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ABSTRAK 

Intan Purbasari. 2021. “Konflik Yang Terjadi Akibat Tradisi Uang Ilang Dalam 

Naskah Drama “Uang Hilang” Karya Rafendi Sanjaya Tinjauan Sosiologi 

Sastra” SKRIPSI. Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 

Andalas, Padang. Pembimbing I Dr. Syafril, M.Si. dan Pembimbing II Dra. 

Zurmailis, M. A. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap naskah 

“Uang Hilang” karya Rafendi Sanjaya yang mengangkat persoalan tradisi 

pernikahan di salah satu daerah di Minangkabau. Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah konflik yang timbul akibat tradisi pernikahan di tengah-tengah 

masyarakat yang diungkap dalam naskah drama “Uang Hilang” karya Rafendi 

Sanjaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konflik yang terjadi dan juga 

faktor penyebab konflik tersebut terjadi dalam masyarakat dalam naskah “Uang 

Hilang” karya Rafendi Sanjaya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, 

yakni sosiologi karya. Landasan teori yang dipakai dalam penganalisisan ini adalah 

teori Swingewood tentang karya sastra smerupakan cerminan zaman. Adapun metode 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data tertulis dari teks 

yang mengacu pada masalah sosial. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan 

data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data.  

Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa ditemukan beberapa 

konflik secara umum berupa konflik pribadi, sosial, dan konflik politik. Konflik 

pribadi yang dimaksud yaitu konlik yang dialami tokoh Ajo manih terhadap dirinya 

sendiri dengan adik perempuannya. Konflik sosial dalam naskah drama yaitu 

beberapa tokoh yang terlibat dalam permaslahan yang sama dan menimbulkan 

beberapa tindakan yang merugikan. Sementara konflik politik dalam naskah ini 

seseorang yang menggunakan jabatannya sebagai penguasa mencoba menutup 

kebenaran hanya karna uang dan jabatan. Penyebab konflik terjadi didalam naskah ini 

adalah tradisi uang hilang yang sudah ada sejak dulu dan masih dipertahankan hingga 

saat ini. Sementara dampak tradisi uang hilang dalam naskah ini adalah banyak 

masyarakat yang terbebani dengan uang yang begitu banyak diminta sebagi uang 

hilang dan menimbulkan banyak konflik didalamnya. 
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