
ASBTRAK 

Lagu Bagalebuik di Kabupaten Kampar adalah salah satu lagu daerah Kampar yang di 

ciptakan oleh seniman Kampar yaitu M. Yasir Yatim . Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah Bentuk Lagu Bagalebuik Di Kabupaten Kampar Karya M. Yasir Yatim Di 

kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk lagu yang terdapat 

pada Lagu Bagalebuik Di Kabupaten Kampar karya M. Yasir Yatim Di Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau . Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif interatif 

dengan pendekatan deskrift ifinteraktif  yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat dan didengar 

dengan  menggunakan analisis musikal. pengumpulan data adalah teknik observasi, teknik 

wawancara, teknik dokumentasi. 

Dari analisis yang dilakukan lagu Bagalebuik Di Kabupaten Kampar terdiri dari lagu 3  

bagian A dan B.  Lagu bagian A terdiri dari 2 frase dan 4 motif , lagu bagian B terdiri dari 2 frase  

dan 4 motif , dan bagian C terdiri dari 2 frase dan 6 motif. Dalam Lagu Bagelebuik Di Kabupaten 

Kampar terdapat 2 tema, tema A pada awal lagu, tema B kalimat bagian tema C pada reff lagu. 

Ending atau akhir lagu Bagalebuik Di Kabupaten Kampar terdapat pada birama 26 sampai 

birama 45 dan lirik dai pado kojo bagalebuik towi. 

Berdasarkan hasil observasi , lagu Bagalebuik Di Kabupaten Kampar melodi berdasarkan 

pergerakan naik turun nada(kontur melodi). Tempo yang digunakan andate artinya agak 

pelan(65-69). Pola ritme dalam lagu ini memiliki 5 desain ritme. Lagu Bagalebuik Di Kabupaten 

Kampar dari c1 hingga a2 (lebih kurang dari 2 oktaf di atas c tengah). Selanjutnya, terkait sengan 

persoalan dinamika pada Lagu Bagalebuik Di Kabupaten Kampar, tidak dapat dipastikan pada 

bagian mana terjadinya keras lembut dari lagu tersebut dibawakan. Hal ini dikarenakan cara 

penyanyi membawakan lagu tersebut tidak beraturan keras lembutnya. Artinya, dinamika terjadi 

senantiasa dan bergantung pada ekspresi dari penyanyi tersebut. Dan ekspresi atau tanda 

perasaan yang di ungkapkan pada Lagu Bagalebuik Di Kabupaten Kampar  
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