Ping Ping pun bercerita pengalamannya dalam 

menyelamatkan anjing. Suatu kali beliau mendapat kasus terparah anjing 

yang diselamatkan sudah terkena kanker vagina dan payudara yang 

membuat Ting Ping Ping bersedih ketika mengetahui anjing tersebut 

mempunyai pemilik sampai akhirnya diselamatkan paksa oleh Ting Ping 

Ping. Walaupun sudah mensosialisasikan tentang sterilisasi dan sering 

mengadakan steril masal hingga memiliki program steril cicil, Ting Ping 

Ping tetap menemui pemilik yang tidak menginginkan anjingya di steril 

dengan janji masih bisa menjaga anjingnya. 

 

Gambar 3.1.5 Bukti balasan wawancara 
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3.1.1.6. Johan 

Johan adalah pemilik Shelter Pak Johan yang pada saat ini sudah 

menampung lebih dari 300 anjing, selama lima belas tahun Pak Johan 

tinggal disana banyak jatuh bangun yang dihadapi berawal bos pengumpul 

plastik lalu bangkrut dan akhirnya ditolong orang hingga sekarang shelter 

berdiri. Tidak berhenti disitu, shelter Pak Johan sempat terkena wabah 

distemper yang mengakibatkan tiga puluh anjingnya mati dan kebanyakan 

anjing baru yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang keras, hanya dua 

anjing yang selamat dari penyakit distemper tetapi terkena sarafnya. 

Laporan yang masuk ke shelter juga tidak sedikit tapi Pak Johan 

mengutamakan anjing yang dibuang oleh pemiliknya karena kondisi 

mereka yang rentan tidak pernah berkeliaran. Daerah seperti Cengkareng, 

Dadap, Kalideres menjadi yang paling banyak untuk penyelamatan anjing, 

dan lagi anjing ras lebih cepat menemukan adopter ketimbang anjing 

campur. Semua betina sudah steril bahkan sebelum masuk kandang sudah 

di steril karena tidak ingin anjing berkembang biak maka menjadi prioritas 

ketimbang jantan. Alasan Pak Johan mendukung steril adalah agar saat 

anjingnya di adopsi beliau tenang, tidak akan ada laporan bahwa anjing 

yang di adopsi memiliki anak yang pada akhirnya anaknya tersebut balik 

ke shelter. Menjawab soal mitos yang beredar Pak Johan  menjawab 

bahwa mitos tersebut tidak benar, karena sudah dibuktikan oleh anjing 

yang berada di shelter energinya tidak ada yang berkurang. Pak Johan 

sering menerima laporan untuk bantuan anjing yang terkena penyakit 
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seperti kanker Rahim dan lain-lain, permasalahan yang sering didapat oleh 

Pak Johan dengan orang yang tidak mau steril adalah biaya. Menekan 

populasi menjadi alasan utama Pak Johan mendukung program sterilisasi 

dikarenakan pertama laporan anjing terlantar lebih banyak ketimbang 

orang yang mau adopsi, yang kedua masalah kesehatan untuk anjing itu 

sendiri, bila tidak disteril resiko penyakit lebih banyak dan biaya akan 

lebih banyak lagi yang dibutuhkan. 

 

Gambar 3.1.6 Bukti Shelter Pak Johan 

3.1.1.7.  Justina Neng Lim 

Justina Neng Lim adalah pendiri komunitas Republik Guguk saat ini sudah 

memasuki tahun ke empat semenjak berdiri. Lebih dari 450 kasus yang 

masuk dan diselesaikan oleh Republik Guguk dengan total 1.405 ekor 

anjing telah menjalani pengobatan, sterilisasi, vaksin, foster bahkan 

adopsi. Republik Guguk bukan sebuah shelter pendiri mengatakan biaya 
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menjadi hal yang paling sulit ketika rumah berubah menjadi shelter, 

sedangkan bantuan tidak masuk setiap saat, dan pendiri tidak mau 

mendidik masyarakat untuk berpikir bahwa shelter adalah jawaban untuk 

semua anjing terlantar. Pendiri hanya melakukan steril dan vaksin sebagai 

pertolongan pertama dan dikembalikan lagi ke lokasi bila tidak ada rumah 

foster, susahnya mencari adopter untuk anjing karena peminat lebih 

menyukai anjing ras ketimbang mongrel. 

