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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buku 

2.1.1. Pengertian Dan Fungsi Buku 

Menurut Oxford Living Dictionaries, buku adalah sesuatu atau sebuah karya yang 

ditulis maupun dicetak yang terdiri dari halaman-halaman yang dilekatkan dengan 

lem atau dijahit menjadi satu kesatuan di satu sisi dan terikat dengan cover atau 

sampul depan dan belakang. Menurut Cambridge Dictionaries, buku adalah teks 

tertulis yang dapat dipublikasikan baik secara elektronik maupun cetak. Buku 

terdiri dari halaman-halaman yang disatukan di dalam sampul, fungsinya adalah 

untuk dibaca atau ditulis.  

Arti buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaran kertas 

yang dijilid, baik kosong ataupun dengan tulisan. Fungsi buku adalah untuk 

menyampaikan informasi baik berupa cerita, pengetahuan, laporan ataupun dalam 

bentuk lainnya. Buku dapat menampung banyak sekali informasi, hal ini 

dipengaruhi oleh jumlah halaman yang dimiliki oleh buku (Rustan, 2009). 

2.1.2. Anatomi Buku 

Berdasarkan buku Layout yang ditulis oleh Surianto Rustan (2008), buku pada 

umumnya dibagi menjadi tiga bagian yang memiliki fungsinya masing-masing, 

yaitu (hlm.123) : 

Perancangan Buku...,Melissa Yunita Lauw,FSD UMN,2017



11 
 

• Bagian Depan : 

1. Cover bagian depan yang berisi judul, nama atau logo penerbit, nama 

pengarang, elemen visual atau teks lainnya. Cover biasa memperoleh 

penanganan khusus karena memiliki porsi emphasis terbesar dan dapat 

menarik minat pembeli. 

2. Judul bagian dalam buku 

3. Informasi penerbitan dan perijinan 

4. Halaman dedikasi yang berisi ucapan terimakasih pengarang kepada 

pihak lain 

5. Kata pengantar 

6. Kata sambutan dari pihak lain seperti editor atau pihak ahli 

7. Daftar isi 

• Bagian Isi : 

Terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang setiap bab-nya membahas 

topik yang berbeda 

• Bagian Belakang : 

1. Daftar Pustaka 

2. Daftar Istilah 

3. Daftar Gambar 

4. Cover belakang yang berisi tulisan singkat mengenai buku, testimoni, 

harga, nama atau logo penerbit, elemen visual atau teks lainnya. 
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2.1.3. Jenis Buku 

Buku dibagi kedalam dua kategori yaitu fiksi dan non-fiksi. Menurut 

Nurgiyantoro (2007) pada bukunya yang berjudul Teori Pengkajian Sastra, istilah 

fiksi adalah cerita yang dibuat-buat atau cerita khayalan dan merupakan sesuatu 

yang tidak ada atau tidak sungguh-sungguh terjadi sehingga tidak perlu dicari 

kebenarannya pada dunia nyata, sedangkan non-fiksi adalah cerita yang benar-

benar terjadi di dunia nyata seperti laporan-laporan sejarah, biografi tokoh, buku 

inspiratif, dan buku-buku psikologi populer. 

Menurut Surianto Rustan (2009), jenis-jenis buku sangat banyak, beberapa 

diantaranya adalah buku cerita, komik, majalah, novel, kamus, ensiklopedi, buku 

telepon, laporan tahunan perusahaan, majalah, profil perusahaan, katalog produk 

dan lainnya. 

2.1.4. Elemen Buku 

Dalam sebuah buku terdapat beberapa elemen visual yaitu tipografi, warna, layout 

dan grid. 

2.1.4.1. Tipografi 

Poulin (2012), tipografi adalah mendesain dengan tulisan. Type atau 

jenis adalah istilah yang digunakan untuk alfabet, angka, dan tanda 

baca yang ketika digunakan secara bersama-sama akan membentuk 

kata, kalimat, dan bentuk naratif. Istilah typeface digunakan untuk 

desain atas semua karakter yang disebutkan diatas, dipersatukan 
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dengan visual yang umum (hlm. 247). Tipografi merupakan prinsip 

yang unik dalam bahasa desain grafis karena memiliki fungsi ganda 

yaitu sebagai elemen desain seperti titik, garis, bentuk, dan tekstur 

pada komposisi visual. Fungsi primernya adalah verbal dan visual, 

yaitu untuk dibaca. Ketika tipografi hanya memiliki hubungan dengan 

arti verbal saja, karakternya yang komunikatif akan memiliki dampak 

visual yang kecil. Namun ketika tipografi mencerminkan perlakuan 

yang melibatkan arti verbal dan visual, hal itu dapat dirasakan pada 

beberapa tingkatan, bukan hanya intelektual namun sensual dan 

emosional juga (hlm. 248). 

Menurut Richard Poulin, terdapat enam variasi bentuk huruf yaitu 

(hlm. 250): 

• Case, setiap huruf dalam alfabet terdiri dari dua case yaitu uppercase 

(huruf besar) dan lowercase (huruf kecil). 

• Weight, berat dari sebuah huruf bergantung pada ketebalan 

keseluruhan goresan yang hubungannya dengan tinggi dari huruf 

tersebut. Variasi berat huruf terdiri dari light, book, medium, bold, dan 

black. 

• Contrast, kontras dari huruf ditentukan dari tingkat perubahan berat 

(weight) pada stroke atau goresannya. 

• Posture, postur dari huruf adalah orientasi huruf tersebut secara 

vertikal terhadap baseline. Huruf yang tegak lurus dengan baseline 
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dikenal dengan huruf roman, sedangkan yang miring dikenal dengan 

italic. 

• Width, lebar huruf bergantung pada seberapa lebar huruf tersebut jika 

dibandingkan dengan tingginya. Standar ketebalan huruf bergantung 

pada proporsi persegi. Lebar yang berlebihan dengan proporsi sempit 

dikenal dengan condensed atau compressed, sedangkan yang 

proporsinya melebar dikenal dengan istilah extended atas expanded. 

• Style, ragam huruf mengacu pada dua kategori dasar yaitu serif dan 

sans serif. 

 

Gambar 2.1. Style, Weight, Width 

Sumber : Kenly, E.,Beach, M. (2004). Getting It Printed. Hlm.24. 
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Wibowo (2015) pada bukunya yang berjudul Belajar Design Grafis 

menetapkan empat pedoman dalam penggunaan tipografi yaitu 

sebagai berikut (hlm. 92): 

• Readability,  tingkat keterbacaan sebuah tulisan sehingga dapat 

dipahami atau dibaca dengan mudah. 

• Clarity, hal yang paling penting dalam memilih typeface karena 

menurut Ogilvy seperti yang dikutip dalam tulisan Wibowo, topografi 

yang baik adalah yang mampu menolong orang lain dalam membaca, 

sedangkan yang buruk adalah yang mencegah orang membaca.  

• Visibility, huruf harus dikomposisikan dengan baik sehingga dapat 

dilihat oleh pembaca. Peletakan gambar serta pemilihan warna dapat 

mempengaruhi kemudahan atau kesulitan dalam membaca. 

