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UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR AL-QUR’AN 

DAN HADIṡ PADA SISWA MELALUI STRATEGI PAIKEM (PEMBELAJARAN 

AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN)  

DI MADRASAH TSANAWIAH NEGERI (MTsN) NGEMPLAK BOYOLALI  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018. 

Abstrak 

Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah bagaimana upaya guru Al-Qur’an dan 

Hadiṡ, dalam meningkatkan motivasi belajar pada siswa melalui strategi PAIKEM serta 

faktor apa yang mendukung dan penghambat penerapan strategi PAIKEM di MTsN 

Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2017/2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan strategi PAIKEM dalam meningkatkan motivasi belajar pada 

siswa serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi PAIKEM di MTsN 

Ngemplak Boyolali. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi positif 

bagi sekolah dan tenaga pendidik yaitu untuk mempertahankan apa yang telah baik dan terus 

mengevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

yang mengambil subjek di MTsN Ngemplak Boyolali. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penetian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Sedangkan 

metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif 

yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian setelah guru menerapkan strategi PAIKEM dalam proses pembelajaran terlihat 

siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi, Siswa terlihat antusias dan memperhatikan 

apa yang sedang di ajarkan guru dan lebih mudah memahami materi. Pembelajaran Al-

Qur’an dan Hadiṡ dengan menerapkan strategi PAIKEM dibagi menjadi dua, yaitu 

pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Serta terdapat fator pendukung 

dan penghambat penerapan strategi PAIKEM. Faktor pendukung meliputi guru yang 

professional, sarana dan prasarana sekolah yang memadai, kondisi sekolah yang cukup 

nyaman dan sejuk, serta kesiapan dan antusias siswa dan mayoritas siswa sudah bisa 

membaca ayat Al-Qur’an atau Hadiṡ dengan baik. Sedangkan Faktor penghambatnya 

meliputi alokasi waktu pembelajaran yang dirasa kurang, masih ada siswa yang belum bisa 

membaca ayat Al-Qur’an dan Hadiṡ dengan baik dan guru tidak bisa memantau kegiatan 

siswa sehari-hari selama di rumah. 

Kata kunci: Upaya Guru, Motivasi Belajar, Strategi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

Abstract 

In this study, the problem studied is how the efforts of Al-Qur'an and Hadis teachers in 

improving learning motivation in students through PAIKEM strategy and what factors 

support and inhibit the implementation of  PAIKEM strategy in MTsN Ngemplak Boyolali 

Lesson Year 2017/2018. The purpose of this research is to describe the implementation of 

PAIKEM strategy in improving learning motivation to students as well as supporting and 

inhibiting factors in the implementation of PAIKEM strategy in MTsN Ngemplak Boyolali. 

The benefit of this research is to make a positive contribution to the school and educators, 

namely to maintain what has been good and continue to evaluate for the better. This research 

is a qualitative research that takes the background in MTsN Ngemplak Boyolali. Methods of 

data collection used with documentation, observation and interviews. While the data analysis 

method used by qualitative descriptive analysis technique with deductive way is data 

collection, data presentation and conclusion. Based on the results of the research after the 

teacher applied PAIKEM strategy in the learning process seen the students have a high 
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learning motivation, Students look enthusiastic and pay attention to what is being taught the 

teacher and more easily understand the material. The study of the Qur'an and Hadiṡ by 

applying the PAIKEM strategy is divided into two, namely learning in the classroom and 

learning outside the classroom. And there is a supporting fator and inhibit the 

implementation of PAIKEM strategy. Supporting factors include professional teachers, 

adequate school facilities and facilities, comfortable and cool school conditions, and 

readiness and enthusiasm of students and the majority of students are able to read the Qur'an 

and Hadiṡ well. While the inhibiting factors include the allocation of learning time is 

perceived less, there are still students who have not been able to read the Qur'an or Hadiṡ 

well and teachers can not monitor the activities of everyday students during at the home. 

Keywords: Master's Effort, Learning Motivation, PAIKEM Strategy (Active, Innovative, 

Creative, Effective, and Joyful Learning). 

