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ABSTRAK 

Skripsi berjudul “Kajian Psikologis Kehidupan Penyandang Disleksia 
Pada Tokoh Utama Dalam Novel Wonderful Life Karya Amalia Prabowo” adalah 
bidang kajian psikologi sastra. Pendekatan psikologi sastra dan unsur intrinsik 
sastra digunakan untuk membedah kehidupan karakter penyandang disleksia 
dengan metode kualitatif deskriftif untuk mengungkap: Pertama, mengungkap 
wujud konflik psikologis tokoh utama dalam novel tersebut karakter, dan kedua 
karakter tokoh Aqil penyandang disleksia dalam novel Wonderful Life. Dengan 
tahapan pembahasan menguraikan struktur novel ditemukan bahwa Amalia adalah 
tokoh utama, ibu dari Aqil, gambaran fiktif dari pengarang langsung dengan tipe 
novel yang diangkat dari kisah nyata dengan tuturan penceritaan novel 
menggunakan teknik sudut pandang orang pertama, Amalia. 

Penjabaran Wujud konflik psikologis Amalia menunjukkan bahwa 
Pertentangan dan Kecemasan adalah dua wujud konflik yang sering dialami 
Amalia sebanyak 8 kali frekuensi kemunculan data. Kenyataan yang tidak sesuai 
dengan harapan adalah faktor pemicu yang paling sering muncul dengan 10 kali 
kemunculan data dan ditemukan kerap bersinggungan dengan kondisi Aqil 
sebagai disleksik. Kemudian, sikap Amalia dalam menghadapi konflik yang 
sering diungkap ialah sikap rasionalisasi. Dan karakter sosok Aqil beratributkan 
Sifat-sifat  Bosan, Kreatif, Ceria, dan Peduli. Akhirnya, karakter Aqil sebagai 
penyandang disleksia dengan bentuk kesulitan membaca pembalikan dari kiri-
kanan dengan faktor penyebabnya lingkungan bahasa bilingual. Aqil ditemukan 
ditunjukkan sebagai disleksik dari identifikasi pengucapan bacaannya, diagnosa 
terapist, dan penilaian guru di sekolah. Sebagai Penyandang disleksia, Aqil 
menjalani dua bentuk terapi yaitu: terapi menggambar pola dan olahraga luar 
ruangan (Pendakian). 
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