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Abstract: The institute for Foreign Language Development (LPBA) is a program
centered on foreign language learning activities for students of the Sunan Drajat
Paciran Islamic Boarding School in Lamongan. The purpose of this institution is to
master foreign language, especially Arabic and English. Therefore, researchers want to
know about how to apply additional lessons in the Foreign Language Development
Institute (LPBA). This research was conducted at the Sunan Drajat Paciran Islamic
Boarding School in Lamongan, with class XI as the sample. This study uses descriptive
quantitative method to determine the efficiency of speaking skills using the test
formula “t”. The results of this study indicate an increase in santri’s speaking skills
after the implementation of additional learning at the Institute for Foreign Language
Development (LPBA) at the Sunan Drajat Paciran Islamic Boarding School in
Lamongan with the value of t count 9.823 greater that t table 2.026 and this indicates
Ho is rejected.
Key word: Foreign Language Development Institutions (LPBA), additional lessons,
speaking skills.
Abstrak: Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) adalah suatu program yang
berpusat pada kegiatan pembelajaran bahasa asing bagi santri Pondok Pesantren
Sunan Drajat Paciran Lamongan. Tujuan dari berdirinya lembaga ini adalah
diharapkan agar siswa menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Arab dan Bahasa
Inggris. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana penerapan
pelajaran tambahan yang ada di Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA).
Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan,
dengan kelas XI sebagai sampelnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kuantitatif untuk mengetahui efesiensi keterampilan berbicara dengan menggunakan
rumus test “t”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan
keterampilan berbicara santri setelah dilaksanakan penerapan pembelajaran
tambahan di Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) di Pondok Pesantren
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Sunan Drajat Paciran Lamongan. Dengan nilai t Hitung 9,823 lebih besar dari t table
2,026 dan ini menunjukkan Ho ditolak.
Kata kunci: Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA), pelajaran tambahan,
keterampilan berbicara

رقدرــ
الغة العكبي يه لة أجنببي لةري الناطقني هبا حنتاج اإىل اسرتاتيجي و جأساليب حمددة لتحقيق جأهداف
التعمل املكغوب  .والةكض رن تدريس الغة العكبي عىل جأربع همارات ،ويه :همارة الاس امتع ،وهمارة الالكم ،وهمارة
القكاءة ،وهمارة الكتاب  .والالكم هو معغي تبد جأ صوتي تنهتى بإمتام معغي اتصال رع رتحدث رن جأبناء الغة يف
روقف انامتع  1.و تعدّ همارة الالكم رن جأمه املهارة الغةوي جأن جأول را هيدف الناس اذلين يتعغمون الغة ا جأنببي
هو الالكم .تظهك جأمهي تعغمي الالكم يف الغة العكبي جأو ا جأنببي رن جأمه الالكم ذاته يف الغة  ،فالغة تع ّد ن ءا
أجساس يا يف رهنج تعغمي الغة ا جأنببي ذكل جأنه ميثل يف الةالب اجل ء العغمي والتطبيق لتعغمي الغة .
ل شك جأن الالكم رن جأمه جألوان النشاط الغةوي لغصةار والكبار ،فالناس يس تخدرون الالكم جأزرث رن
الكتاب جأي جأهنم يتلكمون جأزرث مما يكتبون ،ورن مث نس تطيع جأن نعرب جأنه ن ء يف ممارس الغة واس تخداهما 2.جأرا
الكفاءة يف الالكم واحد رن جأنواع الكفاءة اليت حيققها املتعغمون يف تدريس الغةات احلديث اكلغة العكبي  .الالكم
هو جأحد رن وسائل الإتصال رع بعضها بعضا.
ويف جمال التدريس ،هناك نوعان رن ا جأنشط ويه ا جأنشط الصفيّ والالرهنجي  .ا جأنشط الالصفي
تعين سغسةل رن العمغيات رن جأجل توفري املناجه ادلراس ي اليت يمت فكضها جأو محمول اكملدخالت التعغميي  .يف حني
الالرهنجي  ،ويه النشاط اذلي يقام رن جأجل تطويك اجلوانب املعين رن نوانب املهنج .والوصف يف ا جأنشط
الارهنجي هو التطور فذلكل تتطغب التالريذ املبادرة اخلاص يف التنفيذ .ا جأنشط الارهنجي تعطي احلكي الاكرةل
لغتالريذ يف اختيار ا جأنشط وفقا ل إالراكنيات واملواهب اليت ميارس فهيم.
1