• Legibility, kejelasan visual dari pemakaian teks. Legibility dapat 

dipengaruhi oleh pemilihan jenis huruf, ukuran, kontras, teks blok dan 

jarak antar huruf. 

Menurut Kristin Cullen dalam bukunya yang berjudul Layout 

Workbook, jenis huruf diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya 

kedalam 5 kelompok utama, yaitu Old Style, Transitional, Modern, 

Slab Serif dan Sans Serif. Sedangkan Display dan Script tidak masuk 

ke dalam klasifikasi-klasifikasi tersebut karena bersifat dekoratif 

(hlm.91). 
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2.1.4.2. Warna 

Menurut Ellen Lupton dan Jennifer Cole Phillips dalam bukunya yang 

berjudul Graphic Design The New Basics (2008), warna dapat 

menyampaikan perasaan, mendeskripsikan kenyataan, atau 

mengkodifikasikan informasi. Contohnya, ketika kita mendengar kata 

“suram”, kata tersebut akan membuat kita membayangkan beberapa 

warna tertentu. Desainer pada umumnya menggunakan warna untuk 

membuat sesuatu menjadi lebih menonjol (tanda larangan atau 

peringatan) atau membuat sesuatu menjadi tidak terlihat (kamuflase). 

Warna berfungsi untuk membedakan dan menghubungkan, 

menonjolkan atapun menyembunyikan (hlm. 70). 

 Dalam teori warna, terdapat dua buah model warna yaitu CMYK 

dan RGB.  CMYK adalah warna yang digunakan pada proses 

percetakan. CMYK yang dikenal dengan “process colors” adalah 

singkatan dari empat buah warna dasar yaitu cyan, magenta, yellow 

dan black. Warna-warna tersebut merupakan warna yang ideal dalam 

memproduksi berbagai warna yang ditemukan dalam fotografi. Mesin 

ink-jet dan laser printer menggunakan jenis warna ini. Pada dasarnya, 

dengan menggabungkan warna C, M, dan Y dapat menghasilkan K 

(hitam) namun hitamnya tidak pekat, maka dari itu warna hitam 

dibutuhkan untuk melengkapi four-color process. RGB adalah warna 

aditif yang digunakan pada layar komputer, atau sering juga disebut 

dengan warna cahaya. RGB adalah singkatan dari red, green, dan 
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blue. Ketika ketiga warna tersebut dikombinasikan dengan kekuatan 

cahaya penuh akan menghasilkan warna putih. Sedangkan warna 

hitam tercipta ketika tidak ada cahaya yang dipancarkan (hlm. 76). 

 

Gambar 2.2. CMYK dan RGB 

Sumber : Lupton, E., Phillips, J.C. (2008). Graphic Designs The 

New Basics. Hlm. 76. 

 Berdasarkan buku The Language of Graphic Design (Poulin, 

2011), terdapat tiga sifat visual yang mendasar mengenai warna yaitu 

(hlm.62): 

1. Hue 

Bentuk paling murni dari sebuah warna yang menjadi alat identifikasi 

dari setiap warna seperti kuning, merah, biru. Identifikasi ini 

merupakan hasil dari bagaimana kita melihat cahaya yang dipantulkan 

dari sebuah objek pada frekuensi tertentu. Dari ketiga sifat dasar 

warna, hue memiliki sifat yang paling absolut. Warna tanpa visible 
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hue (hue yang dapat di identifikasikan atau dipandang mata), seperti 

abu-abu disebut dengan warna netral. 

2. Value 

Terang atau gelapnya sebuah warna dapat diidentifikasi melalui value-

nya atau kadar warna. Sifat ini juga disebut sebagai pencahayaan 

warna, kecerahan warna dan tone dari warna. Semua itu bergantung 

pada hue dan intensitasnya. Dengan menambah warna putih pada 

warna / hue value warna tersebut akan menjadi lebih terang (tint) 

sedangkan jika hue ditambahkan dengan warna hitam value-nya akan 

menjadi lebih gelap (shade). Value dapat digunakan untuk 

membesarkan arti dibalik pesan visual, membentuk sebuah ilusi 

mengenai jarak dan kedalaman. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Hue, Value, Intensity, Shade, Tint, Saturation 

Sumber : Lupton, E., Phillips, J.C. (2008). Graphic Designs The 

New Basics. Hlm. 76. 
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3. Saturation 

Saturasi dikenal juga dengan kroma atau intensitas dan kemurnian 

warna yang berkaitan dengan tingkat kecerahan (brightness) dan 

kekusaman (dullness) warna. Saturasi adalah jumlah warna abu-abu 

dalam sebuah warna. Saturasi adalah jumlah nilai abu-abu dalam 

warna, jika nilai saturasi bertambah berarti nilai abu-abu berkurang. 

Brightness atau kecerahan adalah jumlah warna putih dalam warna; 

jika kecerahan bertambah berarti jumlah warna putih dalam warna 

tersebut bertambah. Warna dengan sedikit atau tanpa saturasi sama 

sekali berarti memiliki nilai putih yang sangat besar. 

Saturated color sangat menarik perhatian pembaca. Gunakan 

desaturated color (warna tanpa saturasi) jika prioritas dari karya yang 

dibuat adalah fungsi dan efisiensinya (Poulin, 2011). 

Gambar 2.4. Brightness and Saturation 

Sumber : Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). Universal 

Principles of Design. Hlm. 39. 
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Sedangkan berdasarkan kategori organisasinya, Richard Poulin (2011) 

mengelompokkan warna ke dalam 8 bagian (hlm.65) : 

1. Primary Colors, warna primer yang terdiri dari kuning, merah dan 

biru. Komposisi warna-warna tersebut murni dan tidak dapat 

dihasilkan melalui campuran warna apapun, sedangkan warna-

warna lain terbentuk dari campuran warna dasar. 

2. Secondary Colors, warna sekunder adalah warna-warna yang 

terbentuk dari pencampuran dua warna primer. Contohnya seperti 

kuning dicampur dengan merah akan menghasilkan oranye. Oranye 

merupakan warna sekunder.  

3. Tertiary Colors, warna tersier terbentuk dari pencampuran satu 

warna primer dengan satu warna sekunder. Contohnya merah 

dicampur oranye, biru dengan ungu, kuning dengan hijau. 

4. Complementary Colors, warna yang pada color wheel letaknya 

saling berseberangan seperti merah dengan hijau, biru dengan 

oranye, dan kuning dengan ungu. Warna komplementer jika 

dikombinasikan akan menghasilkan desaturate color atau 

menetralisir satu sama lain. Namun ketika kedua warna tersebut 

diletakkan bersebelahan akan meningkatkan intensitas. 

5. Monochromatic Colors, warna yang dibentuk dari memvariasikan 

value dari satu jenis warna (hue). Warna monokromatik bisa 

didapat dengan cara menambah warna putih atau hitam. Warna 

monokromatik pada skema warna dianggap homogen dan terpadu. 
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6. Analogus Colors, kelompok warna yang dibentuk dari warna yang 

letaknya berdekatan dalam color wheel dan memiliki perbedaan 

kroma yang sangat sedikit. Warna analogus dianggap terpadu juga 

seperti monokromatik namun lebih bervariasi. 

