
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

55 
 

 
BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Penelitian 

3.1.1. Wawancara 

Agar mendapatkan data akurat, wawancara dilakukan dengan pelatih berkuda atau 

pemilik stable. Wawancara dengan pelatih bertujuan untuk mendapatkan informasi 

hubungan antara kuda dan penunggangnya, tahapan dalam berkuda dan penting 

peralatan tertentu. Wawancara dengan pemilik stable akan mendapatkan 

pemahaman mengenai olahraga berkuda untuk anak-anak dan permkembangannya 

sekarang. Akan dilakukan wawancara dengan editor yang memiliki pengalaman di 

perancangan buku.  

 Dari hasil wawancara dengan pelatih berkuda, penulis mendapatkan 

informasi bahwa berkuda membutuhkan komitmen dari penunggang untuk 

melakukan secara rutin jika ingin cepat tangkas. Adanya tahap-tahapan ketika 

memulai berkuda untuk pemula seperti, dari mengenal kuda, menghabiskan waktu 

dengan kuda dan mulai menunggang kuda juga adanya terminologi yang 

digunakan. Wawancara dengan pemiliki stable membantu penulis dalam informasi 

mengenai kuda saat ini dan perkembangannya. Dengan Kak Aninta, penulis dibantu 

dengan informasi mengenai perancangan buku apa yang harus diperhatikan dan 

memberikan saran. Kak Aninta juga memberikan kesulitan yang dihadapi dan 

mengingatkan kembali penulis mengenai pentingnya pembaca yang dijadikan 

target. 
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3.1.1.1.  Wawancara dengan pelatih berkuda dari Branchsto Equestrian Park 

 

Gambar 3.1. Wawancara Pak Eris 

Penulis melakukan wawancara dengan Pak Eris, pelatih berkuda yang mengajar di 

Branchsto Equestrian Park. Beliau memiliki pengalaman dengan berkuda dan 

mengajar berkuda dengan anak-anak.  

Pak Eris menjelaskan berkuda bisa dimulai dari semua umur tetapi untuk 

anak-anak lebih baik pada umur 7 tahun. Pada umur 7 tahun Pak Eris memiliki 

kepercayaan bahwa anak bisa membawa dan membimbing kuda dengan baik 

karena miliki tenaga yang kuat untuk mengendalikan kuda.  

 Dalam tahapan berkuda untuk pemula, Pak Eris menjelaskan penunggang 

masih di bimbing oleh pelatih agar fokus menjaga keseimbangan di atas kuda. 

Ketika keseimbangan bagus dan penunggang bisa berirama dengan kuda, pelatih 

memberikan kendali kuda kepada penunggang. Dengan memegang kendali kuda, 
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penunggang akan belajar mengarah dan mulai gerakkan seperti lari kecil atau trot. 

Jika penunggang bisa mengendalikan kuda dan melakukan teknik berkuda untuk 

pemula, pelatih bisa mengarahkan jika bisa mempelajari cabang olahraga seperti 

show jumping atau dressage. 

3.1.1.2.  Wawancara dengan pelatih berkuda di Arthayasa Stable 

 

Gambar 3.2. Wawancara Pak Anto 

Penulis bertemu dan melakukan wawancara dengan Pak Anto yang merupakan 

pelatih berkuda dari Arthayasa Stable. Pak Anto sudah mulai berkuda dari umur 10 

tahun. Wawancara di lakukan di Arthayasa Stable pada tanggal 22 Februari 2019. 

Tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi, tips dan saran mengenai 

berkuda. 
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Gambar 3.3. Proses wawancara dengan Pak Anto 

Dari hasil wawancara dengan Pak Anto, untuk anak-anak yang di fokuskan 

adalah membangun kepercayaan diri pada anak dengan kuda. Cara membangun 

kepercayaan ini dengan anak dikenalkan dan mengahabiskan waktu dengan kuda. 

Lalu anak melakukan pony ride, berkuda tetapi di tuntun keliling stable. Ketika 

sang anak terbiasa, baru masuk ke tahap mempelajari keseimbangan diatas kuda 

dan mengendalikan kuda. Jika anak sudah menguasai keseimbangan dan 

mengedalikan kuda, pelatih mulai melatih sang anak ke salah satu cabang olahraga 

berkuda. 