Justina Neng Lim sendiri pun sudah memiliki duapuluh satu anjing 

dirumahnya, beliau memilih anjing yang di tampung berdasarkan tingkat 

kepentingannya bila beliau rasa anjing tidak bisa bertahan dijalan maka di 

bawa ke rumah atau dicarikan rumah foster atau jalan terakhir masuk 

shelter tetapi Justina Neng Lim yang membiayai biaya hidup anjing yang 

beliau taruh. Tanggung jawab menjadi salah satu masalah anjing terus 

bolak balik menjadi laporan, karena sudah adopsi lalu dengan berbagai 

alasan anjing dikembalikan lagi. Awalnya republik guguk dibuat untuk 

saling sharing tetapi stigma masyarakat berpikir bahwa itu adalah 

tanggung jawab sebuah komunitas untuk menyelamatkan anjing tersebut. 

Justina Neng Lim mengatakan bahwa sterilisasi sangat penting satu untuk 

kesehatan, kedua menekan populasi karena bila terlalu banyak anjing yang 

berkeliaran keberadaanya juga tidak diterima. Menurutnya, orang terlalu 

banyak berpikir terlalu menganggap anjing peliharaanya sebagai manusia 

sehingga kekhawatiran tentang sterilisasi terus muncul, beliau sendiri tidak 

merasakan dampak negatif seperti yang masyarakat khawatirkan. Ada satu 
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perkataan beliau yang sampai saat ini masih penulis ingat sekaligus misi 

dari Republik Guguk “kita mau warga Jakarta buka pintu untuk anjing 

terlantar”. 

 

Gambar 3.1.7 Penulis dengan Justine Neng Lim 

3.1.1.8. Lewis 

Lewis mahasiswa kelahiran 1997 adalah pemilik anjing yang sudah 

melakukan sterilisasi sekaligus aktivis penyelamat anjing. Menjadi aktivis 

penyelamat anjing sudah dilakukan sejak 2016, Lewis sering mendapat 

laporan anjing untuk menyelamatkan anjing yang dibuang karena sudah 

tua, pemiliknya bosen atau sakit, meilihat seringnya laporan tersebut 

menjadi awal motivasi Lewis untuk menjadi seorang aktivis, Lewis sering 

mendapat panggilan untuk menyelamatkan didaerah Jakarta Barat dan 

Tangerang. Karena tidak mampu menampung anjing yang telah 

diselamatkan pilihan Lewis adalah mencarikan rumah foster (rumah 

tampung sementara) atau shelter. Lewis sendiri telah melakukan sterilisasi 
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pada anjing peliharaannya, dengan alasan tidak mau bila nasib anjingnya 

akan sama dengan laporan yang selama ini ia dapatkan, Lewis juga 

mengaku tidak ada perubahan yang ia rasakan terhadap anjingnya, 

menurutnya sterilisasi justru membuat anjingnya menjadi lebih sehat. 

Alasan lain yang membuat ia melakukan steril adalah pengalamannya 

menjadi seorang aktivis yang pernah menyelamatkan anjing yang terkena 

kanker payudara dan Rahim sehingga untuk mencegahnya Lewis setuju 

untuk steril.  

 

Gambar 3.1.8 Penulis dengan Lewis 

3.1.1.9. Diana 

Diana adalah pemilik dua ekor anjing betina yaitu Mori dan Mari yang 

tidak menyetujui adanya program sterilisasi. Menurutnya sterilisasi 

merupakan operasi yang berbahaya dan ia takut kehilangan anjingnya, 

Diana juga mengatakan bahwa selama ini masih bisa menjaga anjingnya 

sehingga tidak kabur atau kawin dengan anjing sembarangan. Alasan 
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lainnya adalah Diana belum merasa perlu untuk steril anjing peliharaannya 

karena selama dua tahun ini masih baik-baik saja.  

 

Gambar 3.1.9 Penulis dengan Diana 
3.1.2. Kuesioner 

Metode kuantitatif yang penulis gunakan dalam penelitian berupa kuisioner 

online menggunakan jasa googleform dan juga kuisioner offline atau cetak 

yang berdomisili di Jakarta. Untuk kuisioner offline penulis sebar saat ada 

acara dog show, sedangkan kuisioner online penulis sebarkan lewat jejaring 

sosial media, teman serta kerabat penulis.  

