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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Buku panduan ini merupakan media yang dapat mengenalkan dan memberi 

wawasan baru. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan dan 

memberi informasi mengenai cara merawat dan mendidik anjing lokal. Dapat 

dilihat bahwa buku informasi mengenai anjing lokal masih sangat minim bahkan 

jarang yang mengdomentasikannya dalam bentuk buku. 

Agar tercapai rancangan yang sesuai diperlukan pengumpulan data berupa 

wawancara, FGD, studi eksisting, kuisioner dan studi literatur. Hasil dari data 

tersebut digunakan untuk membuat buku panduan ini. Dengan adanya buku 

panduan ini masyarakat dapat mengenal jenis-jenis anjing lokal dan buku ini juga 

berfungsi untuk mendokumentasikan, anjing-anjing lokal Indonesia agar dapat 

diketahui masyarakat luas dan tidak salah dalam merawat serta mendidiknya. 

5.2. Saran 

Setelah melalui semua proses tugas akhir ini penulis menyarankan bahwa dalam 

merancang sebuah buku, diperlukan kreativitas dan kesabaran juga ketelitian 

dalam mengumpulkan data serta memvisualisasikannya. Selain itu anjing-anjing 

lokal yang tidak diketahui masyarakat luas dapat di dokumentasikan sehingga 

tidak akan hilang ditelan waktu. Dalam pembuatan buku juga diperlukan 

mengatur waktu dengan baik agar tidak kewalahan saat melakukan layouting. 

Perancangan Buku Panduan..., Fania Farcha, FSD UMN, 2018



133 

 

 Penulis menyarankan jika waktu dalam perancangan buku ini lebih banyak 

dan penulis memiliki budget lebih dalam perancangan ini, sebaiknya buku ini 

ditambah dengan scan barcode yang nantinya akan terhubung dengan video-video 

pelatihan anjing dan perawatan yang dilakukan para ahli , sehingga pembaca 

dapat mengetahui informasi yang lebih detail melalui praktek langsung dari para 

ahli. Selain itu juga, sebaiknya buku ini juga dilengkapi dengan informasi seluruh 

jenis-jenis anjing lokal yang ada di Indonesia yang mungkin terlewat oleh penulis. 

Perancangan Buku Panduan..., Fania Farcha, FSD UMN, 2018




