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ABSTRAK 


Penelitian ini dilakukan berdasarkan semakin meningkatnya kasus 
penderita HIV/AIDS. Film komersial bertemakan HIV/AIDS sang at jarang 
djjumpai, sehingga pemahaman tentang HIV/AIDS sangat kurang. 
Kemudian muncul film Philadelphia yang bercerita tentang diskriminasi 
terhadap penderita H IV/AI OS. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin 
mengetahui bagaimana penerimaan kha/ayak HIV/AIDS terhadap film 
Philadelphia. 

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
film sebuah refleksi atau representasi masyarakat, fenomena HIV/AIDS 
sebagai bentuk perhatian publik dunia, studi kha/ayak dalam Cultural 
Studies, analisis penerimaan dan negoisasi makna, kha/ayak aktif dan 
terpaan media massa, film audiences, penderita HIV/AIDS, dan Focus 
Group Discussion (FGD). Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif dan metode yang digunakan adalah Reception Analysis, dengan 
tipe penelitian eksploratif. Subjek penelitian ini adalah penderita HIV/AIDS 
di Ruang Perawatan Intermediet Penyakit Infeksi RSU Dr. Soetomo 
Surabaya, teknik pengumpulan data menggunakan FGD. 

Penerimaan dalam penelitian ini dibatasi pada pemahaman dan 
pemaknaan khalayak penderita HIV/AIDS , yang diungkapkan melalui 
pemikiran dan persepsi mereka. Penerimaan khalayak penderita 
HIV/AIDS terhadap film Philadelphia, yang diteliti meliputi penerimaan 
pada pesan utama dalam film, karakteristik tokoh-tokoh dalam film. definisi 
film menurut partisipan, daya tarik film, Pemahaman dan pemaknaan 
partisipan penderita HIV/AIDS terhadap film Philadelphia dihubungkan 
dengan pengalaman pribadinya, diskriminasi dalam film, kelebihan dan 
kekurangan film Philadelphia, dan pesan utama film. HasH penelitian ini 
adalah penerimaan khalayak penderita HIV/AIDS terhadap film 
Philadelphia cukup bervariasi. Pada dasarnya pesan utama dalam film ini 
adalah memberikan pengetahuan seputar HIV/AIDS, dan perjuangan 
penderita HIV/AIDS demi mempertahankan hak-haknya. meskipun 
diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. 
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