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ABSTRAK 

Analisis Gaya Lagu Gempai Dalam Penyajian Musik Sike Oleh Kelompok 
Sike Rebana Penyirih Kuning di Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat 

Timur Kabupaten Kerinci. 

Oleh: Al Wahyu Kurniawan/ 2014 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya lagu Gempai dalam 
penyajian Musik Sike oleh Kelompok Sike Rebana Penyirih Kuning. Penelitian 
ini digolongkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis 
isi (Countentanalisis). Instrument penelitian adalah peneliti sendiri sebagai 
instrument utama. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap studi kepustakaan, 
obeservasi, wawancara, perekaman video, transkripsi, dan kerja labor. 

Landasan teori yang digunakan teori tentang analisis gaya lagu yang 
dikemukakan menurut Raharjo (1990:51) yang dimaksud dengan gaya adalah cara 
atau teknik tertentu dalam menampilkan suatu karya musik atau lagu. Selanjutnya 
Raharjo membagi gaya dalam lagu menjadi 4 macam, yaitu : gaya legato, gaya 
marcato, gaya staccato, gaya rubato dan gaya rubato. Tim Kesenian (1994:149) 
mengemukakan pengertian gaya dilihat dari sudut pandang sifat-sifat musik yang 
terlepas dari penilaian estetis, cara vokal/instrumen serta tujuannya. Untuk 
selanjutnya mereka membagi gaya menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut : 
Gaya dan Tempo (waktu), Gaya Nasional, Gaya Perorangan (individu). Analisis 
terhadap gaya lagu gempai dalam penyajian Musik Sike oleh kelompok sike 
rebana Penyirih Kuning mengkaji tentang gaya lagu meliputi gaya-gaya apa saja 
yang terdapat di dalam lagu berdasarkan setiap motif, frase dan perioda lagu 
Gempai tersebut. 

Hasil penelitian dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa gaya-
gaya yang ada pada lagu Gempai berdasarkan dari setiap potongan motif pada 
Perioda A mendekati gaya legato dan dipenuhi dengan cengkok-cengkokTriol (3 
nada dalam satu ketukan) dan kuartol (4 nada dalam satu ketukan). Gaya legato 
tersebut cenderung bertekanan minor dan terdapat campuran tangga nada minor 
melodis (G, A, Bes, C, D, Es, Fis, dan G) dengan  tangga nada minor zigana (G, 
A, Bes, Cis, D, Es, Fis dan G) yang merupakan tangga nada Arabian. Gaya pada 
lagu Gempai memiliki keterkaitan dengan gaya musik Sike pada masa lalu yang 
mana dengan pencampuran tangga nada minor melodis dan zigana tersebut pada 
zaman dahulu lebih membawa kedamaian dan ketenangan, namun pada lagu 
Gempai cenderung membawa pada kesedihan, karena lirik/syair lagu bercerita 
tentang kesedihan masyarakat desa yang terkena bencana gempa. Yang 
membedakan hanya pada liriknya. 

Gaya pada lagu Gempai menurut Tim Kesenian menunjukkan bahwa 
pada lagu Gempai lebih mengarah pada gaya dan tempo (waktu). Karena, sifat-
sifat watak yang terdapat di dalam lagu gempai menurut syair dan melodi di 
dalam lagu menunjukkan cerita suatu waktu dulu di dalam sejarah masyarakat 
desa. 

 