 .محمود اكرل الناق  ،تعغمي الغة العكبي لغناطقني بغةات أجخكى .املمغك العكبي  :جارع أجم القكى.511-541 .5891 ،
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املعهد سونن درجات بجنارانيار بشريان لربجان دلهيا جأنشط الالرهنجي ركز نيمي الغة ا جأنببي
)(LPBAيه واحدة رن املؤسسات التعغميي حتت رعاي رعهد سونن دراجات بجنارانيار بشريان لربجان،
حيث را اكن قيام رؤسس تعغمي الغةات ا جأنببي استبد اإىل الشعور برشوط رطالب والالزتارات واملسؤوليات
يف املعاهد الإسالري يف العرص احلديث ،حيث يطغب املعهد جأيضا لإعداد التالريذ اذلين يتبافسون يف اجملالت،
اإرا الاقتصادي و اإرا الس ياس ي و اإرا الثقافي و اإرا الانامتعي يف اجملمتع .فأجرا ا جأهداف املتوقع لهذه املؤسس يه
اإتقان التالريذ بلغة ا جأنببي  ،خصوصا الغة العكبي والغة الإجنغزيي  .ونكيد الباحث جأن تبحث يف همارة الالكم
فيه جأن هذا الربانرج يكون جأنشط التحدث العميل جأزرث رن جأن يكون يف جأنشط التعمل.
اإضاف اإىل ذكل ،نكيد الباحث جأن تعكف تدريس همارة الالكم يف هذا الفصل ،فذلكل تقوم الباحث
بلبحث العغمي عن هذه املساةل حتت املوضوع " تطبيق ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة اأجنببي )LPBA
لرتقي همارة الالكم لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد سونن درجات الاساليم بجنارانيار بشريان لربجان".

رباجه البحث
طكيق البحث اس تخدرت الباحث يه الطكيق المكي ويه العمغي يف نيل املعكف بس تعامل البياانت جأو
الكمق أةل يف اإجياد البيان عن اليشء املنشود ،جأرا صف هذا البحث المك .والهدف رن هذه الصف ملعكف تطبيق
ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAلرتقي همارة الالكم لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد
سونن درجات الاساليم بجنارانيار بشريان لربجان.
جممتع البحث وعينته
واملكاد مبجمتع البحث هو مجع رن ا جأفكاد جأو ا جأش ياء اليت تصف مبا يصفه 3.وزادت سوهارمسي جأريكبطا
 )Suharsimi Arikuntoبأجن ا جأفكاد جأو ا جأشخاص وا جأش ياء اليت نكون يف روضوع البحث .نعغت الباحث

3
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لتالريذ يف رسكن العدوي تتكون رن التالريذ يف الصف الثارن والتسع يف رس توى املتوسط  ،ورن الصف
احلادي عرش والثنا عرش يف رس توى الثانوي مكجمتع البحث ،و عدده يعين  ۲۱٧تغميذا.
جأ ّرا عين البحث يه بعض رن جممتع البحث اذلي يكون انئبا ربه 4.و جأخذت الباحث بعضهم انئبا عهنم
واس تعمغت الباحث هذه الطكيق عيني الهادف  .)Purposive Samplingنعغت الباحث التالريذ يف رسكن
خاص لتالريذ الصف احلادي عرش يف رس توى الثانوي وعدده  ٨٣تغميذا.
العدوي كعينته ّ
بنود البحث
دليل املالحظ )(Observasi
هبذه الطكيق جأرادت الباحث جأن تعكف تطبيق ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي )LPBA
لرتقي همارة الالكم لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد سونن درجات الاساليم بجنارانيار بشريان لربجان
دليل املقابةل )(Wawancara
هبذه الطكيق جأرادت الباحث لغتعكف عغيه رن جأجل حتقيق جأهداف ادلراس  .اس تخدارت الباحث يف
هذه الطكيق اإىل رئيس املؤسس مث املقابةل الباحث رع ردرس الغة العكبي لغحصول عىل معغي تعمل الغة العكبي
والعوارل املساعدة والعوائق يف تطبيق ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي )LPBA
دليل الواثئق )(Dokumentasi
بس تخدام هذه الطكيق  ،لنيل البياانت املوثق عن املعغورات املتعغق بملؤسس رهنا عن اترخي املؤسس ،
والوقت واملواد ادلراس ي  ،وعدد التالريذ واملدرسني ،والوسائل وغريها.
دليل الإختبار )(Tes

