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ABSTRAK
Pada zaman modern ini, masih banyak ditemui remaja yang mengalami kesulitan dalam
memelihara anjing kecil, karena mereka kurang memahami sifat dari hewan peliharaan tersebut.
Buku panduan yang dibuat oleh penulis adalah media yang memberikan instruksi agar mereka
dapat lebih mengenal dan melatih anjing kecil dengan baik. Buku ini dapat menjadi solusi untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para remaja sebagai pemelihara anjing kecil. Isi
buku ini meliputi informasi mengenai pengenalan, pemeliharaan, dan pelatihan untuk anjing kecil
yang diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi
oleh para remaja.
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ABSTRACT
In this modern era, there are many teenagers who still face difficulties in maintaining small dogs,
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medium that gives instructions so they can know better about small dogs and train them well. This
book can be a solution to solve the problems faced by teenagers as small dog keepers. The
contents of this book include information on introduction, maintenance, and training for small
dogs that are expected to add insight and become a solution to the problems faced by teenagers..
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lebih di minati oleh karena itu buku panduan

1. PENDAHULUAN

ini akan menggunakan ilustrasi yang sudah
Pada

zaman

sekarang

remaja

senang memelihara anjing, Anjing kecil
menjadi

sebagai

karena

para

disesuaikan dengan kesukaan audience.
(SeniBudayaku, 2017)

remaja
Buku

memiliki pandangan bahwa anjing kecil

panduan

ini

juga

mudah untuk di pelihara. Remaja mendapati

menggunakan tipografi, tipografi seni cetak

masalah bahwa anjing kecil yang mereka

atau tata huruf dalam sebuah karya dengan

pelihara kerap menimbulkan permasalah

teknik dan tata huruf yang baik Tipografi

mulai

sembarangan,

dapat mendukung sebuah karya ataupun

membawa makanan ke tempat lain sehingga

media yang dibuat. Banyak karya yang

tercecer, menggonggong, merusak barang

dihasilkan dari sebuah media. Buku panduan

dan tanaman. Remaja membutuhkan media

sangat memerlukan sebuah tipografi karena

yang dapat membantu remaja untuk dapat

untuk

mengerti tentang cara mengatasi anjingnya.

kepada pembaca dengan jelas. Pemilihan

dari

buang

air

menyampaikan

sebuah

informasi

tipografi untuk buku ini menggunakan font
Media buku panduan adalah media
yang

paling

permasalahaan

cocok

untuk

remaja.

membantu

Karena

buku

panduan dapat meringkas banyak hal dalam

yang tidak formal agar remaja dapat
membaca dengan baik dan tidak merasa
berat membacanya.
(Anggraini; Nathalia, 2016)

satu media dan juga dapat memberikan
Karena buku panduan

informasi yang berbobot dengan penyajian

adalah

yang ringan sehingga media ini cocok untuk

media yang mudah dibawa dan ringkas akan

remaja.

sangat

mempermudah

pembaca

untuk

mempraktekkannya atau membacanya saat
Menurut

Bapak

panduan merupakan media

Lizal

Buku

melatih anjing kecil. (Lizal, 2017)

yang dapat

meringkas banyak hal dalam satu media dan

Buku panduan menjadi sebagai

juga dapat memberikan petunjuk untuk

pilihan untuk memecahkan masalah ini,

memebantu pembaca mengatasi masalahnya

karena petunjuk dari sebuah buku panduan

dengan penyajian yang menarik akan sangat

dapat memberikan langkah-langkah apa

baik jika diberikan kepada remaja.

yang harus dilakukan oleh pembaca, karena

(Lizal, 2017)

audience,

mendapati

masalah

yang

memerlukan panduan atau sebuah cara untuk
Ilustrasi adalah sebuah visual yang

menyelesaikan masalahnya.

sangat membantu untuk menjelaskan sebuah
penyampaian,

tidak

hanya

itu

dengan

penyajian yang baik ilustrasi juga membantu
sebuah karya menjadi lebih menarik dan

Target

audience

yang

menjadi

sasaran adalah para remaja, kebanyak dari

mereka

cukup

sulit

untuk

memahami,

B. Data Sekunder

sehingga buku panduan yang akan dibuat
seringan mungkin agar dapat menarik minat

- Wawancara

dari para remaja untuk membaca buku
panduan ini.

Wawancara

dilakukan

dengan

bertanya kepada dokter ahli anjing agar
mendapatkan informasi bagaimana sifat-sifat

Tujuan pembuatan buku panduan

dari anjing peliharaan.

ini adalah agar dapat membantu masalah
dari para remaja tentang bagaimana mereka

3. KONSEP PERANCANGAN

dapat mengenal dan mengetahui bagiamana
cara untuk melatih anjing kecil.. Buku
panduan ini juga diharapkan dapat mengajak
para remaja untuk lebih menghargai dan
mengerti tentang bagaiamana bertanggung
jawab atas peliharaanya.

