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Abstract  

 

Currently the Kalakijo society has established  Tourism Centre which also functions as a culinary 

center Ingkung Kwali. Some of the problems facing the  Kalakijo Tourism village  as follows: 1. 

Empowering Language Skills for Youth 2 Improved marketing outbound packages ingkung Kuali. 

Targets and outputs as follows: 1 English skills training for Karang Taruna youth, numbering 6-8 

people, lasted for three days , September  24 up to 26, 2016, is located in the Office of  Karang 

Taruna Kalakijo at night. 2 Promotions outbound activities ingkung Kuali to 23 Elementary school 

of Muhammadiyah in special region Yogyakarta  that is around Sleman, Yogyakarta and Bantul. 

The method of  community services include 1) English language training for Karang Taruna youth 

Dusun Kalakijo 2) Expansion Promotion Services of outbound activities Dusun Kalakijo to 23 

Elementary School of Muhammadiyah in special region Yogyakarta is about Sleman, Yogyakarta 

and Bantul. The achievement of  these activities results are 1) Karang Taruna Youth Dusun 

Kalakijo gain an understanding makes active and passive sentences of Present Tense, Future Tense, 

Past Tense, Present Perfect Tense in writing and speaking 2) Expand the marketing and promotion 

of   Outbound packages through a network of 23 Elementary School of Muhammadiyah in Sleman, 

Bantul and Yogyakarta 

 

Keywords:  Sustainable of tourism, Outbound Travel Package

1. PENDAHULUAN  

A.Analisis Situasi   

Inisiasi Dusun Kalakijo menjadi Dusun 

Wisata Kuliner Berbasis Alam dan Kuliner 

dimulai sejak tahun 2012. Namun secara resmi 

pencanangan Kalakijo sebagai kampung Wisata 

baru terlaksana pada tangal 8 Desember 2013 

bertepatan dengan kegiatan KKN dari 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sejak 

saat itu masyarakat Kalakijo terus melakukan 

pembenahan dan promosi. Masyarakat Kalakijo 

mencanangkan Kalakijo sebagai Dusun Wisata 

Alam dan Kuliner berdasarkan diskusi atau 

rembug dusun yang telah berkali-kali dilakukan 

sebelumnya. Salah satu pertimbangan yang 

cukup dominan adalah keadaan geografis, sosial 

dan ekonomi. 

Dusun Kalakijo secara geografis terletak di 

sebelah barat kota Bantul, di sebelah selatan Goa 

Selarong, atau tepatnya di Desa Guwosari, 

Pajangan, Bantul. Terletak di jalur wisata Goa 

Selarong – Wisata Batik Kayu Krebet – Wisata 

Batik Pandak. Memiliki wilayah alam terdiri atas 

lereng perbukitan kapur, bentangan sawah basah 

dan tegalan kering. Pada segemen-segmen 

tertentu panorama Dusun Kalakijo sangat 

mempesona karena pemandangan yang hijau 

dengan suasana asli pedesaan. Secara sosial 

penduduknya yang berjumlah 860 orang atau 

terdiri dari 280 keluarga. Warga  Kalakijo masih 

menjaga dan melestarikan nuansa kehidupan 

pedesaannya yang masih kental. Kalakijo 

merupakan sebuah Dusun yang terletak di 

pinggiran kabupaten Bantul yang belum banyak 

terekspos oleh laju modernisasi. 
Secara ekonomi mayoritas penduduknya 

bekerja sebagai buruh tani yaitu  membantu 

mengelola lahan dari pemilik tanah, bekerja 

sebagai buruh serabutan yaitu sebagai buruh 

bangunan dan lainnya, buruh pengrajin emping 

khususnya ibu rumah tangga, dan sebagai perajin 

batik. Dari mata pencaharian tersebut, kehidupan 

ekonomi Dusun Kalakijo masih jauh tertinggal 

oleh desa-desa lainnya. Tiga puluh tiga persen 

(33%) dari penduduknya masih berpenghasilan 

dibawah IDR 400,000,00. Salah satu kuliner 

andalan masyarakat Dusun Kalakijo adalah 

Ingkung Jawa-nya yang lezat dan emping 

melinjo.  
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Di Dusun Kalakijo terdapat kantor 