1. PENDAHULUAN

Mengajar dan mendidik siswa pada dasarnya merupakan tugas utama dari seorang guru,

tetapi tugas seorang guru atau pendidik profesional tidak hanya mengajar dan mendidik

saja. Guru juga bertugas sebagai motivator memberikan dorongan motivasi belajar kepada

siswa agar bersemangat dalam belajar.
1

Motivasi belajar adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pembelajaran, karena belajar merupakan proses sedangkan motivasi merupakan dorongan 

untuk mengikuti proses tersebut. “Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan 

eksternal pada siswa atau peserta didik yang sedang belajar untuk melakaukan sebuah 

perubahan perilaku”.
2

 sehingga motivasi sangatlah penting ada dalam proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran Al-Qur’an dan Hadiṡ yang berlangsung di kelas pada 

umumnya dengan Metode ceramah dalam menyampaikan materi terkadang kurang 

membuat siswa perhatian terhadap pembelajaran, Kurangnya perhatian akan berdampak 

terhadap hasil belajar siswa dan timbul permasalahan yaitu rendahnya motivasi siswa pada 

saat mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan efektif. 

Strategi pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut sangat ditentukan oleh metode yang 

diterapkannya. Pentingnya metode dalam sebuah pembelajaran adalah pelicin jalan 

pembelajaran menuju tujuan atau sasaran pembelajaran.
3
 Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran yang baik atau lancar didorong dengan adanya motivasi yang tinggi 

1
 Suryo subroto, proses belajar dan mengajar di sekolah, ( Bandung : renika cipta,1996) , hal. 3 

2
 Agus suprijono, Coparative learning, (Surabaya:pustaaka pelajar, 2010), hal.163 

3
 Abudin nata,  Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 

2009), hal. 202 
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dan untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan adanya strategi dan metode 

pembelajaran yang bervariasi. 

Guru merupakan praktisi pendidikan perlu melakukan inovasi dan kreatifitas dalam 

proses penerapan pembelajaran, agar tujuan pembelajarnya dapat tercapai dengan baik. 

Dalam hal ini guru Al-Qur’an dan Hadiṡ perlu melakukan inovasi dalam penerapan 

strategi dan metode di dalam pembelajaran. Strategi PAIKEM merupakan model dari unit 

pendidikan yang berfungsi untuk memaksimalkan dalam proses pembelajaran dan 

bertujuan agar siswa menjadi aktif, inovati dan kreatif  dalam suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehinga dapat mudah memahami apa yang diajarkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat kedalam sebuah pertanyaan 

yaitu: Bagaimanakah upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar Al-Qur’an dan 

Hadiṡ pada siswa melalui Strategi PAIKEM di MTsN Ngemplak Boyolali dan Faktor apa 

yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan strategi PAIKEM di MTsN 

Ngemplak boyolali tahun pelajaran 2017/2018?.  

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan 

strategi PAIKEM dalam meningkatkan motivasi belajar Al-Qur’an dan Hadiṡ pada siswa 

serta untuk mengetahui faktor apa yang mendukung dan menghambat penerapan strategi 

PAIKEM di MTsN Ngemplak Boyolali. 

2. METODE

Metode penelitian yang di gunakan adalah; pertama, Jenis dan Pendekatan Penelitian : 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reasech) dengan mengunakan informasi 

yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

mengunakan pendekatan deskriptif makasudnya adalah penelitian ini bertujuan 

mengambarkan fakta atau data dari lapangan dengan mengukan kata-kata, kalimat-kalimat 

tidak berupa angka.
4

 Penulis mengambarkan atau mendiskripsikan dalam penelitian ini

tentang bagaimana aktifitas, program, kegiatan-kegiatan yang ada di MTsN Ngemplak 

Boyolali dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Kedua, Tempat dan 

Penentuan Subjek Penelitian: penelitian ini mengambil objek atau lokasi penelitian di MTsN 

Ngemplak yang merupakan salah satu sekolah di boyolali yang terletak di sebelah barat 

bandara Adi Soemarmo kurang lebih 1 km tepatnya di desa Ngunungan, Ngesep, Ngemplak, 

4
 Lexy Moleong J. Metodologi Penelitian Kualitatif  (edisi revisi), (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2004),  hlm. 11. 