 Kuisioner hanya diisi oleh masyarakat yang berdomisili di Jakarta dan 

mempunyai anjing bukan pernah punya atau akan punya. Pertanyaan 

kuisioner yang penulis tanyakan tidak jauh dari sterilisasi, apakah 

masyarakat tahu tentang sterilisasi, sudahkah melakukan sterilisasi, dan 

alasan bila melakukan sterilisasi dan tidak melakukan sterilisasi. Dengan 

tujuan agar penulis mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap 
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sterilisasi dan apa yang menjadi kekhawatiran publik tentang sterilisasi, 

dengan data responden ini juga menjadi tolak ukur penulis dalam 

perancangan kampanye sosial yang penulis angkat.  

 

Gambar 3.1.10 Suasana Pengisian Kuisioner 
 

 Kuisioner penulis sebar pada tanggal 21 Februari 2018 dengan 

total responden 153 orang. Berikut merupaka hasil dari kuisioner yang 

sudah penulis analisis :  

 

Gambar 3.1.11 Pertanyaan jenis kelamin dan usia 

 

Gambar 3.1.12 Pertanyaan Pekerjaan dan pendapatan 
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Gambar 3.1.13 Pertanyaan jumlah anjing peliharaan dan jenisnya 
 

 Menurut hasil kuisioner diatas perempuan di usia 26-30 tahun 

bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan kurang lebih 5.000.000-

9.999.999  juta perbulan mempunyai satu ekor anjing peliharaan jenis ras. 

 

Gambar 3.1.14 Pertanyaan apakah tahu tentang sterilisasi 

 

Gambar 3.1.15 Pertanyaan apakah ada budget untuk sterilisasi 
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Gambar 3.1.16 Pertanyaan apakah anda melakukan sterilisasi pada anjing 

Dari hasil diatas 79% orang mengetahui apa itu steril dan 21% tidak 

mengetahui apa itu steril, 72% mengaku tidak mempunyai budget khusus 

untuk sterilisasi dan 63% responden tidak melakukan sterilisasi terhadap 

anjing peliharaanya. 

 

Gambar 3.1.17 Pertanyaan alasan tidak sterilisasi 
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 Grafik diatas adalah presentase alasan mengapa responden tidak 

atau belum melakukan sterilisasi. Alasan Kasihan dengan 20% menjadi 

alasan paling banyak dikemukakan oleh responden, yang kedua ditempati 

oleh alasan takut energy turun, 10% dengan alasan tidak tahu manfaat 

steril sehingga belum melakukan steril dan seterusnya. 

 Dari hasil kuisioner ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kurangnya sosialisasi tentang manfaat sterilisasi dan kurangnya informasi 

yang benar mengenai mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang 

membuat program sterilisasi kurang berjalan dengan baik. Karena 79% 

responden mengatakan tahu apa itu tapi hanya 37% yang melakukan steril 

sedangkan 63% responden lainnya masih memiliki alasan yang sudah 

dibuktikan penulis melalui wawancara dengan para narasumber salah 

satunya dokter bahwa kekhawatiran responden tidak akan terjadi.  

 

Gambar 3.1.18 Pertanyaan alasan melakukan sterilisasi 
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 Berikut merupakan grafik alasan responden melakukan sterilisasi, 

48% menjawab untuk kesehatan seperti yang telah dikemukakan oleh 

dokter bahwa dengan sterilisasi akan mengurangi resiko anjing tersebut 

terkena kanker rahim, payudara, testis dan lain-lain. 31% lainnya memilih 

steril karena tidak ingin anjingnya berkembang biak lebih banyak karena 

ketidakmampuan bila memelihara dari jumlah yang mereka punya 

sekarang. Dan 20% ikut serta dalam mengurangi populasi anjing terlantar 

yang berkeliaran.  

 

Gambar 3.1.19 Pertanyaan dampak setelah sterilisasi 
 

 Dan grafik diatas adalah bukti dampak yang pemilik dapatkan 

setelah melakukan sterilisasi yaitu 31% mengatakan bahwa anjingnya 

menjadi lebih tenang, 24% menjadi lebih sehat dalam arti kulit dan bulu 

anjing, 18% nafsu makan yang tinggi, dan 9% menjawab belum ada 
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artinya pemilik belum melihat perbedaan antara sebelum sterilisasi dan 

sesudah melakukan sterilisasi.  

