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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah1.1
Semua aspek kehidupan mengalami modernisasi pada era globalisasi saat

ini. Modernisasi menawarkan dunia tanpa sekat di mana manusia dapat berbagi
pengalaman, mengakses ilmu dan dunia global secara cepat dan mudah. Hal
tersebut memunculkan tantangan baru dalam dunia pendidikan di mana manusia
dituntut untuk meningkatkan kapasitas diri agar dapat berkiprah dan bersaing di
era globalisasi ini. Oleh karenanya, institusi pendidikan yang berperan dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dituntut untuk melakukan
terobosan dan upaya perbaikan.

Visi Universitas Jambi adalah mewujudkan World Class Entrepreneurship
University. Oleh karenanya Universitas Jambi banyak melakukan terobosan dan
upaya perbaikan untuk menghasilkan kualitas lulusan sarjana yang diharapkan
mampu bersaing di era globalisasi. Menindaklanjuti visi tersebut, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya di Program Studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia Universitas Jambi menerapkan program peminatan bagi
mahasiswanya. Program peminatan ini dirancang dan disesuaikan dengan
kebutuhan serta aplikatif untuk diterapkan di dunia kerja. Program peminatan
tersebut di antaranya adalah jurnalistik, teater, dan kepengarangan. 

Pada program peminatan kepengarangan, mahasiswa difokuskan untuk
dapat menghasilkan produk berupa tulisan dalam bidang sastra seperti puisi,
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naskah skenario, dan cerita pendek. Mata kuliah yang ditawarkan adalah menulis
prosa fiksi, menulis puisi, menulis kritik dan esai, menulis skenario, dan
penerbitan antologi.

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi
telah menyusun kurikulum pada tahun akademik 2018/2019. Mata kuliah yang
diajarkan adalah menulis puisi dan menulis skenario yang berada di semester 4
dan 6. Penulis memilih penelitian pada semester 4 dengan mata kuliah menulis
puisi dikarenakan puisi merupakan salah satu produk tulisan yang banyak berada
di media sosial maupun dijadikan buku serta akrab dengan kehidupan sehari-hari.
Hal ini sejalan dengan pengertian puisi yang merupakan ungkapan perasaan dari
penulis dalam bentuk kata-kata yang diberi irama serta memiliki majas dan indah.
Ungkapan-ungkapan perasaan tersebut dapat berupa perasaan bahagia, cemas,
takut, sedih, hingga kritikan.

Dosen dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran menulis
puisi di zaman era globalisasi saat ini.  Teknologi menawarkan pembelajaran
dengan nuansa kreatif, inovatif, dan menyenangkan serta memberikan kesempatan
kepada penulis-penulis pemula untuk mengasah kemampuan dan memperluas
wawasan karena mereka mendapatkan pembaca yang lebih luas dan kesempatan
untuk menunjukkan kemampuan yang lebih baik. Salah satu teknologi yang dapat
digunakan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran menulis 
puisi adalah instagram.

Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang digemari oleh
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pengguna internet. Instagram adalah aplikasi untuk berbagi foto, video, dan
suasana secara langsung kepada pengguna lainnya dengan berbagai filter dan
pilihan edit untuk unggahan agar semakin menarik. Pengguna instagram dapat
menjalin komunikasi dengan memberikan komentar tentang foto dan juga dapat
memberikan tanda suka terhadap foto yang telah diunggah pengguna lainnya.
Pengguna instagram pun beragam dari buruh, petani, guru, pengusaha, pekerja
kantoran, artis, hingga presiden. 

Instagram sebagai tempat untuk mengekspresikan ide dan tulisan
mahasiswa akan sangat bermanfaat dikarenakan mereka dihadapkan dengan
pembaca yang lebih luas. Jika selama ini hanya dosenlah yang menjadi satu-
satunya orang yang mengoreksi dan membaca tulisan mahasiswa, maka dengan
instagram, tulisan mereka dapat dibaca oleh teman-teman mereka baik yang
sesama mahasiswa kepengarangan maupun di luar itu. Tanpa disadari, keadaan
tersebut memberikan tuntutan sekaligus kesempatan bagi mahasiswa untuk
menunjukkan kreativitas dan karya mereka yang terbaik serta diharapkan hal ini
juga akan memberikan motivasi yang lebih baik bagi peningkatan kompetensi
menulis mahasiswa.  

Pembatasan Masalah 1.2
Penelitian ini dibatasi pada kemampuan menulis puisi pada mahasiswa

kepengarangan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Jambi angkatan 2017 karena hanya pada semester 4 dan angkatan
2017 saja yang sedang mengontrak mata kuliah puisi saat ini.
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Rumusan Masalah1.3
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian

ini adalah bagaimana kemampuan menulis puisi dengan memanfaatkan instagram
pada mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Jambi pengkhususan kepengarangan angkatan 2017?
1.4 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan
menulis puisi dengan memanfaatkan instagram pada mahasiswa program studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi pengkhususan
kepengarangan angkatan 2017.

Manfaat1.5
Manfaat Teoretis 1.5.1

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi
dan penambah wawasan kepada mahasiswa, dosen, dan juga Program Studi dalam
pemanfaatan teknologi. Secara teoretis, hasil penelitian berguna untuk
menjelaskan manfaat dari penggunaan instagram bagi mahasiswa.

Manfaat Praktis1.5.2
Bagi dosen1.
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Dosen dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dengan
memanfaatkan instagram sebagai sarana belajar dalam menulis puisi.

Bagi mahasiswa2.
Mahasiswa dapat mengetahui cara untuk mengelola media sosial dengan

baik yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata namun juga dapat berbagi
konten yang positif pada setiap unggahan mereka dan juga untuk belajar.

Bagi Program Studi3.
Penelitian ini memberi sumbangan yang baik bagi Program Studi dalam

meningkatkan pembelajaran di kelas khususnya dan universitas pada umumnya.