Buku panduan akan menggunakan
ilustrasi vector yang minimalis dan juga
simple agar penyajian buku panduan ini
lebih ringan dan akan dapat membantu para
remaja untuk memahami informasi yang
diberikan oleh buku panduan ini nantinya.

2. METODE PENELITIAN
Buku
Metode Pengumpulan data yang
digunakan
kepustakaan,

melalui
internet,

dari
dan

metode

wawancara,

observasi melalui praktek kepada anjing
dilakukan

agar

dapat

menunjang

perancangan.

ini

akan

menjelaskan

permasalahan dari anjing kecil, mengenal
bagaimana sifat dari setiap anjing kecil, dan
bagiamana

cara

melatih

anjing

kecil.

Remaja perlu untuk mengenal bagaimana
anjing peliharaannya karena tidak semua
anjing kecil memiliki sifat yang baik
sehingga pengenalan sifat sangat membantu

A. Data Primer

menyelesaikan masalah dari audience.
Berikut adalah isi dari buku panduan ini:

- Metode Kepustakaan

2¶1HLOO

Metode ini digunakan dengan cara
mengambil informasi yang didapatkan dari
beberapa refrensi buku tentang anjing.

1. Hal penting dalam memelihara anjing
- Waktu bersama anjing
- Melatih fisik anjing
- Kenali kemauan anjing

- Internet
Metode

- Bahasa anjing
ini

dilakukan

agar

- Hadiah bukan hukuman

informasi dari perancang dapat bertambah
dan mendukung argument yang telah dibuat
oleh peniliti.

2. Masalah anjing peliharaan
- Membawa makanan ketempat lain
- Anjing susah untuk dipanggil

- Anjing menggonggong terus

Pembatas buku menggunakan gaya

- Buang air sembarangan

desain yang baru, dengan desain yang unik

3. Jenis anjing kecil

akan menambah daya tarik dari buku

- Companion/toy dog

panduan ini.

- Hound dog
- Terrier dog

Gantungan kunci menjadi sebagai
media pendukung karena sebagai hadiah dari
setiap

KONSEP DESAIN

pembelian

buku

ini,

agar

meningkatkan ketertarikan remaja untuk
Cover buku memiliki desain yang

membeli buku panduan ini.

lucu dengan icon dari buku ini agar dapat
menarik perhatian pembaca serta menambah
daya tarik untuk membaca buku ini warna
biru mudah dan juga tua menjadi warna
dasar dari buku, karena warna biru dapat
membawa suasana lebih tenang dan rasa

Poster

menjadi

media

untuk

mempromosikan buku ini saat diterbitkan,
agar banyak orang tau tentang adanya buku
ini di setiap toko buku dan juga tempat
praktek dokter hewan.

nyaman bagi orang yang melihatnya.
X-banner adalah media promosi
Isi buku didesain dengan kesan flat
design, karena desain ini sering dijumpai
oleh remaja,

tidak hanya itu dengan

desainnya yang lebih rapi dan minimalis

kedua saat launching dari buku panduan ini,
x-banner ini akan memberikan sedikit
tentang informasi apa isi dari buku panduan
ini agar dapat menarik minat dari pembeli.

akan menjadikan buku ini lebih ringan untuk
dibaca oleh remaja.

4. HASIL PERANCANGAN
Hasil perancangan ini berupa buku
panduan,

pembatas

buku,

gantungan

kunci,dan media promosi seperti poster dan
juga x banner.

Buku panduan adalah media utama
agar

dapat

membantu

menyelesaikan

masalah dari audience buku ini juga
memerlukan media yang dapat membantu
untuk daya tarik, seperti pembatas buku dan
juga gantungan kunci.

Gambar 1. Buku Panduan

Gambar 2. Pembatas buku

Gambar 3. Gantungan kunci

Gambar 5. X-banner

Gambar 4. Poster

KESIMPULAN
Perancangan

Buku

Panduan

Melatih Anjing Peliharaan ini dimaksudkan
untuk membantu bagi para pecinta anjing
yang dikhususkan para remaja, ataupun
belum

memelihara

anjing

kecil

dapat

mengenal serta melatih anjingnya.

Lewat buku panduan melatih anjing
ini, perancang bermaksud untuk membuka
pemikiran remaja bahwa sebenarnya semua
orang dapat merawat anjingnya sendiri dan
juga menjadikan anjing mereka pintar,
karena buku panduan ini

memberikan

informasi tentang sifat anjing agar remaja
tidak salah memilih anjing kecil yang ingin
mereka pelihara.

SARAN
Dalam perancangan ini, perancang
merasakan

pentingnya

pemahaman

dan

pengetahuan tentang anjing kecil yang
cukup, karena tidak semua anjing kecil dapat
diperlakukan

dengan

sama.

Untuk

kedepannya untuk menyempurnakan buku
ini, diperlukan bagaimana cara menangani
setiap jenis anjing kecil, atau membahas
anjing yang berukuran medium dan besar,
permasalahan anjing juga perlu dibahas
lebih agar dapat melengkapi buku ini.
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