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lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sering mengalami berbagai 

masalah, baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar dirinya. 

Pada anak tingkat SMP merupakan usia remaja yang sedang mengalami 

perkembangan. Usia remaja berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari 

aspek kognitif, emosi, maupun fisik. Menggambar ekspresif bisa dijadikan salah 

satu kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif untuk usia remaja karena 

gambarnya yang dibuat dengan bebas berdasarkan imajinasi, perasaan dan 

 penafsiran penggambar kepada obyeknya. Selain itu, mereka sudah mengenal dan 

menyukai musik, bahkan untuk menyalurkan perasaan atau emosinya mereka 

tuangkan dalam musik. Menghadirkan suatu kegiatan lain seperti mendengarkan 

musik yang mereka sukai bisa dijadikan stimulus dalam menggambar ekspresif. 

Skripsi ini berjudul “KAJIAN DESKRIPTIF GAMBAR EKSPRESIF 

MELALUI  STIMULASI MUSIK DI SMP NEGERI 26 BANDUNG”. Penelitian 

ini mengungkapkan tentang visualisasi gambar ekspresif dengan menggunakan 

stimulasi musik dan pengaruh stimulasi musik terhadap gambar ekspresif peserta 

didik SMP Negeri 26 Bandung dan didukung dari beberapa sumber yang 

dianggap relevan untuk menguatkan masalah yang dibahas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musik dapat menstimulus anak 

dalam kegiatan menggambar ekspresif. Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi 

ini dapat bermanfaat, aamiin. 
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Fathin Hanifah Langga 
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