
Pendidikan adalah proses belajar. John Dewey 
berpendapat bahwa belajar adalah bagian hidup

itu sendiri bukan untuk mempersiapkan masa
depan karena belajar adalah proses yang depan karena belajar adalah proses yang 

membantu manusia menjadi berkembang dan
memanusiakan manusia, sehingga pendidikan

membantu manusia untuk membuat dirinya
menjadi sempurna.



Pendidikan:
Menurunkan Angka Buta Aksara dan 

Angka Putus Sekolah



Buta Aksara

• Menurunkan angka melek huruf
• Ketidakmampuan membaca dan menulis
• Dapatmemberikan arti: tidak mampu

- mendengarkan perkataan
- berbicara/berkata-kata- berbicara/berkata-kata
- mengungkapkan dalam tulisan
- mengkomunikasikan tulisan

• Unesco “melek aksara adalah kemampuan untuk
mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, 
membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari
rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak
dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi”.



Putus Sekolah

• Sering tidak masuk sekolah
• Sering tidak naik kelas
• Tidak dapat melanjutkan pendidikan
• Saat jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
• Penyebabnya:• Penyebabnya:

- kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan
- kemiskinan dan lemahnya ekonomi
- pengaruh/pergaulan negatif
- fasilitas kurang memadai
- alasan kesehatan



Maksud dan Tujuan

• Validasi data capaian indikator daerah

• Pendataan by name

• Bahan kebijakan lebih lanjut

• Penyusunan strategi yang tepat• Penyusunan strategi yang tepat



Teknis Pendataan

• Dibentuk kelompok atau tim
• Disesuaikan jumlah desa yang ada
• Tiap kelompok/tim bekerja per desa/dusun
• Wajib berkoordinasi dengan Camat, Kades dan Kadus 

(di perkotaan disesuaikan)(di perkotaan disesuaikan)
• Mendata (per dusun): ...untuk perkotaan disesuaikan

- penduduk usia 0-6 tahun (L/P)
- penduduk usia 7-12 tahun (L/P)
- penduduk usia 13-15 tahun (L/P)
- penduduk usia 16-18 tahun (L/P)
- penduduk usia 15 tahun ke atas (L/P)



Komponen Pendataan Buta Aksara
(Penduduk usia 15 tahun ke atas)

• Nama

• NIK

• Jenis kelamin

• Tempat tanggal lahir (usia)• Tempat tanggal lahir (usia)

• Pendidikan terakhir

• Penyebab

• Solusi

• Kebutuhan khusus (ada atau tidak) jelaskan...



Komponen Pendataan Putus Sekolah
(Penduduk usia 7-18 tahun)

• Nama

• NIK

• Jenis kelamin

• Tempat tanggal lahir (usia)• Tempat tanggal lahir (usia)

• Pendidikan terakhir

• Penyebab

• Solusi

• Kebutuhan khusus (ada atau tidak) jelaskan...



Blanko Pendataan dan Pelaporan

• Blanko pendataan di ambil di laman Dinas 
Dikpora (menu pengumuman), termasuk 
materi paparan ini dengan alamat:

pendidikan.kulonprogokab.go.idpendidikan.kulonprogokab.go.id

• Pelaporan hasil yang telah direkapitulasi per 
desa/kelurahan (kumpulan data per dusun) 
dikirim ke email:

perencanaan.dindik.kp@gmail.com

paling lambat 6 April 2019



Kontak Koordinasi dan Konsultasi

• Di Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo

c.q. Sub Bagian Perencanaan (Sekretariat)

Dian Putera Karana

• WA only: 081 907 907 373• WA only: 081 907 907 373