Gambar 2.5. The Color Wheel 

Sumber : Lupton, E., Phillips, J.C. (2008). Graphic Design The New 

Basics. Hlm. 73 

7. Triadic Colors, kelompok warna yang terbentuk dari warna-warna 

yang letaknya sama jauh atau membentuk segitiga sama sisi pada 

color wheel. Warna triad dianggap kuat, dinamis dan vibrant. 

8. Quadratic Colors, warna-warna yang letaknya dapat membentuk 

empat sudut persegi atau persegi panjang pada color wheel.  

 Menurut Lidwell dan kawan-kawan (2010), warna digunakan pada 

desain untuk menarik perhatian, sebagai kelompok elemen, 
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menunjukkan arti dan menambah estetika. Warna dapat membuat 

sebuah desain menjadi lebih menarik dan estetik secara visual serta 

memperkuat penyusunan dan arti dari elemen dalam desain. Jika 

digunakan dengan tidak benar, warna dapat merusak bentuk dan 

fungsi dari sebuah desain.  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan 

warna, yaitu sebagai berikut (hlm. 48) : 

• Jumlah warna : gunakan warna secara konservatif. Batasi jumlah 

warna yang ingin digunakan sesuai dengan kemampuan mata 

mencerna dan menerima warna dalam pandangan sekilas (biasanya 

mata mampu mencerna lima warna, tergantung pada kerumitan 

desain). Jangan hanya mengandalkan warna sebagai penyalur 

informasi karena masih banyak populasi manusia yang memiliki 

keterbatasan penglihatan warna. 

• Kombinasi warna : gunakan kombinasi warna yang terdapat pada 

color wheel seperti warna analogus, komplementer, triadik dan 

quadratik, atau warna-warna yang terdapat pada alam. Gunakan 

warna yang lebih panas pada elemen foreground dan warna yang 

lebih dingin pada elemen background. Abu-abu muda merupakan 

warna yang aman untuk digunakan pada elemen pengelompokan 

tanpa menandingi warna lain. 
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• Saturasi : gunakan warna hue jika prioritasnya adalah untuk 

menarik perhatian. Jika prioritasnya adalah performa dan efisiensi, 

gunakan desaturate colors (warna dengan saturasi yang lebih 

sedikit, agak gelap menuju abu-abu). Penggunaan warna terang 

(bright) akan menyampaikan kesan ramah dan professional, 

sedangkan warna yang lebih gelap (desaturated) akan 

menyampaikan kesan serius dan profesional. Warna dengan 

saturasi normal (saturated / hue) akan memberikan kesan lebih 

antusias dan dinamis. Pada saat mengkombinasikan hue diperlukan 

kehati-hatian karena secara visual warna tersebut dapat 

meningkatkan kelelahan mata. 

• Simbolisme : tidak ada bukti subtantif yang mendukung efek 

umum pada warna terhadap emosi atau mood tertentu. Sebenarnya 

tidak ada simbol secara universal untuk warna-warna yang berbeda 

dalam pengartian atau penyimbolisasian warna karena satu warna 

pada kultur yang berbeda bisa memiliki makna yang berbeda pula. 

Maka dari itu, verifikasi terlebih dahulu tentang makna dari sebuah 

warna sesuai dengan kultur target audiens. 

a. Arti Warna Dalam Katolik 

Berdasarkan International Standard Bible Encyclopedia dan CRI 

Voice, warna memiliki arti secara Liturgis dan biblikal. Adapun 

warna-warna tersebut beserta arti biblikalnya adalah sebagai 

berikut: 
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Warna Arti 

Hitam Duka cita, kematian, jiwa 

Biru Menyambut kedatangan Raja, langit malam dimana 

terdapat bintang yang mengumumkan kelahiran 

Yesus, menyimbolisasi langit, surga, Maria sang Ratu 

Surga, air pada kisah penciptaan, permulaan dari 

penciptaan, harapan, keadilan Allah, anugerah surgawi 

Ungu Rasa sakit dan penderitaan, kelahiran Yesus yang akan 

datang dan pertanda kematianNya, duka cita, 

kesabaran, royalti 

Pink Cinta, suka cita dan kebahagiaan 

Putih Kemurnian, kekudusan, kebajikan, kebenaran, 

kebaikan, menghargai, menghormati, kebangkitan. 

Emas Berharga, bernilai, keagungan, suka cita dan perayaan, 

menyimbolisasi kehadiran Tuhan 

Kuning Cahaya, kehadiran Tuhan, pembaharuan, harapan, 

kebangkitan Yesus, kesucian 

Hijau Pembaharuan penumbuhan makhluk hidup, janji atas 

kehidupan yang baru, benda hidup, alam, harapan, 

kesuburan 

Abu-abu Tobat, penyesalan, duka cita 

Merah Kebahagiaan, api yang menyimbolkan kehadiran 
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Tuhan, darah, rasa sakit, martir, antisipasi atas 

kematian Yesus, Santo-Santa, pentahbisan imam 

Oranye Keberanian, kekuatan, kesabaran, daya tahan 

Coklat Lambang kayu, sekarat, wafat, bumi, kesederhanaan, 

kekhusyukan, rendah hati, monastik, anak domba, 

pengingat atas pengorbanan Yesus di kayu salib, 

menyimbolisasi komitmen Fransiscan dalam menjaga 

alam dan bumi serta berkontribusi dalam sosial 

 

Tabel 2.1. Arti Warna dalam Katolik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

2.1.4.3. Layout 

Rustan (2009), layout adalah tata letak elemen-elemen desain pada 

suatu bidang dengan media tertentu yang berfungsi untuk mendukung 

konsep. Terdapat empat prinsip dasar layout, yaitu (hlm.74) : 

• Sequence: hirarki, aliran atau urutan dalam penyampaian informasi 

yang harus dilihat pembaca. Menentukan informasi mana yang harus 

dibaca terlebih dahulu oleh pembaca sebagai prioritas dan mana yang 

dapat dibaca terakhir. Sequence merupakan hal yang penting karena 

jika semua informasi memiliki kekuatan yang seimbang, akan 

membuat pembaca kesulitan dalam menangkap pesan yang ingin 
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disampaikan. Dengan adanya hirarki, pembaca secara otomatis akan 

mengurutkan pandangan matanya sesuai dengan yang diinginkan. 

• Emphasis: penekanan, untuk mencapai sequence dibutuhkan 

emphasis. Elemen yang mendapat penekanan akan menjadi pusat 

perhatian atau point of interest. Terdapat berbagai cara untuk 

menciptakan emphasis, beberapa diantaranya adalah dengan :  

• Memberi ukuran elemen yang ingin ditekankan lebih besar 

dibanding elemen lain pada halaman tersebut 

• Pemberian warna yang kontras dengan latar belakang dan elemen 

lainnya 

• Meletakkan elemen yang ingin ditekankan pada posisi yang 

strategis sehingga mampu menarik perhatian, pada umumnya posisi 

ini adalah di kiri atas karena hirarki membaca atas-bawah kiri-

kanan 

• Menggunakan bentuk atau style yang berbeda dari elemen lain di 

sekitarnya 

Untuk informasi yang memiliki tingkat kepentingan nomor dua, 

penekanan yang diberikan tidak sehebat informasi utama. Informasi 

terakhir biasanya berupa signature atau mandatori. 

