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ABSTRAKSI 

 
Tujuan dari penelitian ini mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 

(Community Development) melalui pelatihan bahasa inggris oleh dinas pariwisata  provinsi DIY  bagi 
masyarakat yang ada di Desa Wisata (di Desa wisata Wukirsari dan Karangtengah Kabupaten Bantul), 
yang akan di bahas dalam pelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat  yang 
dilaksanakan oleh dinas pariwisata provinsi DIY dalam kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat, 
salah satu bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan adalah melalui pelatihan Bahasa Inggris, yang 
mempunyai fungsi edukasional dalam peningkatan pengetahuan masyarakat, selain ingin melihat 
mengenai pelaksanaan dari pelatihan itu sendiri, peneliti juga ingin melihat mengenai partisipasi 
masyarakat dalam pelatihan Bahasa Inggris tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara,dan 
observasi  
 

Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa ada beberapa proses dalam pelaksanaan pelatihan 
Bahasa Inggris yang dilakukan  oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY di desa wisata Wukirsari dan 
Karangtengah Kabupaten Bantul. Proses pelaksanaan itu antara lain analisis sumber daya manusia, 
sosialisasi, melakukan perekrutan peserta pelatihan dan penyiapan materi, Pelaksanaan pelatihan, tahap 
evaluasi, Selain itu peneliti juga melihat adanya partisipasi masyarakat dalam proses persiapan hingga 
proses pelatihan Bahasa Inggris tersebut bentuk. 
 
  Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini adalah pelatihan Bahasa Inggris  adalah suatu 
bentuk Program  yang bertujuan untuk memberdayaan masyarakat, selain itu bertujuan  untuk  
meningkatkan pengetahuan masyarakat  mengenai Bahasa Inggris, dengan pengetahuan yang mereka 
dapat tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada masyarakat dalam hal kemampuan berbahasa 
Inggris sehingga membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan asing. 
Oleh karena itu diharapkan agar perlu adanya keberlanjutan dari proses pelatihan Bahasa Inggris 
tersebut. Dari penelitian yang dilakukan di dua desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul tersebut, 
peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi 
DIY berjalan kurang maksimal karena ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian 
sehingga pemanfaatan dari pelaksanaan pelatihan tersebut menjadi lebih maksimal bagi masyarakat, 
permasalah tersebut antara lain, pemilihan ataupun pemisahan peserta pada usia produktif, jika sasaran 
pelatihan tidak hanya usia produktif namun mengikutsertakan yang  diatas usia produktif, maka perlu 
ada pemisahan peserta sehingga proses belajar lebih efektif. Dan yang paling penting adalah perlu 
adanya keberlanjutan program pelatihan yang sebaiknya dilakukan beberapa kali tidak Cuma sekali. 
Selain itu peneliti juga melihat bahwa adanya partisipasi masyarakat yang berjalan baik, dimana 
masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam setiap tahap persiapan maupun pelaksanan pelatihan 
Bahasa Inggris tersebut. 
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