Beliau memberikan penjelasan mengenai Equestrian yang terdiri dari 

dressage (tunggang serasih), showjumping (lompat rintangan) dan eventing 

(trilomba). Pada olahraga trilomba sendiri terdiri dari tiga cabang olahraga, 

showjumping, dressage dan cross-country. Waktu yang dibutuhkan untuk olahraga 

berkuda bisa dikuasai tergantung oleh berapa banyak latihan dalam seminggu dan 

niat dari penunggang. 

Pak Anto menjelaskan baik untuk anak-anak untuk mengenal kuda terlebih 

dahulu agar lebih mudah ketika masuk kelas. Seperti, baik untuk anak-anak 
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mengenal anatomi kuda. Agar anak-anak bisa membedakan antar poni, kuda, kuda 

draft. Menurut beliau dalam buku anak-anak mengetahui bagian tubuh ketika 

diajarkan oleh pelatih. Juga perlu diperkenalkan mengenai keamanan, menjelaskan 

tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak di stable. Dari pengalaman 

pribadi Pak Anto memberikan contoh seperti berdiri di belakang kuda, mendatangi 

kuda pelan-pelan dan tidak boleh lari-lari. Pak Anto juga memberikan saran tidak 

hanya penjelasan mengenai peralatan, tetapi mengapa peralatan tersebut penting 

dalam berkuda. Agar anak-anak mengetahui betapa penting peralatan berkuda. 

Kuda yang akan ditunggangi oleh anak-anak juga disesuaikan dari tinggi, 

temperamen dan ukuran badan dari sang anak. 

3.1.1.3.  Wawancara dengan pemiliki Branchsto Equestian Park 

 

Gambar 3.4. Wawancara Pak Dedy 

Peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan pemilik Branchsto 

Equestrian Park pada tanggal 15 Februari 2019. Dari wawancara dengan Pak Dedy 

bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai berkuda untuk anak-anak dan 

perkembangan olahraga berkuda sekarang. 
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Ketika wawancara dengan Pak Dedy, beliau menjelaskan bahwa Branchsto 

memiliki wisata berkuda seperti wahana pony ride/ horse ride bisa untuk anak-anak 

yang berumur 1 tahun sampai orang dewasa sebagai pengenalan dan fun riding. 

Lalu equestrian merupakan cabang olahraga berkuda yang terdiri dari dressage, 

show jumping eventing dan endurance. Tetapi Branchsto hanya fokus pada 

dressage dan show jumping karena kedua olahraga berkuda yang paling populer. 

3.1.1.4.   Wawancara dengan editor dari Yoi Books 

 

Gambar 3.5. Wawancara Kak Aninta 

Wawancara dengan graphic designer yang memiliki pengalaman dalam 

perancangan buku panduan. Dari wawancara dengan graphic designer akan 

mendapat informasi mengenai apa saja yang perlu diperhatikan ketika merancang 

sebuah buku panduan dan faktor apa saja yang perlu diperhatikan ketika sudah 

masuk tahap cetak. Dari hasil wawancara akan membantu dalam perancangan buku 

panduan. 
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Gambar 3.6. Proses wawancara dengan Kak Aninta 

Dari wawancara dengan Kak Aninta, penulis diberikan banyak informasi 

dan saran yang bisa digunakan dalam perancangan buku panduan berkuda untuk 

anak-anak. Kak Aninta menjelaskan bahwa buku panduan untuk anak-anak 

halaman tidak sampai 100 dan pada beberapa halaman lebih tidak terlalu banyak 

kalimat. Ukuran buku sangat mempengaruhi dalam penjualan buku. Buku tidak 

boleh terlalu kecil, karena buku tidak akan terlihat oleh pembeli. Ukuran yang 

standar dan paling efisien adalah 15 x 23 cm dan 14 x 21 cm. 

