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 Dalam fenomena yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi menyebabkan terjadinya suatu kehidupan yang dinamis. Secara 
tidak lansung semua orang dituntut untuk mengikuti arus perkembangan 
tersebut,sehingga masyarakat(remaja) akan menghadapi perubahan dalam 
segala aspek kehidupan. Dengan perubahan yang terjadi tentunya harus ada 
penyesuaian diri (interaksi). Ada sebagian masyarakat (remaja) yang 
kesulitan melakukan penyesuaian diri tersebut sehingga menimbulkan 
kecemasan dalam diri masyarakat (remaja) yang akhirnya akan 
mengembangkan pola tingkah laku  yang menyimpang demi terpuaskannya 
keinginan sendiri meskipun merugikan orang lain seperti penggunaan 
narkotika dan seks bebas yang bisa menyebabkan HIV/AIDS. Secara tidak 
langsung HIV/AIDS dianggap sebagai penyakit yang diakibatkan oleh 
perilaku yang menyimpang. Maka hal tersebut sangat menarik untuk 
dijadikan bahan penelitian.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan remaja 
terhadap pengidap HIV/AIDS, kemudian untuk mengetahui sikap remaja 
terhadap pengidap HIV/AIDS, dan untuk mengetahui tindakan yang 
dilakukan terhadap pengidap HIV/AIDS. 
 Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pengidap HIV/AIDS 
merupakan orang yang diklaim melakukan perilaku yang menyimpang 
seperti seks bebas. Dalam ajaran agama manapun tidak ada yang merestui 
perilaku tersebut. Bertolak dari pemikiran tersebut, pengidap HIV/AIDS 
tidak bisa berinteraksi dengan baik.  
 Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 
Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan 
sistematis tentang fenomena atau gejala-gejala sosial yang ada dimasyarakat. 
Adapun teknik dalam pengumpulan data menggunakan observasi, angket, 
wawancara dan studi kepustakaan.  
 Hasil dari penelitian tentang pengetahuan remaja terhadap 
pandangan, sikap dan tindakan remaja terhadap pengidap HIV/AIDS dapat 
diketahui bahwa seluruhnya remaja di Kampung Cikungkurak mengetahui 
penyakit dan bahaya  HIV/AIDS dan hampir seluruhnya mengetahui faktor-
faktor yang bisa menyebabkan HIV/AIDS. Pandangan remaja terhadap 
pengidap HIV/AIDS sebagian besar menyatakan meresahkan, untuk sikap 
remaja terhadap pengidap HIV/AIDS sebagian besar menyatakan tidak 
senang dengan keberadaan pengidap HIV/AIDS sedangkan untuk tindakan 
remaja terhadap pengidap HIV/AIDS sebagian besar menyatakan akan 
mendiskriminasi.  
        