• Balance: keseimbangan, pembagian berat yang merata pada suatu 

bidang layout untuk menghasilkan kesan seimbang dengan cara 

peletakan elemen pada tempat yang tepat. Selain letak, hal yang 

mempengaruhi keseimbangan adalah ukuran, arah, warna dan atribut 
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lainnya. Pada layout, terdapat dua macam keseimbangan yaitu 

keseimbangan simetris dan keseimbangan tidak simetris. 

• Unity: kesatuan, untuk memberikan kesan layout yang kuat kepada 

pembaca dibutuhkan kesatuan atar elemen desain. Semua elemen 

seperti teks, gambar, ukuran, warna, style, dan posisi harus saling 

berkaitan dan disusun secara tepat. Kesatuan ini bukan hanya 

memperhatikan penampilan atau estetika namun juga mencakup 

selarasnya elemen-elemen yang terlihat secara fisik serta pesan yang 

ingin disampaikan ke pembaca. 

2.1.4.4. Grid 

Grid adalah jaringan garis (Lupton, 2008). Garis-garis pada grid pada 

umumnya horizontal dan vertikal dengan spasi atau jarak yang sama, 

akan tetapi grid dapat miring, tidak teratur atau bahkan melingkar. 

Grid berfungsi untuk membantu desainer dalam meratakan elemen 

satu dengan yang lain pada suatu bidang tertentu. Margin dan kolom 

yang konsisten akan membuat struktur pokok yang menyatukan 

halaman-halaman pada dokumen dan membuat proses me-layout 

menjadi lebih efisien. Grid yang dibuat dengan baik akan mendorong 

desainer untuk membuat skala yang beragam dan penempatan elemen 

desain tanpa bergantung pada terkaan. Dengan grid desainer mampu 

mengubah ruang kosong pada media menjadi ruang yang terstrukrur, 

rasional dan memiliki komposisi yang baik (hlm. 175). 
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Menurut Rustan (2009), grid adalah alat bantu yang sangat bermanfaat 

pada saat melakukan proses layout. Grid membantu kita dalam 

menentukan posisi elemen desain dan mempertahankan konsistensi, 

terstruktur serta kesatuan terutama pada karya yang memiliki jumlah 

halaman yang cukup banyak. Pada umumnya grid membagi halaman 

menjadi beberapa kolom dan baris dengan menggunakan garis 

horizontal maupun vertikal. Dalam merancang grid, ada beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu (hlm. 68): 

• Ukuran dan bentuk bidang atau media, 

• Konsep dan style desain, 

• Ukuran font yang akan digunakan, 

• Jumlah informasi yang ingin dicantumkan, dll 

Menurut Poulin (2011), komunikasi visual membawa pesan dan 

makna melalui penataan dan pengorganisasian elemen desain. 

Kejelasan dan kedekatan pesan dapat diperoleh dengan kesatuan 

visual melalui penggunaan grid. Grid membantu desainer untuk 

mengkomposisikan elemen desain dengan cara membagi halaman 

menjadi beberapa bagian melalui garis horizontal dan vertikal yang 

menjadi panduan dalam membangun hubungan proporsional atar 

elemen desain tersebut. Grid dapat digunakan untuk menyusun, 

mengorganisasikan, memisahkan, membesarkan, mengurangi dan 

meletakkan elemen visual. Ketika grid digunakan dengan benar, grid 

memberikan efisiensi, fleksibilitas, ekonomis, kejelasan, 
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kesederhanaan, kontinuitas, konsistensi dan kesatuan pada komunikasi 

visual (hlm. 265). 

Samara (2015) berpendapat bahwa volume tulisan yang sangat banyak 

merupakan komposisi pasif abu-abu. Membuat ketertarikan secara 

visual, kenyamanan dan stimulasi sangat penting untuk melibatkan 

pembaca dan mengurangi kelelahan mata dalam membaca tulisan 

yang sangat panjang (hlm. 26). Salah satu cara untuk meningkatkan 

ketertarikan visual adalah dengan cara mengatur margin. 

Menurut Timothy Samara, grid dibagi ke dalam 4 (empat) jenis yaitu :  

• Manuscript Grid : secara struktur, grid ini merupakan jenis grid 

yang paling sederhana. Sesuai dengan namanya, struktur dasar 

dari grid ini adalah bentuk segi empat yang berukuran besar yang 

memakan hampir keseluruhan ruang pada halaman. Grid ini biasa 

digunakan untuk mengakomodasikan teks yang panjang dan terus 

menerus. Grid ini merupakan pengembangan dari tradisi 

penulisan manuskrip yang pada akhirnya mengarah pada 

percetakan buku. Grid ini memiliki struktur utama yaitu teks blok 

dan margin yang menetapkan posisinya pada sebuah halaman dan 

stuktur sekundernya untuk menetapkan bagian-bagian kecil yang 

esensial seperti lokasi dan hubungan antara header dan footer, 

judul bab, dan nomor halaman. 
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Gambar 2.6. Manuscript Grid 

Sumber : http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/ 

• Column Grid : grid disusun dan diatur secara vertikal dengan 

pembagian kolom. Kolom grid sifatnya fleksibel dan dapat 

digunakan untuk memisahkan jenis informasi yang berbeda-beda, 

hal ini karena kolom dapat saling memiliki ketergantungan untuk 

running text, namun dapat pula bersifat independen untuk teks 

blok yang kecil, atau bisa pula saling menyilang untuk 

memperluas kolom. Ukuran lebar dari sebuah kolom tergantung 

pada ukuran running text yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk 

menemukan lebar yang dapat mengakomodasikan jumlah karakter 

dalam satu baris yang nyaman untuk dibaca atau dipandang oleh 

pembaca. Jika ukuran lebar kolom terlalu kecil akan beresiko 

terjadinya pemenggalan kata, sedangkan jika ukurannya terlalu 

lebar akan berakibat pada kesulitan pembaca dalam menemukan 

awal kata pada baris berikutnya. Pada jenis kolom grid yang 
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tradisional, gutter atau jarak antar kolom memiliki ukuran x dan 

margin-nya biasanya berukuran 2x lipat dari gutter. Margin yang 

memiliki ukuran lebih lebar dari gutter memfokuskan mata ke 

bagian dalam, meredakan ketegangan antara tepi kolom dan tepi 

format. Meskipun demikian, tidak terdapat peraturan khusus 

dalam mengatur jarak kolom serta margin, semuanya dibebaskan 

pada desainer untuk disesuaikan dengan tujuan, selera dan 

kenyamanan (hlm.27). 