 Kak Aninta memberikan saran dalam merancang buku panduan yang 

berilustrasi harus memperhatikan gambar atau ilustrasi jelas dan maknanya mudah 

dimengerti oleh anak-anak. Ilustrasi harus menarik mata anak-anak dan 

menggunakan warna yang terang agar memberikan kesan ceria. Kak Aninta juga 

mengingati bahwa penulis harus bisa menilai jika konten sesuai dengan umur 

pembaca. Mengenai judul pada buku, tidak perlu menggunakan terminologi yang 

sulit dimengerti. Kalau bisa yang sederhana agar pembaca langsung mengetahui isi 

dari buku tersebut.  
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 Dari wawancara ini, membantu penulis untuk mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam perancangan buku. Penulis mendapatkan informasi dari Kak 

Aninta mengenai perancangan buku dari perspektif editor dari publikasi.    

3.1.2. Observasi 

Observasi bertujuan melihat kondisi dan ajaran yang diberikan pada saat kelas 

berkuda di level beginner. Dari hasil observasi akan membantu dalam informasi 

yang bisa ditambahkan ke dalam buku. Dalam observasi ini, penulis berpartisipasi 

dalam latihan berkuda untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman.  

Berdasarkan observasi ketika mengikuti latihan, berkuda diawali 

pengenalan antara kuda dan penunggang untuk membangun hubungan seperti 

pertemanan. Pengenalan dilakukan dengan membiasakan kuda dengan aroma 

penunggang. Lalu mengelus bagian leher dan muka kuda agar terbiasa dengan 

sentuhan penunggang. 

Ketika selesai pengenalan, pelatih masuk ke praktik berkuda. Penunggang 

dan kuda masih di dampingi oleh pelatih. Kuda dituntun oleh pelatih dan 

penunggang melakukan gerakkan naik turun mengikuti irama kuda ketika trotting. 

Ketika pelatih melihat penunggang memiliki kontrol, pelatih akan melepaskan tali 

pegangan dan membiarkan penunggang mengarahkan kuda. Pada saat ini pelatih 

memberikan tips ketika berkuda, memberikan tanda-tanda watak dari kuda dan 

memberi arahan dalam mengendalikan kuda. Setiap kali kuda mengikuti arahan 

dengan benar, harus diberikan belaian di leher agar menunjukkan apresiasi 

penunggang kepada kuda. 
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Gambar 3.7. Kelas Beginner 

 
 

Gambar 3.8. Arahan dari Pelatih 

 

Dari hasil observasi partisipasi ini memberikan pemahaman bagi penulis 

mengenai berkuda secara langsung. Penulis mengenal, seperti watak kuda dan cara-

cara menanggulanginya. Walaupun hanya beberapa kali berkuda, penulis mulai 

mengerti betapa pentingnya seperti pengenalan pada awal sebelum berkuda agar 
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mendapatkan kepercayaan dari kuda. Adanya perhatian dan terima kasih dengan 

memberi belaian ketika kuda mengikuti perintah dengan tepat. Ketika latihan 

penulis menyadari pelatih menyebut bagian kuda dan menggunakan terminologi 

yang digunakan untuk berkuda agar memberikan arahan. Oleh karena itu sangat 

penting memasukkan terminologi dan anatomi kuda bagi pembaca yang ingin 

berkuda. Data yang didapatkan menjadi informasi tambahan untuk penyusunan 

buku panduan.  

3.1.3. Studi Eksisting 

Dalam perancangan buku panduan berkuda, ada beberapa buku menjadi acuan 

untuk perancangan buku. Kedua buku berjudul The Horse Riding and Care 

Handbook dan Horses and Ponies. 

3.1.3.1. Kuda: Manajemen dan Pengembangbiakan 

 

 

Gambar 3.9. Kuda: Manajemen Pemeliharaan dan Pengembangbiakan 
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Tabel 3.1. Studi Eksisting Buku 1 

1. Sampul Dalam sampul buku ini terdiri dari foto-foto kuda dan 

sedikit info mengenai isi buku. 

2. Konten Konten terdiri dari daftar isi, isi dan index. 

3. Tipografi Tipografi yang digunakan adalah jenis font san-serif 

berwarna hitam. 

4. Ilustrasi Ilustrasi buku ini menggunakan secara keseluruhan 

menggunakn fotografi. 

