
viii 

 

ABSTRAK 

REPRESENTASI DISABILITAS DALAM NOVEL-NOVEL AGNES 

DAVONAR 

 Penelitian berjudul “Representasi Disabilitas dalam Novel-Novel Agnes 

Davonar” ini bertujuan, untuk mengetahui representasi disabilitas dalam novel-

novel karya Agnes Davonar yakni novel yang berjudul Ayah Mengapa Aku 

Berbeda, My Idiot Brother, dan Sebuah Lagu untuk Tuhan, dan untuk 

mengungkap makna disabilitas dalam teks novel-novel Agnes Davonar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

memanfaatkan teori representasi Stuart Hall. Data yang dianalisis sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni bagaimanakah disabilitas 

direpresentasikan dalam novel-novel Agnes Davonar dan bagaimanakah makna 

disabilitas dalam teks novel-novel Agnes Davonar. 
Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah representasi disabilitas dalam 

bentuk tanda yang berupa sikap tokoh difabel dan relasi antartokohnya. Hasil 

identifikasi melalui tanda tersebut, disabilitas dalam novel-novel Agnes Davonar 

merepresentasikan kegigihan, kemampuan dan keterbukaan. Hasil analisis, 

diperoleh makna bahwa 1) keterbatasan bukan hambatan untuk berkarya; 2) 

difabel mampu berprestasi; 3) difabel tidak krisis percaya diri; 4) difabel bukan 

kaum yang diminoritaskan. Dengan demikian, dalam karya-karyanya Agnes 

Davonar cenderung merepresentasikan disabilitas dengan pandangan positif, hal 

ini menunjukkan Agnes Davonar memiliki kepedulian lebih terhadap kaum 

difabel. Namun, kepedulian Agnes Davonar terhadap para difabel yang 

direpresentasikan dalam karyanya tidak sejalan dengan proses kreatif 

kepengarangan, dapat disimpulkan bahwa Agnes Davonar tidak lagi menjadikan 

novel-novelnya sebagai media untuk mengkampanyekan disabilitas, melainkan 

novel-novel tersebut sebagai produk komersil pribadi pengarang untuk 

mempertahankan minat pasar serta menambah pendapatan. 
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