4
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ويف هذا البحث اس تخدرت الباحث الإختبارات لغحصول عىل البياانت عن فهمهم يف رواد الغة
العكبي  ،يه الإختبارات الشفوي عن الالكم لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد سونن درجات الاساليم بشريان
لربجان.
طكيق حتغيل البياانت
جأرا طكيق حتغيل البياانت اليت اس تخدرهتا الباحث يه الطكيق المكي  ،و ي ُس تخدم الطكيق ملعكف زفاءة
همارة الكم لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد سونن درجات الاساليم بجنارانيار بشريان لربجان ،جأرا رروز
املس تخدم هو اختبار ”.)Test “t

5

و جأرا ملعكف هذه الفكوض اس تخدرات الباحث رر املقا نر اليت تعكف بكر " "T-Testلغعينتني
الكبريين والارتباط بيهنام ،ملعكف النتاجئ اس تخدرت الباحث بكانرج .SPSS
و جأرا رر املقا نر  )Paired T-testفكام ييل:
=r

نتاجئ البحث
ركز نيمي الغة ا جأنببي )(LPBA
ا جأنشط الارهنجي يه ا جأنشط يف الربانرج املكتوب و خارج املهنج .اقرتح جأوتيبغ سوتيس نا Oteng
 )sutisnaجأن ا جأنشط الارهنجي يه ادلروس الإضافي وا جأنشط الطالبي اليت جأنكيت يف املدارس ،وليست
اثنوي جأو زنشاط رس تقل .جأرا تونيه ا جأنشط الارهنجي هو لإثكاء وتوس يع أفاق املعكف والشخصي ولتحسني

5

Sugiono, Statistika untuk Penelitian ( Bandung: Alfabeta,2010),hal. 138
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اليشء مت تعغمه يف حقل واحد رن ادلراس  .6وهناك ر جأي أخك جأن ا جأنشط الارهنجي يه ا جأنشط اليت تنظم
لتغبي رطالب المتكن رن دراس املواد وادلروس وتوزيع ال ربي املنصوص عغهيا بشلك ربفصل عىل جأساس
احلاج .

7

بناء عىل را س بق بيانه فتغخص الباحث جأن ا جأنشط الارهنجي يه تنفيذ نشاط اإضايف يف املدرس
وخارج املدرس لتطور توثيق الطالب بوقت حمتاج.
جأرا همم جأنشط الارهنجي فهىي زام ييل(١ :التطور ,تتطور جأنشط الالرهنجي اس تطاع وابتاكري
الطالب رباس با عىل توثيق روههتم و رغبهتم(٢ .ل إالنامتعي  ,همم جأنشط الالرهنجي لتطور اس تطاع الطالب
وعبهئم الإنامتعي(٨ .لغرتفي  ,جأن نكون جأنشط الالرهنجي بيئ ركاتح  ,وفكحي  ,وهبيج دلى الطالب لرتقي معغي
التطور(٤ .لإعداد العمل ,همم جأنشط الالرهنجي لتطور اإعداد معل الطالب.

8

ا جأنشط الالرهنجي يه واحدة رن ا جأدوات التنفيذي املغحق واملمتم ) رن املناجه ادلراس ي  ،واليت حتتاج
اإىل التطويك واملنصوص عغهيا يف وحدات خط العمل  /التقومي الس نوي زام هو رذكور يف املادة  ٣٨الفقكة )٢
البند جأ رن حكور تنظمي عدد ١١لس ن  ٢٠٠٣بشأجن رعايري الرتبي الوطني بصيةته املعدةل رن قبل التنظمي
احلكويم رمق  ٨٢عام  ٢٠١٨بشأجن التعديالت عىل التنظمي احلكويم رمق  ١١لس ن  ٢٠٠٣بشأجن املعايري الوطني
لغحكور ).
ويف هذا العرص احلديث حيث حتتل نكبولونيا املعغورات والتصالت يف املوقف اذلي هو جأرك حيوي،
وبلإضاف اإىل ذكل ،الس يطكة لتكبولونيا املعغورات والتصالت رضوري عىل الإطالق ،وواحدة رن طكق
لإتقان المتكن رن لةتني أجنببي العكبي والإجنغزيي عىل حد سواء لة دولي  .لتحقيق هذه ا جأهداف يف  1يوليو
 ٢٠٠٨قام رادين اإرام خمغصني بدمع رديك رعهد سونن درجات الاساليم بجنارانيار بشريان لربجان الس يخ
6

Otteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional, (Bandung: Angkasa,
1983), h. 35.
7