5. Warna Semi-full color 

6. Jenis Kertas - 

7. Bahasa Indonesia 

 

Buku Kuda Manajemen dan Pengembangbiakan menjelaskan mengenai tingkah 

laku, anatomi cara memelihara dan pengembangbiakan kuda. Buku ini sangat 

menjelaskan mengenai kuda secara keseluruhan, tetapi penjelasannya sangat ilmiah 

dan tidak mudah dimengerti untuk anak-anak. 
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3.1.3.2.The Horse Riding and Care 

 

Gambar 3.10. The Horse Riding and Care cover 

 

Tabel 3.2. Studi Eksisting Buku 2 

1. Sampul Cover buku ini dibuat dengan hard cover dan dijilid 

dengan teknik perfect binding. Dalam cover depan 

terdiri dari judul, foto berkuda, foto alat-alat berkuda 

dan ilustrasi  kepala kuda. Cover menggunakan 

finishing glossy. Cover belakang ada konten isi buku 

secara ringkas dan foto berkuda. 

2. Konten Konten terdiri dari inside cover, daftar isi, isi dan index. 

3. Tipografi Tipografi yang digunakan adalah jenis font serif 

berwarna hitam. 
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4. Ilustrasi Ilustrasi buku ini menggunakan fotografi dan ilustrasi 

digital dengan gaya semi-realis. 

5. Warna Semi-full color 

6. Jenis Kertas Menggunakan art paper 120 gr 

7. Bahasa Inggris 

 

The Horse Riding and Care merupakan buku panduan berkuda  yang ditulis oleh 

Bernadette Faurie. Buku ini lengkap dari sejarah, jenis kuda, jenis olahraga, 

perlengkapan yang dibutuhkan dan cara berkuda. Buku ini sangat lengkap dari segi 

informasi dan cara berkuda yang baik dan benar. Tetapi buku ini lebih cocok untuk 

pembaca yang sudah lama berkuda dan informasi terlalu banyak yang harus dibaca 

untuk seorang pemula. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris yang sulit 

bagi anak-anak untuk mengerti. 

 
3.1.3.3.Horses and Ponies 

 

Gambar 3.11. Horses and Ponies cover 
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Tabel 3.3. Studi Eksisting Buku 3 

1. Cover Cover buku teridiri dari judul dan kolase foto berkuda. 

Cover buku ini dibuat dengan hard cover dan dijilid 

dengan teknik perfect binding. Cover menggunakan 

finishing glossy. Cover belakang sama dengan cover 

depan.  

2. Konten Konten terdiri dari inside cover, daftar isi, isi dan index. 

3. Tipografi Tipografi yang digunakan adalah jenis font serif 

berwarna hitam. 

4. Ilustrasi Ilustrasi buku ini menggunakan fotografi. 

5. Warna Semi-full color 

6. Jenis Kertas Menggunakan art paper 120 gr 

7. Bahasa Inggris 

 

Horses and Ponies merupakan buku panduan mengenai kuda yang ditulis oleh 

Maureen Hill. Buku ini berisi mengenai kuda dari sejarah sampai kegunaan kuda di 

zaman sekarang.  

Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin mengetahui tentang kuda tidak terlalu 

banyak informasi mengenai berolahraga berkuda bagi pemula. Informasi mengenai 

keanmanan, peralatan, stable dan perawatannya tidak ada, jadi membuat buku ini 

tidak cocok untuk pemula yang ingin tahu cara berkuda dan perawatannya.  
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3.1.3.4. Eight Best Activities for Children Seri: Vegetable 

 

Gambar 3.12. Eight Best Activities for Children  

 

Tabel 3.4. Studi Eksisting Buku 4 

1. Cover Cover buku teridiri dari judul dan ilustrasi sayur-

sayuran. Cover buku ini dibuat dengan softcover dan 

dijilid dengan teknik booklet. Cover menggunakan 

finishing glossy.  

2. Konten Konten terdiri dari isi dan index. 

3. Tipografi Tipografi yang digunakan adalah jenis font san-serif 

berwarna hitam. 

4. Ilustrasi Ilustrasi buku ini menggunakan ilustrasi yang 

mengenakan outline. 

5. Warna Full color 
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6. Jenis Kertas Menggunakan kertas hvs 

7. Bahasa Inggris dan Indonesia 

 

Buku 8 Best Activites for Children Seri: Vegetable merupakan buku aktivitas ini 

memperkenalkan sayur-sayuran dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. 

