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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan dan menganalisis pola garab 

lagu Sigudidi Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan 
kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang melipitu bentuk lagu, 
motif, ritem, dan frase dalam kajian komparatif. 

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan 
content analisis atau analisis isi. Pengumpulan data dilakukan melalui Studi 
Kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.Objek penelitian adalah 
Gandang Sarunai Lagu Sigudidiyang ada di Kambang Kecamatan Lengayang dan 
di daerah Sungai Pagu dengan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang 
menjadi pelopor dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Lagu-lagu yang dibawakan di Kambang Kecamatan Lengayang antaranya 
ialah, Pamulai Gandang, Alia Gandang, Lagu Kumpai, Mudiak Aia, Kulantar, 
Sigudidi, Puaraan, dan Mancak. Lagu yang dimainkan di Sungai Pagu 
diantaranya adalah Gandang Pangasueh, Gandang Solok, Gandang Duo, 
Gandang Duo Piciek, Gandang Duo Ilie, Gandang Sicue’, Gandang Tajak 
Guyah, Sigudidi, Kumpai Anyuik, Barabah Ateh Pakih, Barau-Barau Mandi, 
Siamang Tagagau. Lagu yang menjadi bahan komparasi bagi penulis adalah lagu 
Sigudidi. 

Dari hasil analisis permainan Gandang Sarunai lagu sigudidi di kedua 
daerah maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dari segi fungsi pada masa lampau Gandang Sarunai di kambang dan di Sungai 

Pagu terdapat kesamaan, dan kesenian ini dikelola oleh adat dan bergerak di 
bidang adat istiadat. 

2. Ditinjau dari segi analisa bentuk lagu Gandang Sarunai Kambang dan Gandang 
Sarunai Sungai Pagu dengan lagu yang sama tidak terdapat kesamaan secara 
bentuk baik palalu maupun paningkah, serta terdapat perbedaan panjang lagu di 
Kambang Dan di Sungai Pagu. 

3. Ditinjau dari segi analisa bentuk motif antara kedua Gandang Sarunai 
Kambang dan Sungai Pagu dengan lagu yang sama ternyata ditemukan dua 
motif yang sama dan delapan motif yang berbeda. 

4. Ditinjau dari segi analisa bentuk ritem Gandang Sarunai lagu sigudidi di 
Kambang terdapat enam pola ritem dan empat pola ritem pada lagu sigudidi di 
Sungai Pagu, serta tidak ada ditemukan ritem yang sama. 

5. Ditinjau dari segi analisa bentuk frase Gandang Sarunai Kambang dan 
Gandang Sarunai Sungai Pagu dengan lagu yang sama ternyata lagu yang di 
mainkan di Kambang memiliki dua frase, yakni frase anteseden (pertanyaan) 
dan frase konsekuen (frase jawaban). Sedangkan lagu yang di mainkan di 
Sungai Pagu hanya memiliki satu frase anteseden saja (frase pertanyaan). 


