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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berkuda di Indonesia saat ini sedang berkembang dengan adanya PP PORDASI 

(Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia). Dilansir di artikel 

Tribunsport (http://www.tribunnews.com/sport/2016/11/14/eddy-saddak-pordasi-

siapkan-roadmap-equestrian-ke-sea-games-asian-games-olimpiade di akses pada 

tanggal 25 Februari 2019) PP PORDASI yang bertangung jawab untuk melakukan 

seleksi dan mencari atlet untuk berkompetisi di SEA Games, Asian Games dan 

Olimpiade.  

Berkuda memberikan dampak positif pada perkembangan anak. Berkuda itu 

sendiri merupakan olahraga yang membutuhkan kerja sama antara penunggang dan 

kuda. Berdasarkan website Active Sport Center Indonesia (di akses pada 16 

Februari 2019) berkuda membutuhkan keahlian dalam mengendalikan dan mampu 

untuk memimpin sang kuda. Seorang pemimpin membutuhkan keterampilan dan 

kebijaksanaan yang akan digunakan di dunia keseharian. Penunggang memerlukan 

kekuatan dan kesabaran untuk menaklukkan sang kuda. Sebagai makhluk hidup 

setiap kuda memiliki sifat yang berbeda-beda. Agar mendapatkan kepercayaan sang 

kuda, tidak bisa menggunakan kekerasan tetapi dengan kelembutan dan kasih 

sayang.  
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Berkuda memberi manfaat positif pada anak-anak dalam bentuk fisik dan 

mental. Artikel pada website Be Your Healthiest Best oleh Dr. Alison Stout (di akses 

pada 16 Februari 2019) menjelaskan bahwa ada lima manfaat dari berkuda. 

Pertama, core strength yaitu dalam berkuda membutuhkan kekuatan inti untuk 

menjaga posisi tertentu di atas kuda. Balance and coordination, penunggang 

membutuhkan keseimbangan dan koordinasi untuk menggerakkan tubuh sesuai 

dengan gerakan kuda. Muscle tone and flexibility, menjelaskan bahwa ketika 

berkuda penunggang akan menggerakan otot-otot dari tangan untuk berkomunikasi 

dengan mulut kuda, betis untuk menjaga keseimbangan dan panggul untuk menjaga 

posisi di atas kuda. Cardiovascular exercise, ketika aktivitas berkuda yang lebih 

menantang kerja jantung penunggang akan meningkat. Terakhir mental excersice, 

pada saat berkuda penunggang mendapat kepercayaan diri dengan menunggangi 

hewan yang besar dan mendapat koneksi dengan kuda.  

Dari website WSU Insider (di akses pada 16 Februari 2019), menjelaskan 

dampak positif pada mental anak-anak. Hasil penelitian oleh Patricia Pendry dari 

Washington State University membuktikan bahwa anak-anak yang menghabiskan 

waktu dengan kuda memiliki tingkat stress hormon yang rendah. Dengan 

mengambil sampel air liur dari anak-anak semenjak sehari sebelum dan sesudah 12 

minggu program horsemanship. Anak-anak dari kelas lima sampai delapan 

mengikuti 90 menit program horsemanship dengan melakukan aktivitas seperti 

mempelajari kuda dari karakteristik, perawatan, memelihara, interaksi dan berkuda. 

 Pada saat ini olahraga berkuda sedang berkembang. Dari hasil wawancara 

di Branchsto Equestrian Park pada tanggal 15 Februari 2019 dengan Pak Dedy 
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Harianto sebagai pemilik Branchsto mengatakan ingin memperkenalkan kuda dan 

berkuda kepada masyarakat dengan menyatukan wisata dan equestrian. Menurut 

beliau orang-orang memiliki ketertarikan dengan kuda, rata-rata pengunjung yang 

datang ke Branchsto sekitar 3000 perbulan. Di Branchsto ada 50 lebih yang menjadi 

member untuk berkuda. Dalam sehari ada 12 penunggang dan setiap satu jam ada 

2 penunggang yang latihan di arena. Banyak dari member di Branchsto merupakan 

anak-anak yang diperkenalkan dari wahana pony ride. 

 Walaupun berkuda sedang berkembang tidak banyak media informasi yang 

menjelaskan atau mengenalkan berkuda kepada masyarakat. Dari hasil observasi 

ke toko buku tidak banyak buku yang menjelaskan berkuda, melainkan hanya 

membahas pengembangbiakan kuda. Pada saat wawancara dengan Pak Anto selaku 

sebagai pelatih berkuda di Arthayasa Stable pada tanggal 22 Februari 2019, 

menjelaskan ada pentingnya memperkenalkan suasana stable, anak-anak harus 

dikenalkan mengenai peraturan demi keamanan, mengenal jenis-jenis kuda dan 

pentingnya dari masing-masing peralatan yang digunakan.  