Buku ini memiliki aktivitas yang sangat banyak. Buku ini memperkenalkan sayuran 

dengan gambar-gambar sayur. Ada juga aktivitas seperti mewarnai, mencari kata 

sayuran dan menyamai gambar pada kata.  

Kelebihan dari buku ini cocok untuk anak-anak sebagai perkenalan mengenai 

sayuran dengan adanya begitu banyak ilustrasi. Kekurangan dari buku ini adalah 

tidak terlalu banyak informasi yang menjelaskan sayuran. Juga memiliki aktvitas 

yang sama hanya Bahasa yang berbeda. Jadi anak-anak melakukan kegiatan yang 

sama tetapi satu dengan Bahasa Inggirs dan satunya lagi Bahasa Indonesia.  

3.1.3.5. Funny Coloring: Mengenal, mewarnai dan Menempel Stiker Hewan 

Buas 

 

Gambar 3.13. Funny Coloring 
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Tabel 3.5. Studi Eksisting Buku 5 

1. Cover Cover buku teridiri dari ilustrasi. Cover buku ini dibuat 

dengan softcover dan dijilid dengan teknik booklet. 

Cover dan belakang menggunakan finishing glossy.  

2. Konten Konten terdiri dari isi dan index. 

3. Tipografi Tipografi yang digunakan adalah jenis font san-serif 

berwarna hitam. 

4. Ilustrasi Ilustrasi buku ini menggunakan ilustrasi yang 

mengenakan outline. 

5. Warna Semi-full color 

6. Jenis Kertas Menggunakan hvs 

7. Bahasa Indonesia 

 

Buku ini adalah buku pengetahuan singkat dengan aktivitas mengenai hewan buas. 

Buku ini tidak hanya ada aktivitas mewarnai atau tempel stiker tetapi juga memiliki 

latihan kecerdasan. Kelebihan dari buku memberikan informasi pengetahuan 

mengenai binatang yang dibahas dan melakukan aktivitas secara langsung. 

Kekurangan dari buku ini adalah layout yang biasa saja dan lebih cocok digunakan 

pada buku belajar dibanding dengan buku aktivitas.  

Buku ini membantu untuk anak-anak untuk mengenal binatang dengan 

informasi mengenai binatang tersebut. Dalam buku ini memiliki aktivitas sebagai 

recall yang berhubungan mengenai binatang yang telah dibahas.  
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3.2. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang akan digunakan adalah metode yang dikembangkan oleh 

Robin Landa. Menurut Landa (2011) ada proses untuk perancangan yang terdiri 

dari lima tahap, yaitu: 

1) Orientasi 

Pada tahapan ini melakukan penelitian mengenai topik. Penulis 

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan 

observasi partisipasi.  

2) Analisis 

Dari hasil data yang telah dikumpulkan diurai kembali agar bisa 

mengorganisir informasi agar mudah di analisis. Penulis mengusut 

permasalahannya dan solusi yang akan dilakukan    

3) Konsep Visual 

Dalam tahap ini dari solusi yang akan digunakan, penulis melakukan 

proses pemikiran kreatif untuk mendapatkan konsep keseluruhan yang 

akan menjadi acuan dalam visual keseluruhan buku.  

4) Desain 

Proses ini adalah konsep yang telah dikembang menjadi acuan 

keseluruhan visual perancangan buku ini. Juga harus diingat untuk 

memastikan kembali bahwa konten dan visual sesuai untuk anak-anak. 
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5) Implementasi 

Dari hasil yang telah di desain, penulis akan implementasi dari desain 

yang sudah ada di atur dalam media utama, yaitu buku.  

Dalam proses kreatif, penulis mendapatkan ide yang membantu untuk perancangan 

ini dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Dari wawancara juga penulis 

mendapatkan saran yang membantu dalam mengembangkan ide untuk 

perancangan. Pada pemikiran mengenai masalah, penulis ingin hasil perancangan 

menjadi referensi mengenai berkuda dengan visual sebagai pendukung. Pemikiran 

mengenai solusi, penulis ingin informasi yang diberikan dengan pendukung visual 

agar memberikan gambaran sesuai dan mudah dimengerti oleh anak-anak.  
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