 

Gambar 2.7. Column Grid 

Sumber : http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/ 

• Modular Grid : grid jenis ini merupakan kolom grid yang 

memiliki banyak garis horizontal sehingga membentuk baris, 

yang pada akhirnya membentuk ruang-ruang persegi empat yang 

disebut dengan modules. Setiap modul mendefinisikan sepotong 

kecil ruang informasi. Jenis grid ini biasanya digunakan pada 

pekerjaan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan tingkat 
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kontrol yang lebih banyak daripada jenis kolom grid. Modul 

dengan ukuran yang lebih kecil akan memberikan fleksibilitas dan 

presisi yang lebih baik, namun jika terlalu banyak subdivisi akan 

memusingkan dan banyak bagian modul yang tidak terpakai. 

Proporsi dari modul dapat ditentukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan menyesuaikan lebar dan kedalaman 

terhadap ukuran rata-rata satu paragraf teks primer. Proposi 

modul dapat berbentuk vertikal maupun horisontal, keputusan ini 

dapat dihubungkan dengan jenis gambar yang akan 

diorganisasikan atau berdasarkan apa yang dirasa desainer paling 

tepat. Proporsi margin harus ditentukan secara simultan dengan 

modul dan gutter yang memisahkan modul (hlm. 28). 

 

Gambar 2.8. Modular Grid 

Sumber : http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/ 

• Hierarchical Grid : terkadang dalam membuat suatu projek, 

dibutuhkan grid yang janggal dan tidak umum sehingga tidak 
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cocok dalam kategori grid lainnya. Jenis grid ini sesuai dengan 

kebutuhan desainer dalam mengorganisasikan informasi yang 

akan disampaikan, tetapi mereka lebih didasarkan pada 

penempatan intuitif atas baris yang disesuaikan dengan proporsi 

elemen-elemen, bukan sekedar pengulangan interval saja. Lebar 

kolom dan juga interval diataranya akan sangat bervariasi. 

Hirarkial grid dapat digunakan untuk menyatukan sisi paket atau 

untuk membentuk sebuah pengaturan visual yang baru jika 

mereka ditampilkan secara berkelompok. Contoh dari hirarkial 

grid adalah halaman website (hlm. 29). 

 

Gambar 2.9. Hirarchial Grid 

Sumber : http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/ 

 

2.2. Ilustrasi 

2.2.1. Pengertian Ilustrasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi adalah gambar dalam bentuk  

foto atau lukisan yang berfungsi untuk membantu memperjelas isi tulisan, sebagai 
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penghias (halaman sampul atau isi), penjelas tambahan sebagai contoh, 

perbandingan, dan sebagainya untuk lebih memperjelas hal yang dipaparkan 

dalam teks. 

 Menurut Kusrianto (2007:154), ilustrasi sangat berkaitan dengan komik 

namun komik terdiri dari beberapa gambar yang melukiskan isi dari sebuah cerita. 

Ilustrasi mampu mengurai cerita meskipun sering dikatakan sebagai gambaran 

pesan yang tak terbaca. Dengan adanya ilustrasi, pembaca akan lebih memiliki 

kesan atas pesan yang disampaikan melalui gambar daripada kata karena gambar 

lebih mudah untuk diingat. 

Rohman (2015) mendefinisikan ilustrasi sebagai hasil dari suatu tulisan dalam 

bentuk lukisan, gambar, fotografi atau teknik seni rupa lainnya yang lebih 

mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan 

hubungannya dengan bentuk. Ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang bisa 

membantu dan merangsang pembaca untuk berimajinasi mengenai cerita.  

2.2.2. Fungsi Dan Tujuan Ilustrasi 

Dikutip dari paper yang ditulis oleh David Kirsh (2002) yang berjudul Why 

Illustration Aid Understanding, menurut Miriam Webster ilustrasi adalah sebuah 

contoh berupa gambar atau diagram yang membantu memperjelas sesuatu atau 

membuat sesuatu menjadi lebih menarik. Ilustrasi dapat memiliki fungsi yang 

berbeda-beda, hal tersebut bergantung pada berbagai teknik visual yang efektif. 

Menurut Kirsh, ketika ilustrasi di desain dengan baik, ilustrasi akan memiliki 

kekuatan yang sangat besar dalam membantu pemahaman akan informasi yang 
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tidak kuantitatif. Contohnya seperti dalam buku cerita anak, ilustrasi dapat 

meningkatkan pengalaman membaca atau mendengarkan dan memfasilitasi 

pemahaman. Fungsi ilustrasi adalah untuk menyediakan visualisasi yang mampu 

menjelaskan teks tertulis. Ilustrasi yang bertujuan untuk membantu pemahaman 

secara kualitatif, dimungkinkan memiliki bentuk yang abstrak dari fitur dalam 

situasi rujukan dengan tujuan untuk menekankan atribut atau hubungan tertentu. 

 Menurut Rohman (2015), ilustrasi memiliki fungsi diluar menghidupkan 

sebuah cerita yaitu untuk memberikan bayangan pada setiap karakter dalam suatu 

cerita, diantaranya sebagai berikut : 

• Memberi bayangan langkah-langkah kerja 

• Memberi bayangan bentuk alat yang digunakan dalam tulisan ilmiah 

• Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

• Mengkomunikasikan cerita 

• Menerangkan konsep yang ingin disampaikan 

• Memberi humor untuk menghilangkan rasa bosan 

2.2.3. Jenis Dan Pola Ilustrasi 

McCloud (2001), komikus asal Amerika yang sekaligus merupakan pencetus teori 

komik menyatakan bahwa ilustrasi kartun merujuk pada bentuk yang abstrak dan 

lebih sederhana sehingga citranya berbeda dari yang asli. Gambar yang memiliki 

tingkat kemiripan tertinggi adalah gambar realis sehingga seniman yang ingin 

melukiskan keindahan dan kerumitan dunia fisik akan menggunakan aliran ini. 

Terdapat banyak ragam gaya yang dimiliki oleh setiap ilustrator, bahkan wilayah 
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atau negara tertentu memiliki karakter ilustrasinya masing-masing yang membuat 

suatu ciri khas dari wilayah tersebut. Menurut McCloud, terdapat tujuh pola 

kolaborasi ilustrasi dan teks yaitu sebagai berikut : 

1. Gabungan khusus teks, ilustrasi berfungsi sebagai pendukung saja dan tidak 

memberikan banyak makna karena teks sudah komplit 

2. Gabungan khusus gambar, teks yang ada merupakan efek suara dari ilustrasi 

3. Gabungan khusus duo, teks dan ilustrasi memiliki kedudukan yang sama, 

keduanya menyampaikan pesan yang sama penting 

4. Gabungan aditif atau saling menguatkan, teks berfungsi untuk memperkuat 

makna ilustrasi dan sebaliknya 

5. Gabungan pararel, teks dan ilustrasi mengikuti alur yang berbeda tanpa saling 

bersimpangan 

6. Gabungan montase, teks sebagai unsur yang paling penting dalam gambar 

7. Gabungan interdependen, teks maupun gambar saling membutuhkan karena 

jika tidak ada salah satunya, gagasan tidak dapat tersampaikan. 

