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BAB IV 

Gambaran Umum dan Obyek penelitian 

4.1 Gambaran Wilayah   

4.1.1 Luas Wilayah  

 Wilayah Perumahan Batu Puri Permata berada di Desa Beji mempunyai 

luas sebesar 2.516 km/2. Dengan jarak ke propinsi sebesar 83 km.   

4.1.2 Batas-batas Wilayah Perumahan  

a) Sebelah Utara:  Kota Batu Desa Beji

b) Sebelah Timur:  Kota Batu Desa Jenrejo Kecamatan Jenrejo Batu

c) Sebelah Selatan: Kota Batu Desa Beji

d) Sebelah Batar:  Kota Batu Desa Beji

e) Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kelurahan Sisie Kota Batu

4.1.3 Kondisi Demografis Perumahan Batu Puri Permata Garuda  

a) Bahasa: Indonesia dan Jawa

b) Agama: Islam dan Kristen

c) Zona waktu: WIB (UTC+7)

d) Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan 19 Desa dan 4 Kelurahan

4.1.4 Gambaran Perumahan Batu Permata Puri Garuda  

  Perumaha Batu Permata Puri Garuda merupakan perumahan yang berada di 

kawasan desa Junrejo dusun Rejoso. Perumahan ini berdekatan dengan sejumlah 

wisata-wisata yang berada di daerah Batu tepat di sebelah barat yakni, Jatimpark 2 
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dan BNS (Batu Night Spectakuler), kemudian di bagian selatan terdapat rumah sakit 

yang berdiri yakni rumah sakit Baptis Batu. Untuk menuju lokasi ini    

 Menurut selaku bapak RT di perumahan Bukit Vila Bukit Mas, Batu Permaata Puri 

Garuda dan sekitarnya, awalnya di bangun perumahan tersebut pada tahun 2008 

oleh dewan pembangunan yang bernama PT Bariko, sehingga pada tahun 2009 

perumahan Batu Permata Puri Garuda resmi di dirikan. Akan tetapi perumahan Batu 

Permata Puri ini tidak di kembangkan oleh PT Bariko, sehingga warga perumahan 

tersebut bergotong royong untung membangun dan merapihkan layaknya seperti 

jalanan di sekitarnya. Terdapat 51 kartu keluarga yang berada di RT 04 RW 10, 

akan tetapi hanya 30 orang yang mentap menjadi warga di lingkungan RT tersebut, 

dengan mayoritas non islam sebanyak 31 warga non muslim dan 20 warga muslim.   

 Perumahan ini adalah termasuk kawasan home industri yakni membuat berbagai 

peralatan rumah tangga yang sudah maju, tentu saja berasal dari bahan dasar kayu 

dan batu, kemudian selain itu keluarga yang berada di perumahan ini juga bekerja 

di kawasan-kawasan pariwisata maupun rumah sakit.   
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struktur Organisasi RT 04 RW 10   

Gambar 4.1 Struktur Organisasi   

4.2 Obyek Penelitian   

   Obyek penelitian ini adalah media televisi dengan melihat tayangan 

sinetron Dunia Terbalik dimana peneliti melihat bagaimana pemahaman literasi 

media berbasis kerangak kompetensi pribadi pada keluarag Batu Permata Puri 

Garuda RT04/RW10 setelah melihat sinetron dunia Terbalik.   

4.3 Sinetron Dunia Terbalik   

Sinetron Dunia Terbalik merupakan sebuah sinetron drama-komedi-Islami yang 

ditayangkan di RCTI sejak 5 Januari 2017. Sinetron ini diproduksi oleh MNC 
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Pictures yang tayang Setiap Hari pukul 19.45 WIB28. Dunia Terbalik ini sendiri 

menceritakan para suami yang ditinggalkan istrinya untuk bekerja di luar negeri.   

Dimulai dari kisah Akum, Aceng, Idoy dan satu musuh bebuyutan Aceng, Dadang. 

Mereka harus mendidik anak serta mengurus urusan rumah tangga yang .biasanya 

menjadi urusan para wanita. Sementara istrinya harus menafkahi keluarga. Dadang 

merupakan salah satu suami yang beruntung karena istrinya mendapatkan 

penghasilan paling besar diantara para TKW yang lain. Keberuntungan inilah yang 

kemudian membuatnya menjadi sering pamer harta kekayaan dan membuat Aceng 

iri hati. Dengan berbagai cara Aceng selalu ingin membuat Dadang kalah, namun 

sayangnya kadang Aceng malah terkena batunya. Akum dan Idoy-lah yang menjadi   

penengah   agar   

agar situasi tidak semakin panas. Desa Cikadu sebagai penyalur TKW terbanyak 

tidak lepas dari peran Yoyoh sang calo TKW.   

Ia giat membujuk rayu para calon TKW agar mau ke luar negeri dengan 

iming-iming penghasilan yang besar. Salah satu warga yang selalu ia pengaruhi 

adalah Kokom. Kokom yang kehidupannya serba pas-pasan bahkan berkekurangan 

ingin bisa hidup berada seperti layaknya warga Cikadu yang menjadi TKW. Ia ingin 

mengambil alih tugas mencari nafkah dengan bekerja di luar negeri. Namun 

Koswara, suami Kokom tidak seperti suami pada umumnya di desa Cikadu.   

                                                 
28 RCTI, “ Tentang Dunia Terbali”, Rajawali Citra Televisi Indonesia,   

(http://www.rcti.tv/program/view/945/DUNIA-TERBALIK#.WS1mROvyjDe diakses 3-/05/2017)   
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Koswara sama sekali tidak mengizinkan Kokom bekerja di luar negeri, 

karena menurutnya yang bertugas mencari nafkah adalah suami, sesulit apapun 

kondisinya. Masalah inilah yang kemudian memicu konflik berkepanjangan dalam       

rumah   tangga   mereka.   

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, seringkali warga desa  

Cikadu meminta nasihat pada Pak Kemed atau yang lebih sering dipanggil ustadz 

Kemedi. Layaknya seorang ustadz, warga desa menjadikannya panutan. 

Sayangnya Pak Kemed bukanlah ustadz yang mengandalkan kitab suci dalam 

setiap ajaran yang disampaikan, melainkan Google.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


