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Konon, awal daripada proses pendidikan di Indonesia adalah menggunakan sistem 

tutur-tinular. Transformasi sistem nilai bergerak dari orang ke orang. Dari orang 

terdekat, ayah ke pada anak, cucu, sampai dengan kerabat terjauh, proses pendidikan 

mereka berbentuk nyantrik. Karena itu kemudian terbangun sistem kekerabatan 

keluarga yang kuat, kesukuan yang kuat hingga bangsa Indonesia memiliki suku-suku 

bangsa yang beraneka ragam pola kehidupannya. Tahap selanjutnya menggunakan 

model pembelajaran baca-tulis atau sistem literet. Teks-teks dibuat dengan media daun 

ataupun benda-benda alam sekitar lainnya yang dapat dijadikan media untuk menulis 

pesan. Dari masa ini, kita bisa mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bangsa Indonesia berkembang pesat, sampai pada pernah merasakan 

kejayaan pada jaman Sriwijaya dan Majapahit. Ironis memang, memasuki kehidupan 

modern pola kemajuan intelektual dan kesadaran akan kehidupan berbangsa 

bernegara Indonesia tertinggal, kemudian hidup dalam masa penjajahan. Seiring 

dengan itu, perkenalannya dengan teknologi pendidikan modern (industri kertas dan 

alat tulis menulis) muncullah tokoh-tokoh nasional yang menjadi aktor intelelektual 

bangsa. Diantaranya berbentuk pendidikan jarak jauh menggunakan jasa surat 

menyurat pos sehingga kita mengenal kumpulan surat-surat RA. Kartini "Habis Gelap 

Terbitlah Terang."  

Kini dunia pendidikan di Indonesia sampai pada tahap pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). Walaupun TIK secara jaringan telah merambah 

kesegenap penjuru nasional, akan tetapi dalam hal penerapannya belumlah familiar 

benar. Apalagi dalam hal pemanfaatannya bagi dunia pendidikan. Mungkin kebanyakan 

masih asyik berlama-lama menikmati kecanggihan komputer termasuk sarana dan 

prasarananya seperti halnya bermain game dan ber-internet ria. Padahal jelas bahwa 

kondisi geografis Indonesia yang amat luas serta terbagi atas berbagai propinsi 

maupun kabupaten tentu merupakan sebuah tantangan dalam pengembangan akses 

dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Sampai pada tahap inipun, keberadaan 

semacam web dirasakan belum termanfaatkan secara optimal.      



Dalam kaitannya dengan sistem kurikulum di Indonesia, diketahui bahwa setiap mata 

pelajaran yang terbagi dalam tiga kategori yaitu normatif, adaptif, dan produktif, masing-

masing memiliki karakter berbeda. Khususnya mata pelajaran seni budaya 

sebagaimana halnya pada mata pelajaran seni tari tradisi. Mengingat di samping 

bentuk-bentuk gerak visual, di dalam gerak tari terkandung pula nilainilai falsafah dan 

aturan-aturan gerak yang memproyeksikan nilai-nilai etika dan estetika. Karena itu, 

pembalajaran tari tradisi selalu harus on line person atau bertemu orang secara 

langsung. Maka dalam arahnya akan bersinggungan dengan persoalan: 

1. bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran seni tari ? dan  

2. bagaimana pemanfaatan TIK dalam manajemen pendidikan tari ?  

Dari permasalahan yang disebutkan diatas, menurut pemikiran Anda, bagaimana solusi 

terbaik yang bisa diterapkan? Jika pembahasan yang Anda lakukan mendapatkan 

beberapa alternatif solusi, jelaskanlah alternatif solusi tersebut disertai dengan data 

referensi yang Anda gunakan. 