2.2.4. Teknik Pembuatan Ilustrasi 

Ada beberapa teknik dalam membuat gambar ilustrasi, yaitu dengan cara gambar 

tangan (manual), dengan bantuan alat digital berupa foto dan komputer, atau 

kombinasi dari manual dan digital. 

2.2.4.1. Manual 

Ilustrasi manual adalah ilustrasi yang dilakukan secara tradisional 

tanpa melibatkan teknologi digital. Salah satu jenis ilustrasi manual 
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adalah ilustrasi dengan menggunakan cat air. Alina Chau (2013), 

seorang professional illustrator buku anak membagi langkah 

pembuatan ilustrasi manual (dengan media cat air) ke dalam tujuh 

bagian yaitu : 

1. Memilih alat yang tepat seperti kuas, palet, cat dan media kertas 

yang sesuai dan memadai 

2. Memulai dengan sketsa, bisa menggunakan pensil biru terlebih 

dahulu untuk sketsa kasarnya lalu ditebalkan dengan menggunakan 

pena atau pensil untuk merapihkan dan menebalkan sketsa 

3. Mempelajari warna, sebelum memulai dengan mewarnai dan 

melukis, sebaiknya melakukan pembelajaran mengenai warna 

terlebih dahulu untuk menghasilkan warna yang akurat. Color 

studies dapat dilakukan dengan cara mempraktekkan pada kertas 

yang berukuran lebih kecil, pembelajaran warna ini tidak perlu 

dilakukan dengan sempurna, hal ini lebih ditekankan kepada 

bagaimana warna yang akan digunakan nanti dapat menarik fokus 

perhatian dan bagaimana memikat komposisi dengan 

memanfaatkan pencahayaan serta bayangan. Targetnya adalah 

untuk memperoleh feel atau perasaan yang baik dari keseluruhan 

gambar tersebut. 

4. Menyiapkan kertas dan alat lukis, hal yang sering terjadi adalah 

pelukis merasa mereka harus menggunakan palet warna yang sama 

seperti pada saat color studies, padahal lebih baik jika pelukis 
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menggunakan kertas dan palet baru yang masih bersih untuk 

menghasilkan lukisan akhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

warna yang terlalu keruh dan sulit untuk dikendalikan. Selain itu, 

pastikan kuas atau peralatan dibersihkan atau dicuci ketika mulai 

kotor untuk mempertahankan kemurnian dan keakuratan warna. 

5. Memahami medium, jika menggunakan cat warna, medium yang 

harus diperhatikan bukan hanya banyaknya air pada kuas 

melainkan bagaimana kecepatan evaporasi air pada permukaan 

kertas. Ini artinya suhu dan kelembaban ruangan perlu 

dipertimbangkan juga ketika melukis dengan cat air. Jika melukis 

pada siang hari dengan terik matahari, dibutuhkan air yang lebih 

banyak namun sebaliknya tidak diperlukan air yang terlalu banyak.  

6. Mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, ada banyak 

teori mengenai langkah-langkah dalam mewarnai sketsa. Setiap 

teori tersebut tidak ada yang salah dan tetap bisa menghasilkan 

hasil yang baik. 

7. Bereksperimentasi; dalam berkarya tidak ada aturan, banyak sekali 

pendekatan dalam menghasilkan karya terbaik. Lakukan 

eksperimentasi dan eksplorasi teknik sesuai dengan kenyamanan 

dan gaya lukis yang cocok dengan pelukis. 
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2.2.4.2. Digital 

Pembuatan ilustrasi dengan proses digital menurut Rachelle Anne 

Miller (2008), terdapat delapan langkah atau proses yaitu sebagai 

berikut. 

1. Membuat sketsa, membuat sketsa secara digital dengan bantuan 

teknologi alat gambar digital. Pembuatan karakter merupakan 

proses yang paling penting dalam melakukan ilustrasi karena 

merupakan fondasi dari gambar yang baik dan tidak dapat 

dilakukan dengan terburu-buru 

2. Membuat pattern atau pola, pada umumnya pola ditambahkan 

untuk detail pada pakaian, benda dan hal-hal lain yang mungkin 

membutuhkan detail lebih. 

3. Memberikan warna dasar, memilih warna cukup tricky. Dengan 

alat digital, pewarnaan dapat dilakukan pada layer baru dibawah 

layer sketsa. Pada tahap ini dapat dilakukan color study atau 

pengetesan warna yang cocok dan sesuai dengan gambar. 

4. Highlighting, dengan proses digital dapat dilakukan setelah 

pemberian warna dasar, namun jika dilakukan secara manual 

tahapannya tidak seperti ini. Layer highlight diletakkan dibawah 

layer sketsa dan diatas layer warna dasar. Highlighting 

menggunakan warna putih dengan opacity 10-20%. 

5. Shading atau pemberian bayangan, buat layer baru diatas layer 

highlight. Bayangan untuk warna hangat (merah, kuning, dll) 
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dilakukan dengan menimpa warna dingin (biru, hijau, abu-abu) 

dengan opacity 10-20%, dan berlaku sebaliknya.  

6. Lighting atau pencahayaan, layer pencahayaan diatas shading 

layer. Pada layer ini menggunakan warna kuning dengan opacity 

20% untuk memberi sedikit warna pada area yang hangat. Baik 

layer lighting maupun highlighting harus sesuai dengan sumber 

cahaya yang dipilih atau ditentukan sebelumnya. 

7. Cleaning up; layer terakhir ini diletakkan diatas layer lighting dan 

dibawah sketsa. Pada layer ini digunakan warna putih 100% 

untuk membersihkan atau menghighlight beberapa area yang 

dirasa terlalu gelap. Pada tahap ini jiwa artistik pelukis 

diperlukan. 

8. Color adjusting atau penyesuaian warna, tahap akhir ini 

dilakukan karena pada tahap sebelum-sebelumnya warna dasar 

menjadi kehilangan vibransi-nya atau warna aslinya yang lebih 

cerah dan tajam. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian terhadap 

brightness / contrast dan hue / saturation. Biasanya lebih 

digelapkan brightness-nya serta saturasi dan kontrasnya 

ditambahkan. 

2.2.4.3. Gabungan 

Teknik ilustrasi ini merupakan teknik gabungan antara manual dan 

digital. Kelly Smith (2013) pada website A Pair and A Spare DIY 
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menjelaskan beberapa langkah dalam membuat ilustrasi teknik 

gabungan sebagai berikut. 

1. Mencari inspirasi, tahap ini adalah tahap awal dalam semua 

proses kreatif. 

2. Membuat citra referensi, ada dua tipe ilustrator yaitu melakukan 

ilustrasi berdasarkan imajinasinya dan tipe lainnya adalah 

berdasarkan referensi-referensi yang dikumpulkan. Tahap ini 

berlaku untuk tipe ilustrator yang kedua, foto atau gambar yang 

dijadikan sebagai referensi dikumpulkan dan dikolasekan untuk 

dicontoh. 

3. Mulai membuat sketsa, gunakan referensi sebagai panduan dan 

mulai membuat garis tepi. Pada umumnya di tahap ini 

menggunakan pensil. 