Zainal Arifin, Konsep dan Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 173
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احلاج عبد الةفور بأجسيس  Institution of Foreign Languages Developmentجأو ركز نيمي الغة
ا جأنببي ) (LPBAاذلي يسع لتنظمي تطويك تعغمي الغة ا جأنببي مبعهد سونن درجات الاساليم ،وهو يف
التأجسيس ا جأول ،يف هذه املؤسس يؤسس جأو يرتزّ عىل تعميق الغة الإجنغزيي .
ولكن يف التطور التايل عىل وجه التحديد يف عام  ،1155يف ركز نيمي الغة ا جأنببي ) (LPBAب ايدة
بكانرج تطويك الغة ا جأنببي  ،جأي الغة العكبي  .التأجسيس ا جأول لونود الغة العكبي يبد جأ رن عدد رن روظفي تعغمي
الغة العكبي اذلين تأجهغوا ،ولكن مل يكن دلهيم وعاء واحض وبدمع الولوع الكثرية رن التالريذ اذلين يكغبون يف
التعمق يف تعمل الغة العكبي .
جأرا خطوات ادلرس يف فصيل ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAفكام ييل:
املقدر  ،يه اإلقاء السالم وادلعاء ،وحتقيق حضور التالريذ ،وتسأجل عن حاةل الطغب بقول "كيف حالمك
املدرس عن جأهداف التعمل الالكم و جأنشط التعمل وفوائدها
اأن؟" ،وتسأجل عن ادلرس يف لقاء املايض ،وترشح ّ
يف احلياة
املدرس عن املوضوع  ،وتقك جأ التالريذ
املدرس املواد ادلراس ي لغتالريذ ،وتقك جأ ّ
أجنشط رئيس ي  ،يه ترشح ّ
املدرس الفكص عىل التالريذ ليسأجلوا
املدرس املفكدات اجلديدة عىل التالريذ  ،ويعطي ّ
عن املوضوع رعا ،و تعكف ّ
املدرس جأن يفهم عن املوضوع ،وترشح لك التالريذ عن املوضوع جأرام الفصل،
املفكات اليت مل يعكفوها ،و جأرك ّ
املدرس ادلرس اذلي قد مت تدريسه.
وتأجزد ّ
املدرس خالص ادلرس رع
املدرس عن املادة ادلرس بطكيق السؤل واجلواب  ،وتقدم ّ
اخلامت  ،يه تؤزد ّ
املدرس معغي التعغميي بدلعاء والسالم.
التاليم ،وإاختمت ّ

9

حتغيل البياانت
وبعد جأن نظكت الباحث عىل نتيج الاختبار القبيل والاختبار البعدي ،جأن الاختبار قبل تطبيق ادلرس
الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي ) (LPBAلرتقي همارة الالكم لتالريذ الصف احلادي عرش يف رس توى
9
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الثانوي جتد فكقا بيهنام .هذا يدل عىل تطور تدريس الغة العكبي مبهارة الالكم .واكن ارتفاع النتيج التالريذ ،وهذا
احلال بسبب قبل تطبيق ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي ) (LPBAلرتقي همارة الالكم.
لغعينتني الكربين والارتباط بني الاختبار القبيل والبعدي ،ملعكف نتاجئ الارتباط بني الاختبار القبيل
إنضم نتيج الإختبار اإىل معود
والاختبار البعدى ،اس تخدرت الباحث بكانرج  .SPSSجأرا خطواهتا زام ييل :ا ّ
" ،"Data Viewو تبديل ا جأسامء يف " ،"Variabel Viewوإاختار– Analyze - Compare Means

إنظم نتةريان اإىل ركحي Paired
 ،Paired T Testوبعد تقدمي ركحي احلوار)  ،Paired T Testا ّ
 Variablesمث طقطق  ،OK- Continue ،وبعد  ،OKخكنت ربه نتاجئ رن لك طبقات .وهذه صورة
نتاجئ.
تقرتن اإختبار عينات Test Paired Samples