hoshiZora Foundation, sebuah Non-
Governmental Organization (NGO) yang 

bergerak membantu anak-anak berprestasi dan 

kurang  mampu untuk terus bersekolah.  Sekolah 

yang dibangun hoshiZora Foundation 

dilatarbelakangi oleh bencana Gempa Bumi 

Yogya pada tahun 2009. Keberadaan sekolah ini 

menjadi penyemangat warga desa untuk  

mengembangkan potensi desanya. Diawali 

dengan banyaknya kunjungan tamu asing yang 

mengunjungi hoshiZora Foundation, yang 

kemudian berwisata di Kalakijo dengan membeli 

Batik, kerajinan dan kuliner  ini membuat warga 

Kalakijo tersadar akan potensi terpendam yang 

ada di desanya. Para tamu asing tersebut senang 

sekali ketika diajak belajar membatik, membuat 

emping, maupun menikmati lezatnya Ingkung 

Jawa. Dihibur penampilan kesenian khas gejok 

lesung membuat para tamu tertarik dan merasa 

senang berkunjung di Kalakijo. Kehadiran para 

tamu inilah yang mendorong minat masyarakat 

Kalakijo untuk mengoptimalkan sumber daya 

alam dan ekonomi dengan membuat Dusun 

Wisata Berbasis Wisata Alam dan Kuliner.  

Salah satu pendekatan pengembangan wisata 

alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan 

pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang 

pariwisata. Yang diwujudkan dalam bentuk gaya 

hidup dan kualitas hidup masyarakatnya Keaslian 

juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan 

sosial daerah pendesaan tersebut,misalnya ruang, 

warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan 

alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta 

pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. 

Dengan demikian, permodelan desa wisata harus 

terus dan secara kreatif mengembangkan 

identitas atau ciri khas daerah. Selain itu juga 

harus ada pelibatan atau partisipasi masyarakat 

setempat,pengembangan mutu produk wisata 

pendesaan, pembinaan kelompok pengusaha 

setempat. Berkaitan dengan partisipasi 

masyarakat, partisipasi harus bisa mengubah 

masyarakat dari hanya obyek menjadi subyek 

pembangunan dan karenanya harus 

menguntungkan dan menyejahterakan 

masyarakat.   

 

 
 

 

B. Permasalahan Mitra 

Saat ini masyarakat Kalakijo telah 

mendirikan Pusat Wisata (Tourism Centre) yang 

sekaligus berfungsi sebagai pusat kuliner 

Ingkung Kwali. Namun berdasarkan pemetaan 

secara partisipatif dengan masyarakat, beberapa 

permasalahan yang dihadapi dalam rangka 

Kampung Wisata Kalakijo adalah sebagai berikut 

: 1.Pemberdayaan Ketrampilan bahasa bagi 

Karang Taruna 

a.Peningkatan ketrampilan bahasa Inggris 

percakapan sehari kepada remaja Karang Taruna 

agar dapat berperan aktif menghadapi turis-turis 

negara asing 

2.Peningkatan pemasaran paket outbond  

Ingkung Kuali 

a.Perlunya peningkatan promosi paket outbond 

di Ingkung kuali 

     Target dan luaran yang dicapai dalam kegiatan 

IbM  ini agar dapat terukur, maka dijelaskan 

target kegiatan secara terinci sebagai berikut :  

1.Pelatihan ketrampilan berbahasa Inggris bagi 

pemuda karang taruna berjumlah 6-8 orang. 

Pelatihan ini dibimbing oleh  Team Pengabdian 

dan staf lulusan hukum kelas internasional UMY, 

berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 24 

sampai dengan 26 September 2016 bertempat di 

Kantor Karang Taruna Dusun Kalakijo di malam 

hari. Pelatihan ketrampilan melatih pemuda agar 

mampu menguasai tenses dalam bahasa Inggris 

yaitu Present Perfect Tense, Present Tense, Past 

Tense, Future Tense dan dapat membuat kalimat 

aktif dan Pasif dari Tense tersebut. 