4. Scan, tahap ini dilakukan untuk memindahkan sketsa ilustrasi 

yang sudah selesai ke komputer. Proses ini dilakukan untuk 

berjaga-jaga jika ingin dilakukan proses pewarnaan secara manual 

untuk tetap memiliki copy sketsa. Selain itu juga berfungsi untuk 

melakukan pewarnaan secara digital. 

5. Memberi warna, tahap ini dapat dilakukan baik secara manual 

ataupun digital. Jika dilakukan secara manual, hasil pewarnaan 

harus di scan ulang untuk selanjutnya di proses secara digital. 
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6. Edit, tahap ini dilakukan secara digital untuk memperbaiki hasil 

ilustrasi baik dari segi warna atau hal lain seperti menghilangkan 

kotoran atau kesalahan yang terjadi secara tidak disengaja. 

7. Layer images, tumpuk layer ilustrasi yang sudah diedit dengan 

layer sketsa awal untuk memperjelas gambar. 

2.2.5. Sejarah Seni Katolik 

Berdasarkan buku Art History karya Marilyn Stokstad (2008), Seni Katolik 

bermula sejak munculnya agama Katolik itu sendiri. Adapun timeline dari seni 

Katolik adalah sebagai berikut :  

• Early Christian Art (abad 2) 

• Byzantine and Eastern Art (abad 5) 

• Early Middle Ages (Insular Art dan Carolingian Art) 

• Romanesque (abad 10) 

• Gothic (pertengahan abad 12) 

• Renaissance (abad 15-16) 

• Baroque (abad 17) 

• Romanticism dan Clasicism (abad 18-19) 

• Modern (akhir abad 19-abad 20) 

2.2.5.1. Renaissance Art 

Era Renaissance adalah era kelahiran kembali seni klasik. Pengaruh ini berada 

pada keluarga kaya yang bernama Medici di Florence. Pada era ini terjadi 
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ledakan kreatifitas dan pembelajaran, Renaissance artinya adalah rebirth. Pada 

era ini juga mulai muncul humanisme, dimana potensi dan kekuatan manusia 

lebih ditonjolkan (hlm. 456). Namun dengan terangkatnya humanisme, 

kepercayaan Kristiani tidak menurun, bahkan spiritual Kristiani secara intens 

terus menginspirasi dan meyakinkan seni Eropa. Pada era ini terdapat 

keseimbangan antara kekuatan tradisi royalti dan gereja. Hal ini dapat terlihat 

dari bagaimana seniman-seniman ternama pada era Renaissance sebagian besar 

bekerja untuk membuat karya seni yang dibutuhkan oleh pihak Gereja sehingga 

pada era ini hasil karya seninya banyak yang berunsur Kristiani. 

Karakteristik Seni Renaissance (hlm. 491, 532): 

• Benda yang berada lebih jauh akan terlihat lebih pudar dibanding benda yang 

lebih dekat dari pandangan 

• Presisi yang lebih baik dalam menerjemahkan ilusi realita fisik 

• Penghitungan secara rasional untuk memperoleh kesempurnaan (Golden Ratio) 

• Mengembangkan perspektif linear 

• Anatomi tubuh manusia yang lebih presisi 

• Permukaan 3 dimensi dan 2 dimensi 

• Hamoni dan keseimbangan 

• Classical ideals 

• Dinamis dan sintetis 

• Menggunakan titik perspektif 

• Menggunakan pyramidal forms 
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• Mengurangi penggunaan halo 

 

2.3. Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua; 

manusia yang masih kecil. Anak-anak merupakan orang yang belum memasuki 

usia dewasa atau masih berada dalam tahap perkembangan. 

2.3.1. Definisi Umum 

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 

dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan 

belum menikah. Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun 

(Huraerah, 2006: 19).  

Menurut Lesmana (2012), anak merupakan sesorang yang dilahirkan 

untuk menjadi cikal bakal lahirnya generasi baru. Anak diharapkan dapat menjadi 

penerus segala aspek, baik cita-cita keluarga, agama dan ekonomi. Selain itu, anak 

juga dianggap sebagai sumber daya manusia yang diharapkan untuk menjadi masa 

depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.  

Harlock (1980) mengatakan bahwa manusia memiliki beberapa tahap 

perkembangan dalam hidupnya. Salah satunya adalah masa anak-anak yang 

terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap awal dan lahir. Masa anak-anak awal 
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berada pada rentang usia 1-6 tahun. Sedangkan, masa anak-anak lahir dialami 

pada manusia dengan rentang usia 6-12 tahun. 

2.3.2. Tahap Perkembangan Anak 

Proses perkembangan yang terjadi pada diri seseorang menurut Hapsari (2016) 

terkait dengan tiga hal yaitu proses biologis, kognitif dan sosio-emosional. Proses 

biologis adalah perubahan yang berkaitan dengan fisik seseorang, sedangkan 

kognitif berkaitan dengan perubahan pemikiran, konsentrasi, intelegensi dan 

bahasa. Proses sosio-emosional adalah perubahan yang melibatkan kepribadian 

seseorang, relasinya dengan orang lain dan emosi. Ketiga proses tersebut saling 

mempengaruhi sehingga jika salah satunya terganggu akan dapat menganggu 

proses lainnya (hlm. 5). 

 Melalui buku yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak (2016), Carl 

Jung mengemukakan 4 tahap perkembangan yaitu masa anak, masa remaja atau 

dewasa awal, usia pertengahan dan usia tua. Perkembangan pada usia anak dibagi 

lagi kedalam tiga tahapan yaitu (hlm. 38): 

1. Tahap anarkis (0-6 tahun), pada tahap ini kesadaran anak belum stabil dan 

sporadis (kadang ada kadang tidak). Terkadang mereka menyadari identitas 

dirinya namun terkadang tidak atau kesadaran yang satu dengan yang lain 

tidak saling berhubungan. Pengalaman pada fase ini sering muncul dalam 

kesadaran sebagai gambaran primitif yang tidak dapat dijelaskan secara 

akurat. 
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2. Tahap monarkis (6-8 tahun), tahap ini ditandai dengan perkembangan ego, 

pikiran verbal dan logika. Anak memandang dirinya secara objektif sehingga 

tanpa disadari mereka menganggap dirinya sebagai orang ketiga. Pada tahap 

ini, kesadaran akan identitas diri semakin luas dan banyak. Fase ini masih 

dihuni oleh ego primitif. 

3. Tahap dualistik (8-12 tahun), ditandai dengan pembagian ego menjadi 

objektif dan subjektif. Anak mulai menganggap dirinya sebagai orang 

pertama serta menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. 

Kesadaran anak terus berkembang pada tahap ini. 

2.3.2.1. Perkembangan Pengertian 

Pada perkembangan kognitif terdapat perkembangan pengertian. 