 Oleh karena itu penulis merancang buku panduan berkuda sebagai media 

informasi mengenai berkuda bagi pemula yang menjelaskan seperti tips sebelum 

berkuda, perkenalan, cara-cara membangun hubungan, aturan untuk keamanan, 

bahasa, peralatan dan teknik sederhana dalam berkuda. Dengan buku panduan ini 

membantu untuk menjadi referensi bagi penunggang pemula dan memperkenal 

berkuda pada penunggang yang memiliki sedikit pengalaman. Buku ini ditunjuk 

bagi anak-anak dari umur 7 sampai 10 tahun yang memiliki minat berkuda dan 

menyukai kuda. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka munculnya masalah pokok yang akan 

digunakan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang buku panduan mengenai berkuda untuk anak-anak? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam perancangan buku panduan berkuda akan membatasi masalah ke dalam 

beberapa poin sebagai berikut:  

1) Buku panduan berkuda hanya berisi prinsip berkuda bagi pemula seperti 

tips sebelum berkuda, membangun hubungan dengan kuda, cara 

menunggang berkuda, pentingnya peralatan yang dibutuhkan dan 

membedakan jenis kuda. 

2) Kriteria Target Audiensi 

a) Demografis:  

Anak laki-laki dan perempuan yang berusia 7 – 10 tahun yang 

berwarganegara Indonesia. Anak-anak berusia 7 tahun adalah usia 

minimum untuk mulai pelatihan berkuda. Dan dilansir 

(https://edukasi.kompas.com/read/2013/10/14/1618542/Ingat.Efek

nya.Biarkan.Anak.Tumbuh.Sesuai.Usianya.?page=all diakses pada 

tanggal 31 Mei 2019) menjelaskan bahwa anak mulai belajar untuk 

mempersiapkan Pendidikan formal seperti membaca dan 

menghitung pada umur 5 tahun. Pada umur 6 tahun anak baru masuk 
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ke dalam pendidikan formal. Oleh karena itu penulis memiliki umur 

7 tahun juga agar sudah bisa membaca dan mengenal gambar. 

b) Kelas:  

SES A 

c) Psikografis:  

Anak-anak yang memiliki minat untuk berkuda dan menyukai kuda.  

3) Media: Buku Panduan 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini untuk menjadi referensi tertulis bagi penunggang pemula dan 

memperkenalkan berkuda pada peminat kegiatan berkuda. Tugas akhir ini 

berbentuk buku karena buku dianggap media yang baik dalam perkembangan anak.  

 Dilansir pada website Edarabia (diakses pada tanggal 25 Februari 2019), 

membaca membantu dalam perkembangan anak. Dengan membaca anak bisa 

berimajinasi diri mereka dalam buku dan meningkatkan daya ingat. 

Dari artikel oleh Jill Ferguson di website Motherly (diakses pada tanggal 25 

Februari 2019) menjelaskan hasil riset oleh Anne Mangenand di University of 

Stavagner yang dilakukan, diketahui buku yang di cetak membantu anak untuk 

memahami konten buku secara keseluruhan dibanding membaca di elektronik. 

Dengan membaca dengan buku anak bisa bernavigasi dalam buku dibanding 

dengan membaca di elektronik.  
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1.5. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan kualitatif. Penelitian kualitatif 

menurut Putra dan Hendraman (2013) merupakan yang didasari oleh fenomenologi. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna lebih dalam (Hal. 9). 

1.5.1. Observasi 

Observasi merupakan melakukan pengamatan yang memiliki interaksi dan 

pengalaman agar bisa lebih dekat objek penelitian (Vogt, Gardener dan Haeffele, 

2012, Hal. 68). Dari observasi akan mendapatkan aspek baru. Melakukan 

pengamatan secara langsung ketika sedang pelatihan dan observasi partisipasi 

dalam kegiatan berkuda. Hasil dari observasi menjadi informasi tambahan dalam 

penelitian. 

1.5.2. Wawancara 

Vogt, Gardener dan Haeffele (2012) menjelaskan bahwa wawancara merupakan 

metode dengan peneliti menanyakan pertanyaan kepada beberapa orang untuk 

mendapatkan jawaban yang lebih luas (Hal. 30 – 31). Wawancara akan dilakukan 

dengan stable manager atau pelatih berkuda yang memiliki pengalaman secara 

langsung dengan kuda. Ada juga wawancara dengan seorang designer yang 

memiliki pengalaman dalam pembuatan buku. Untuk mendapatkan informasi akan 

dilakukan wawancara secara langsung dan tidak langsung. 
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1.5.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan pengumpulan informasi dengan data yang sudah ada dari 

peneliti sebelumnya. Data ini bisa dari dokumen, website, artefak dalam bentuk 

visual dan data riset dari peneliti sebelumnya (Vogt, Gardener dan Haeffele, 2012, 

Hal. 86). Dalam studi pustaka untuk mendapatkan informasi yang dengan mencari 

informasi di dalam buku-buku, ebooks, jurnal, media online dan video mengenai 

berkuda.  

1.5.4. Studi Eksisting 

Menurut Vogt, Gardener dan Haeffele (2012), studi eksisting merupakan penelitian 

dengan membahas dan melakukan banding kepada desain yang berhubungan. 

Penelitian ini membahas lebih dari satu desain agar bisa melakukan perbandingan, 

mencari kelemahannya dan kelebihannya.  Studi eksisting mempelajari dari yang 

sudah ada. Dalam studi eksisting akan mengamati buku panduan berkuda yang 

sudah ada. 
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