2.Berdasarkan diskusi dengan unit pemasaran 

paket outbond  Ingkung Kuali, ada persoalan 

pemasaran sehingga dengan jaringan yang 

dimiliki oleh UMY, kami melakukan promosi 
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kegiatan outbond Ingkung Kuali ke 23 SD 

Muhammadiyah dilingkungan DIY yaitu sekitar 

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Bantul 

 

Permasalaha

n 

Solusi Luaran 

Pemberdayaa

n 

Ketrampilan 

bahasa 

Inggris  

Pendampingan 

Pelatihan 

bahasa Inggris 

Bahan ajar, 

draft artikel 

Peningkatan 

promosi 

paket 

outbond 

Ingkung 

Kwali 

Promosi paket 

outbond ke SD 

Muhammadiya

h 

Jasa Promosi 

ke 23 SD 

Muhammadiya

h (Sleman, 

Yogyakarta, 

Bantul, 

publikasi 

melalui 

repository. 

umy. ac. Id 

 

Tabel 3. Target pencapaian kegiatan IbM untuk 

Dusun Kalikijo  

 

No Jenis 

Luaran 

Indikator Capaian 

1  

Peningkat

an 

ketrampil

an bahasa 

Inggris 

Kemampuan 

 menguasai 

 keterampilan  

membuat  

kalimat aktif 

 dan Pasif 

2 Jasa 

Promosi 

paket 

outbond 

Jasa Promosi ke SD 

Muhammadiyah wilayah 

 Sleman, Yogyakarta, 

 Bantul, 

 
Sedangkan luaran kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini, melalui kegiatan IbM 

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Paket 

Wisata Outbond Ingkung Kwali Di Dusun 

Kalakijo adalah  laporan kegiatan,draft artikel, 

publikasi di media online 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Mengingat Dusun Kalakijo merupakan desa 

wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan 

asing dan Ingkung Kuali merupakan desa binaan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

sehingga perlu mempersiapkan keterampilan 

berbahasa Inggris bagi kalangan remaja karang 

taruna . Minimal mereka dapat berbahasa Inggris 

sederhana sebagai modal dalam melaksanakan 

percakapan sehari-hari. Ingkung kuali yang 

merupakan desa binaan UMY mempunyai paket 

outbond Farm and Outbond sayangnya 

peminatnya masih kurang banyak  baik dari lokal 

(domestic), maupun asing. Oleh karena itu 

diperlukan upaya mempromosikan paket outbond 

Ingkung kuali kepada SD Muhammadiyah yang 

berlokasi di Sleman, Bantul, Yogyakarta yang 

merupakan jejaring Muhammadiyah. Diharapkan 

dari promosi awal ini Paket Farm dan Outbond 

Ingkung Kuali akan meningkat. 

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi dan terkait dengan 

target luaran yang telah ditetapkan adalah 

1. Sebelum pelaksanaan pelatihan Bahasa 

Inggris terlebih dahulu tim pengabdian menemui 

Bapak Kadus Kalakijo Bapak Sareh Supardi 

untuk menentukan jadwal pelatihan bahasa 

Inggris. Dalam pertemuan itu bapak Dukuh 

belum dapat menentukan jadwal pelatihan karena 

harus memusyawarahkan terlebih dahulu dengan 

warga, sebelumnya bapak Dukuh meminta surat 

tugas dari UMY sebelum kami melaksanakan 

pelatihan bahasa Inggris kepada pemuda Karang 

Taruna Dusun Kalakijo. Setelah dirapatkan 

ditentukanlah jadwal pelatihan mulai tanggal 

24,25,26 September malam hari setelah Isya di 

Kantor Karang Taruna Dusun Kalakijo. Pelatihan 

diikuti oleh pemuda Karang Taruna, pendidikan 

mulai dari SMP sampai dengan SMA. 

2. Persiapan kegiatan dilakukan dengan 

menyiapkan bahan ajar untuk pelatihan bahasa 

Inggris dengan tujuan agar peserta memahami 

tense yaitu Present Perfect Tense, Present Tense, 

Past Tense, Future Tense dan mempraktekkan 

kalimat Aktif dan Pasif dari Tense tersebut. 

Disamping itu Tim Pengabdian menyiapkan 

bahan bacaan berkaitan dengan penggunaan 

Tense dan Kalimat Aktif dan Pasif dari Tense 

tersebut. 

3. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan 

bahasa Inggris oleh Tim Pengabdian pada 

tanggal 24 September, berhubung pada malam 
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itu hujan sangat lebatnya, pelatihan hanya 

dihadiri oleh Ketua Pemuda Karang Taruna 

Dusun Kalakijo, Rifki Arfianto sehingga 

pelatihan tidak dapat terselenggara. Baru pada 

keesokan  malamnya, tanggal 25 September, 

Pelatihan bahasa Inggris dapat terselenggara 

dengan dihadiri oleh 8 peserta. Materi bahasa 

Inggris yang diberikan adalah Tenses yaitu 

Present Tense, Present Perfect Tense, Past 

Tense, Future Tense. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pada hari terakhir tanggal 26 September 

2016, pelatihan bahasa Inggris dihadiri oleh 6 

peserta, materi yang diberikan adalah membuat 

kalimat aktif dan pasif menggunakan Tenses 

yang sudah diajarkan.  