Menurut Hurlock (1978), mengerti adalah kemampuan dalam 

memahami dan menangkap sifat, keterangan serta arti mengenai 

sesuatu dan mempunyai gambaran jelas serta lengkap mengenai hal 

tersebut. Seorang anak dianggap mengerti akan sesuatu jika dia bisa 

menerapkan pengetahuan yang didapatnya pada pengalaman dan 

situasi yang baru. Dengan mengembangkan pengertian, anak dapat 

mulai beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Perkembangan ini 

bergantung pada kematangan kemampuan intelektual anak dan 

pengetahuan yang sebelumnya diperoleh (hlm. 262). 

Menurut Piaget melalui buku yang ditulis oleh Hapsari (2016), 

perkembangan ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu : 
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1. Tahap sensorik motorik (usia 0-2 tahun), anak mengembangkan 

pengertian bahwa mereka terpisah dan berbeda dengan 

lingkungan, ruang, waktu dan sebab akibat. Mereka belajar 

mengerti melalui eksplorasi sensori motorik. 

2. Tahap pra-operasional (usia 2-6 tahun), pada tahap ini anak mulai 

mengembangkan pengertiannya dengan mengungkapkan dalam 

bahasa dan pemikiran simbolik. Pada usia ini, sifat egosentris 

sangan mendominasi sehingga anak cenderung belum bisa 

menerima pandangan orang lain, pengertiannya dikembangkan 

berdasarkan apa yang pikirkan sendiri. 

3. Tahap operasional konkret (usia 7-11 tahun), pengertian anak 

tentang suatu hal menjadi lebih konkret dan jelas jika 

dibandingkan dengan sebelumnya. Pada tahap ini anak mulai 

mengembangkan berbagai pengertian atau konsep yang akan 

digunakan dalam menyesuaikan diri di lingkungan. 

4. Tahap operasional formal (usia 11 tahun keatas), anak mampu 

memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang dan sumber 

yang telah dipelajari karena pengertiannya berkembang. 

2.3.3. Gaya Belajar Anak 

Menurut Lucy (2010) dalam bukunya yang berjudul Mendidik Sesuai dengan 

Minat dan Bakat Anak, gaya belajar adalah cara yang lebih disukai pembelajar 

dalam berpikir, memproses, dan mengerti informasi. Berdasarkan diktat yang 

ditulis oleh Mansur H.R. (n.d.), terdapat tiga ragam gaya belajar anak yaitu : 
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1. Visual learning adalah gaya belajar yang melibatkan indera mata atau secara 

visual sehingga mata memiliki peranan penting. Gaya belajar ini dilakukan 

dengan cara melihat gambar, diagram, peta, poster, teks, grafik dan lainnya 

untuk memperoleh informasi. 

2. Auditory learning adalah gaya belajar yang memanfaatkan indera telinga 

dalam memperoleh informasi. Orang dengan gaya belajar seperti ini 

mengandalkan telinga dalam mencapai kesuksesan belajar dengan cara 

mendengarkan radio, berdialog, ceramah, berdiskusi dan lainnya. 

3. Kinesthetic learning adalah gaya belajar yang dilakukan dengan gerakan, 

praktik, sentuhan atau pengalaman belajar langsung dalam memperoleh 

informasi. 

2.3.4. Anak Menurut Agama Katolik 

Menurut pandangan Gereja Katolik, batas usia anak dimana anak sudah dapat 

menggunakan akal budinya untuk dapat mengetahui dan menyadari apa yang 

diperbuatnya adalah ketika anak tepat mengunjak usia tujuh tahun, yaitu pada hari 

pertama setelah ulang tahunnya yang ketujuh. Seperti yang dituliskan dalam Kitab 

Hukum Kanonik 1983, orang yang dianggap belum dewasa yaitu sebelum genap 

tujuh tahun, disebut kanak-kanak dan dianggap belum dapat bertanggungjawab 

atas tindakannya sendiri (non sui compos); tetapi setelah berumur genap tujuh 

tahun diandaikan dapat menggunakan akal-budinya (Kan. 97 : 2). 
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2.3.4.1. Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak 

Menurut Stefanus dan Ingrid (2011), orang tua memiliki tugas untuk 

menghantar anak-anak agar dapat masuk ke dalam Kerajaan Surga. 

Orang tua harus membimbing anaknya agar mengenal dan menerapkan 

nilai-nilai yang paling esensial dalam hidup. Nilai tersebut mengenai 

betapa berharga umat manusia di mata Tuhan, tidak peduli apa ras, 

agama ataupun pekerjaannya. Dengan cara itu, anak belajar untuk 

menghargai orang lain, terutama yang kurang beruntung. 

Paus Yohanes Paulus II mengajarkan “Bahkan di tengah kesulitan-

kesulitan karya pendidikan, para orang tua harus dengan yakin dan berani 

mendidik anak- anak mereka tentang nilai-nilai esensial di dalam hidup 

manusia. Anak- anak harus tumbuh dengan sikap yang benar tentang 

ketidak-terikatan terhadap barang-barang materi, dengan menerapkan 

gaya hidup yang sederhana dan bersahaja, yakin bahwa manusia itu lebih 

berharga karena apa adanya dia daripada karena apa yang dia miliki.” 

Gereja Katolik mengajarkan bahwa orang tua merupakan pendidik yang 

pertama dan utama bagi anak-anak. Maka dari itu, orang tua wajib 

menyediakan waktunya untuk membentuk kepribadian anak yang 

mengenal dan mengasihi Allah. Hak dan kewajiban orang tua dalam 

mendidik anak dalam hal iman tidak dapat sepenuhnya digantikan atau 

dialihkan kepada siapapun. Hal ini berarti, orang tua harus secara aktif 

terlibat dalam proses pendidikan iman anak-anaknya. Salah satu wujud 
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nyata pendidikan iman yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah 

dengan cara mempraktekkan imannya dengan berusaha untuk hidup 

kudus serta menerapkan ajaran iman dalam kehidupan keluarga di rumah. 

Penerapan ini sangat penting agar anak melihat bahwa iman bukan 

sekedar untuk diajarkan saja melainkan untuk dilakukan dan diteruskan 

kepada orang lain. 

2.3.4.2. Menanamkan Pendidikan Iman Pada Anak 

Menurut Stefanus dan Ingrid (2011), terdapat beberapa cara untuk 

menanamkan pendidikan iman kepada anak yang dapat dilakukan oleh 

orang tua yaitu sebagai berikut. 

• Doa bersama dengan keluarga dan anak didampingi oleh orang tua 

ketika menerima sakramen 

• Orang tua harus mengusahakan suasana kasih dan kebersamaan di 

rumah 

• Keluarga harus menjadi sekolah pertama untuk menanamkan 

kebijakan Kristiani 

• Orang tua berkewajiban untuk menyampaikan pendidikan dalam hal 

nilai-nilai esensial dalam hidup manusia 

• Pengajaran tentang iman yang dikemas dengan cara yang menarik 

• Orang tua membentengi anak terhadap pengaruh buruk yang ada di 

lingkungan sekitarnya 
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• Orang tua mengarahkan anak untuk mempersembahkan talenta yang 

dimilikinya untuk membangun Gereja 

• Orang tua mengarahkan anak untuk menemukan panggilan hidupnya 

dalam mencapai kebahagiaan sejatinya 
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