 

Gambar 3.1.20 Grafik pendalamanMedia 
 

  Grafik yang terakhir adalah hasil kuisioner yang penulis sebar 

untuk pendalaman media, dimana penulis bisa mengetahui media apa yang 

sesuai dan tepat untuk digunakan oleh penulis. Sehingga kampanye ini 

terlaksana sesuai dengan target dan pesan yang ingin  disampaikan.  

3.2. Metodologi Perancangan 

Menurut Safanayong (2006) ada tahapan proses desain kampanya yaitu: 

1. Fakta latar belakang: Penulis mencari latar belakang mengenai topik yang 

penulis angkat, dengan menemukan permasalahan yang terjadi. 

2. Idetifikasi masalah: Penulis menentukan sumber masalah yang akan menjadi 

point awal untuk kampanye yang penulis angkat. 

3. Analisis Situasi: Penulis melakukan riset melalui wawancara kepada pakar dan 

kuisioner sebagai data yang mendukung kampanye penulis. Dari analisis 

penulis mendapatkan mengapa kampanye ini harus penulis angkat. 
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4. Analisis tantangan dan peluang, penulis menjabarkan tantangan dan peluang 

yang penulis hadapi dari data yang sudah diriset.  

5. Strategi kampanye, dalam hal ini penulis harus menentukan tujuan dari 

kampanye secara matang, dan target sasaran yang sesuai untuk topik kampanye 

(hlm. 72) 

3.2.1. Perancangan Visual 

Melanjutkan dari buku Desain Komunikasi Visual milik Safanayong (2006, hlm. 

72). Perancangan visual yang penulis lakukan adalah:  

1. Strategi kampanye, menentukan keywords yang akan penulis angkat dalam 

kampanye. 

2. Komponen kampanye/Pemilihan media, berdasarkan hasil riset yang sudah 

dilakukan penulis menentukan media yang cocok untuk penulis gunakan 

sebagai media penyampaian informasi. Dalam hal ini penulis memilih Poster, 

Flyer dan media komunikasi online. 

3. Visualisasi, pendekatan visual yang penulis pilih adalah photography 

4. Produksi, penulis menggunakan teknik dan metode yang sesuai dengan media 

yang penulis pilih. 

3.2.2.  Study existing  

Kumpulan referensi diperlukan oleh penulis untuk melihat bagaimana visual yang 

efektif akan di sampaikan agar sesuai dengan target, tujuan dan rumusan masalah 

yang sudah disampaikan. Referensi dikumpulkan dengan tema yang hampir mirip 

dan sesuai dengan pengolahan yang akan digunakan. 
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Gambar 3.2.21 Contoh Poster Study Existing 
http://pinterest.com/ethicarmarketingnews/ 

Dengan study existing, penulis melihat penggunaan visual dengan 

photography lebih banyak digunakan untuk kampanye binatang khususnya anjing. 

Penggunaan warna yang cenderung netral bila topik yang diangkat mengenai 

topik yang sensitif seperti animal abuse, adopting dan lain-lain. Sedangkan 

penggunaan warna cerah untuk topik yang tidak sensitif, seperti perilaku anjing, 

sifat-sifat anjing dan lain-lain. Teks yang digunakan lebih sedikit langsung pada 

intinya, dengan ukuran headline selalu lebih besar dan kontras baik dari segi 

ukuran maupun warna. Penggunaan white space lebih banyak agar lebih berfokus 

pada visual ataupun teks yang terdapat didalam bidang tersebut. Video testimoni 

dari iklan sabun Dove dan sepatu Nike, memperlihatkan penggunaan white space 
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sesuai dengan brand image dari Dove sedangkan Nike memperlihatkan banyak 

warna yang kontras untuk memperlihatkan semangat, harapan, energi anak muda. 

Dalam testimoni juga diperlihatkan apa yang menjadi poin penting misalnya 

dalam iklan Dove adalah tentang perempuan yang percaya diri, maka dari cara 

berpakaian, cara berbicara, cara bergaya menunjukan apa itu rasa percaya diri. 

Sedangkan pada iklan Nike tentang menjadi juara dalam segala bidang olahraga, 

maka diperlihatkan cara berjuang, pantang menyerah, semangat hingga akhirnya 

menjadi pemenang 
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