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 
 

  Pelatihan ketrampilan bahasa Inggris untuk 

pemuda Karang Taruna, dengan materi sebagai 

berikut: 

TENSES 

1.Pengertian Tenses (Anonim, 2016;1) 

Tenses ini sendiri merupakan formula yang tepat 
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dan akurat untuk belajar Bahasa Inggris. Tenses ini akan 

memberikan panduan secara khusus untuk menyusun 

kalimat yang efektif dalam Bahasa Inggris. Bagaimana 

kita membuat kalimat yang mewakili aktivitas di masa 

lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

Sangat tepat untuk dipelajari terutama dalam percakapan 

sehari-hari. Jumlah tenses dalam bahasa Inggris 16 

mengingat waktu dan kebutuhan bagi remaja karang 

taruna didusun Kalakijo ini kami hanya mengajarkan 4 

tense yang sering dipraktekkan dalam percakapan sehari-

hari saja yaitu Present Tense, Future tense, Past Tense, 

dan Present Perfect Tense. 

Tenses sederhananya adalah mengelola bentuk kata 

kerja yang menunjukkan waktu.   Yang perlu anda ingat 

untuk perbedaan waktu pada tenses adalah sekarang 

(present), lampau (past) dan akan datang (future). Setiap 

tenses yang diberikan memiliki fungsi masing-masing. 

Seperti Simple Present Tense yang berfungsi untuk 

membuat kalimat yang menyatakan peristiwa yang 

dilakukan sekarang ini. Kemudian untuk Past Tense ini 

menunjukkan kegiatan yang berlaku di masa lampau. 

Sedang untuk future menunjukkan peristiwa yang akan 

dilakukan. Kemudian ada Present Perfect Tense yang 

berfungsi untuk membuat kalimat yang menunjukkan 

aktivitas yang berlangsung pada masa lampau sampai 

sekarang masih berlangsung.  

1.Rumus Tenses 

a.Present Tense 

               (+) = S + V1 + (s/es) 

               (-) = S + Do/Does + not + V1 

               (?) = Do/Does + not + S + V1 

 

              Tobe (am, is, are) 

 

               Contoh kalimat: 

               She is a smart girl 

               She is not a smart girl 

               Is she a smart girl? 

            

    (+)  :  S + V1 + s/es + Object 

    She goes to school 

    She does not go to school 

    Does she go to school? 

    b.Future Tense 

   (+)=S+will/shall+infinitive(v1) 

   (-)=S+will/shall+not+infinitive(v1) 

   (?)=will/shall+S+infinitive(v1) 

   Contoh kalimat: 

   I will tell you how to make a delicious 

cake 

   I will not tell you how to make a delicious 

cake 

Shall I tell you how to make a delicious cake? 

 

     c.Past Tense 

                (+) = S + V2 + O 

                (-) = S + did + not + V1 

                (?) = Did + S + V1  

      

                Contoh kalimat: 

                She worked at night 

                She did not work at night 

                Did she work at night? 

                                   

               d.Present Perfect Tense 

               (+) = S + Have/has + V3 

       (-) = S + Have/has + not + V3 

       (?) = Have/has + S + V3 

 

        Contoh kalimat: 

        She has bought a book 

        She has not bought a book 

        Has she bought a book? 

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan 

Program Pelatihan Bahasa Inggris: 

1.Kehadiran anggota Karang Taruna pada saat 

jadwal pelaksanaan pelatihan bahasa Inggris pada 

tanggal 24,25,26 September 2016 setelah Isya 

jam 19.00 wib 

2.Penyediaan tempat untuk pelaksanaan  

pelatihan Bahasa Inggris di Kantor Karang 

Taruna Dusun Kalakijo 

3.Pemberian fasilitas yang menunjang pelatihan 

yang disediakan oleh tim pengabdian, yaitu 

listrik, tikar, minuman untuk tim pengabdian 

 

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan kedua dan terkait dengan target 

luaran yang telah ditetapkan adalah  

1.Sebelum pelaksanaan promosi paket outbond 

terlebih dahulu tim pengabdian menemui staf 

pemasaran Mbak Nina. Berkenaan dengan 

kurangnya promosi untuk kegiatan paket outbond 

ini, kami mengadakan promosi melalui jaringan 

Muhammadiyah, pada 23 SD Muhammadiyah 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota 

Yogyakarta. 