قمي الإختبار (T test) T
قمي t table
)Sig. (2-tailed

١٢٣٢٨
٢٢٠٢٢
٠٢٠٠

والتفسري رن هذه الغوح يه جأن نتيج  t Hitung١٢٣٢٨جأزرب رن  ٢٠٠٢٢ t tableوهذه يدل
عىل ركدود الفكضي الصفكي ) ،(Hoو جأن نتيج ) ٠٢٠٠ Sig. (2-tailedوهو جأصةك رن  ٠٢٠٣يدل عىل
ركدود الفكضي الصفكي ) (Hoوالفكضي البدلي ).(Ha
وذلكل اكن الفكضي الصفكي ) (Hoوالفكضي البدلي ) (Haوبني رتةري  )٧٧٢٣ Xورتةري )٣٤٢٢ Y
فهيا اختالف املتوسط  )meanا جأمهي  .)٢٢٢٢٨و جأرا تغخيص هذا الباب جأن ونود زفاءة تطبيق ادلرس
الإضايف ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAلرتقي همارة الالكم لغتالريذ الصف احلادي عرش يف رس توى الثانوي
مبعهد سونن درجات الاساليم بجنارانيار بشريان لربجان.
جأرا العوارل املساعدة والعوائق يف تطبيق ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAلرتقي
همارة الالكم لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد سونن درجات الاساليم ،فهىي:
أجول :العوارل املساعدة يف تطبيق ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAلرتقي همارة الالكم
لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد سونن درجات الاساليم ،فكام ييل :بيئ الغة  ،يه اإنكاء بيئ الغة
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اليت تمت خارج ركز نيمي الغة ا جأنببي  ،)LPBAوهذا يساعد عىل ونود رسكن الغة ا جأنببي جأي
رسكن العدوي ختصص الغة العكبي و رسكن جأيم حاين ختصص الغة الإجنغزيي  .وحفظ املفكدات
والتعبريات يه وانب لغتالريذ حفظ املفكدات لك يوم وكون مجةل رفيدة رن لك رفكدات وحتفظها يف
املرشف بيوم السبت وا جأربعاء .وحفظ التعبريات يف لك يو الإثنني.
اثنيا :العوارل العوائق يف تطبيق ادلرس الإضايف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAلرتقي همارة الالكم
لتالريذ الصف احلادي عرش مبعهد سونن درجات الاساليم
نوانب قدرات الطالب رتنوع لغةاي
املدرس يواجه طالب غري رتجانسني لغةاي  ،اإرا يف القدرات ،وإارا يف خغفي
يف املعهد رعغمي ران ّ
احلياة ،وإارا يف طبيع خشصي الطالب ،واحلغول املعموةل يه جأن هيمت املعغمون بطالهبم اذلين يعتربون جأقل يف
اس تقبال ادلرس ،رثل ن ويد املعغمني دروسا اإضافي لغطالب املعنيني خارج ادلرس ،وخاص الغة العكبي رع زرثة
جأنشط املعهد.
زرثة ا جأنشط يف املعهد
جأنشط التعغمي يف يف ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAيف رعهد سونن درجات الاساليم بد جأت يف
الساع اخلارس اإىل الساع السادس  .يبد جأ النشاط صباحا بككا يكون الطالب ل ي الون نعساء بسبب العديد
رن ا جأنشط حىت وقت رتأجخك رن الغيل .هذا س يؤدي اإىل تعطيل جأنشط تعغمي العكبي يف ركز نيمي الغة
ا جأنببي  .)LPBAاحلل اذلي ميكن القيام به هو اإنكاء عادات التحدث اليت نفذت خارج ركز نيمي الغة
ا جأنببي  ،)LPBAويساعد ذكل املسكن اخلاص لغتحدث وهو املسكن العدوي ختصص الغة العكبي و املسكن
جأيم حاين ختصص الغة الإجنغزيي .
جانب الوسائل التعغميي
الوسائل التعغميي اليت ميغكها ركز نيمي الغة ا جأنببي  )LPBAمبعهد سونن دراجات الاساليم اكفي
متارا ولكن عدم رعمل الغة يسبب قةل ادلامع يف جأنشط الغة ا جأنببي .
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يف حني جأن عكض املواد بلغة العكبي س يكون جأفضل اإذا اس تخدم املعغمون رعمل الغة  ،جأن الطالب
سيس متعون مناذج الالكم اليت يه دقيق متارا ،ربارشة رن الناطقني بلغة العكبي  ،ولكن بسبب عدم املعمل
فأجصبح تعغمي الغة العكبي رثل هذا ل ي ال ل ميكن تنفيذها .احلل اذلي ميكن القيام به هو جأن حياول املعمل اإعطاء
الطالب رع املكافق اليت ميغكها املعمل ،لكبه يأجخذ وقتا طويال لإعداد
الوسائل يف شلك صورة ،وفيديو وصوت
َ
تكل الوسائل.
خالص
()LPBA

٧ ٢
()LPBA

(.)LPBA

()LPBA
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