2.Persiapan dan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian dilakukan dengan menyiapkan data 

SD Muhammadiyah se Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. 

Kemudian memperbanyak leaflet kegiatan Paket 

Outbond yang sudah dimiliki oleh Unit Outbond. 

Setelah menyeleksi SD Muhammadiyah yang 
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akan dikunjungi untuk kegiatan promosi paket  

outbond, kami melakukan kegiatan jasa promosi 

ke SD Muhammadiyah yang menjadikan sasaran 

kegiatan promosi paket outbond tersebut.  

           

 
 

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan 

Program Promosi Paket Farm dan Outbond: 

1.Menyediakan leaflet untuk diperbanyak dan 

disebarkan di SD Muhammadiyah di kawasan 

Sleman, Yogyakarta, Bantul 

2.Menyediakan acara workshop di lokasi 

Outbond untuk kegiatan promosi 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a.Profil Dusun Kalakijo 

Desa Wisata Kalakijo terletak di Dusun 

Kalakijo secara geografis terletak di sebelah 

barat kota Bantul, di sebelah selatan Goa 

Selarong, atau tepatnya di Desa Guwosari, 

Pajangan, Bantul. Dengan penduduknya yang 

berjumlah 860 orang atau terdiri dari 280 

keluarga. Pedusunan Kalakijo masih menjaga 

dan melestarikan nuansa kehidupan pedesaannya 

yang masih kental. 

       Sebuah wisata yang berada di wilayah 

Yogyakarta, terletak di tengah -tengah pedesaan 

yang bernuansa alam pedesaan yang nyaman dan 

menyenangkan. Lokasi yang strategis sehingga 

memudahkan pengunjung untuk datang 

berekreasi, sendiri maupun bersama keluarga 

atau kerabat dekat. Sebagai tempat alternatif 

rekreasi, kuliner Ingkung Kuali dibuat dengan 

bumbu resep turun temurun dan cara masak yang 

mempertahankan ketradisionalannya sehingga 

menghadirkan cita rasa yang sangat asli. Ingkung 

Kuali menyediakan menu prasmanan ayam 

bakar, ayam goreng, aneka sayur dan sego 

wiwit.  

b. Peserta Kegiatan 

 Peserta pada kegiatan pengabdian ini dibagi 

2 yaitu untuk permasalahan yang pertama yaitu 

pelatihan bahasa Inggris, pesertanya adalah 

pemuda Karang Taruna Kalakijo, pendidikan 

mulai tingkat SMP dan SMA. Peserta untuk 

permasalahan yang kedua yaitu Promosi untuk 

kegiatan Paket Outbond adalah SD 

Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Kabupaten 

Bantul, dan Kota Yogyakarta, sebanyak 23 buah 

c. Langkah Kegiatan  
Pelatihan dalam kegiatan IbM ini mencapai 

keberhasilan karena dukungan    berbagai pihak 

yang terkait dan mau bekerjasama dengan baik, 

yaitu pihak mitra (sasaran). Keberhasilan 

kerjasama juga terjadi karena akar permasalahan 

diperoleh dari pihak mitra sendiri. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan di Bulan September-Oktober 

2016. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk 

pelatihan  dengan 3 tatap muka. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan di kantor Karang Taruna 

Dusun Kalakijo dan Promosi ke SD 

Muhammadiyah Sleman, Yogyakarta, Bantul 

Kegiatan IbM ini dibagi menjadi 2 kegiatan, 

kegiatan pertama pelatihan bahasa Inggris dibagi 

menjadi  beberapa tahap yaitu: 1) Kegiatan 

diawali dengan penjajagan lokasi desa mitra , 

yang dilakukan pada saat pembuatan proposal, 2) 

persiapan awal identifikasi permasalahan 3) 

identifikasi peralatan yang akan digunakan,4) 

menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan,5) 

pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kedua promosi 

paket outbond dibagi menjadi beberapa tahan 

yaitu :(1) Kegiatan diawali dengan penjajagan 

lokasi desa mitra , yang dilakukan pada saat 

pembuatan proposal, (2) persiapan awal 

identifikasi permasalahan (3) identifikasi 

peralatan yang akan digunakan,(4) menetapkan 

jadwal pelaksanaan kegiatan, (5) pelaksanaan 

kegiatan 

d.Hasil Kegiatan  

 Untuk menyelesaikan semua permasalahan 

yang dihadapi mitra, maka dilakukan kegiatan 

pelatihan dan promosi kepada mitra. Semua 

aktifitas kegiatan pengabdian ini dipublikasikan 

di media internet dalam http:// 

repository.umy.ac.id 

 1. Pelatihan Bahasa Inggris          
Dusun Kalakijo merupakan desa wisata, 

diharapkan warga masyarakat dapat terlibat aktif 

dalam kegiatan wisata tersebut. Berkaitan dengan 

ini, perlunya kegiatan pelatihan bahasa Inggris 

bagi pemuda Karang Taruna untuk dapat 

berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Sebelum 
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dilakukan pelatihan, walaupun peserta pelatihan 

pendidikan di SMP dan SMA sudah mengetahui 

pengetahuan bahasa Inggris di bangku sekolah 

tapi ketika diadakan test berkaitan dengan materi 

yang dilatih, banyak yang belum memahami dan 

menguasainya. Pelaksanaan pelatihan bahasa 

Inggris dilaksanakan malam hari pada saat 

peserta tidak melaksanakan kegiatan sekolah, 

pemilihan  jadwal pelatihan ditentukan sendiri 

oleh peserta yaitu pada tanggal 24, 25, 26 

September 2016 Untuk kegiatan pelatihan bahasa 

Inggris ini target pelatihan adalah agar peserta 

dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris 

dengan menguasai kemampuan dasar tenses dan 

membuat kalimat aktif dan pasif, setelah 

pelatihan bahasa Inggris peserta sudah dapat 

memahami dan menguasai bagaimana membuat 

kalimat aktif dan pasif dalam writing dan 

speaking. 

2.Perluasan Promosi kegiatan paket Outbond 

Permasalahan pada unit outbond ini adalah 

kurangnya promosi kegiatan outbond, selama ini 

unit outbond sudah memiliki web sendiri untuk 

kegiatan pemasaran, twitter, tripadvisor, 

facebook, tapi sayang belum banyak 

mendatangkan peserta outbond. Media promosi 

dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki 

Muhammadiyahpun dapat digunakan sebagai 

alternatif lain promosi kegiatan pengabdian. 

Memanfaatkan leaflet yang dimiliki oleh unit 

outbond, kami melakukan kegiatan promosi ke 

23 SD Muhammadiyah se Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul dan Kodya Yogyakarta.  

Sebelumnya rencana untuk kegiatan promosi 

sebanyak 25 SD Muhammadiyah  tapi berhubung 

ada kendala 3 lokasi SD Muhammadiyah yang 

sulit dijangkau sehingga kegiatan promosi hanya 

dapat dilakukan hanya  pada 23 SD saja. Daftar 

SD Muhammadiyah yang dijadikan target 

promosi antara lain sebagai berikut: 
 



8 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Respon dari kunjungan promosi kegiatan 

paket outbond yang kami lakukan hasilnya baik 

banyak yang tertarik dengan paket outbond yang 

ditawarkan. 

 

4. KESIMPULAN 

        Hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya pelatihan bahasa Inggris dapat 

meningkatkan kemampuan dan penguasaan 

bahasa Inggris pemuda Karang Taruna Dusun 

Kalakijo,  membuat kalimat aktif dan pasif  

dalam bentuk writing dan speaking. Melalui 

kegiatan promosi paket outbond ke SD 

Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Kabupaten 
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Bantul, Kotamadya Yogyakarta dapat menjadi 

alternatif lain kegiatan promosi, selain melalui 

media aplikasi online yang belum maksimal 

hasilnya. Saran yang dapat diberikan adalah 

masih perlu dilakukan pelatihan bahasa Inggris 

yang lebih intensif untuk lebih meningkatkan 

kemampuan  pengetahuan bahasa Inggris 

pemuda Karang Taruna Dusun Kalakijo dan 

memperluas jaringan pemasaran paket outbond 

ke TK Muhammadiyah se DIY.  
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