4 

Boyolali. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadiṡ pada kelas 

VII dan VIII di MTsN Ngemplak Boyolali. 

Ketiga, metode pengumpulan data : a. Metode Dokumentasi, merupakan metode 

pengumpulan data berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa arsip-arsip, buku, 

majalah, foto-foto, surat kabar, agenda, dll. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang letak geografis sekolah, sejarah bedirinya sekolah, visi dan misi sekolah, jumlah guru 

dan murid di sekolah, struktur pengurusan organisasi sekolah dan arsip-arsip kegiatan di 

sekolah terutama proses pembelajaran Al-Qur’an dan Hadiṡ di MTsN Ngemplak Boyolali. b. 

Metode Pengamatan atau Observasi adalah metode pengamatan atau pencatatan yang 

digunakan untuk mengetahui secara fenomenal yang sedang diselidiki. Metode ini penulis 

gunakan untuk melihat secara langsung lokasi sekolah, jumlah siswa, kegiatan siswa, dan hal-

hal yang dirasa membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini tentang pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur’an dan Hadiṡdi MTsN Ngemplak Boyolali. c. Metode Interview atau 

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan lebih 

dari satu orang dan dan di dalamnya timbul interaksi saling bicara, mendengar, 

memperhatikan dengan maksud dan tujuan tertentu.
5

 Metode ini dipergunakan untuk

interview atau wawancara kepada Kepala Madrasah, guru, atau informan lain yang dipandang 

perlu dan membantu jalannya penelitian.  

Keempat, metode analisis data : merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk 

menyeleksi, menyusun, menafsirkan data yang telah diperoleh bertujuan agar data atau 

informasi yang telah diperoleh dari lapangan dapat dimengerti isi dan maksudnya secara jelas 

dengan mengunakan kata-kata atau kalimat.
6
 Untuk data atau informasi yang diperoleh

melalui penuliasan akan diolah dengan mengunakan analisis deskritif non statistik dengan 

mengunakan metode deduktif dalam menganalisis data yaitu data yang bersifat umum diolah 

untuk mendapatkan rincian khusus dan membuang data yang tidak diperlukan kemudian 

disajikan dalam bentuk narasi atau kalimat agar mudah di pahami, selajutnya ditarik sebuah 

kesimpulan.
7

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mempertimbangkan data tentang profil maupun sejarah, bahwa MTsN Ngemplak 

mendukung  pembelajaran dengan menerapkan strategi PAIKEM khususnya mata pelajaran 

5
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 217 

6
 Drajad Suharjo, Metodologi Penulisan dan Penulisan Laporan Ilmiah, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 

12. 
7
 Noeng Muhajir, Metode Penulisan Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1989), hlm. 200. 
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Al-Qur’an dan Hadiṡ. hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana yang 

menunjang untuk proses pembelajaran. Selain dilihat dari segi sarana dan prasarana yang ada, 

MTsN Ngemplak Boyolali mendukung untuk pembelajaran PAIKEM juga dapat dilihat dari 

indikator penerapan PAIKEM yang ada di MTsN Ngemplak Boyolali  

Adapun indikator penerapan strategi PAIKEM yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

(a) Kegiatan peserta didik, Ketika guru Al-Qur’an dan Hadiṡ menggunakan metode praktik 

membaca ayat Al-Qur’an atau Hadiṡ dan dilanjutkan penerapan metode active learning dalam 

pembelajaran. (b) Ruangan kelas, berisi pajangan hasil karya-karya siswa yang terpilih 

seperti potongan ayat-ayat Al-Qur’an atau Hadiṡ, kata-kata motivasi, puisi, poster dll. Karya-

karya tersebut berfunsi untuk memotivasi siswa. (c) Penataan meja kursi, komposisi penataan 

meja dan kursi sangat beragam dan bervariasi disesuikan dengan metode yang diterapkan 

oleh guru. (d) Suasana bebas, dalam proses pembelajaran suasana yang tercipta adalah sedikit 

rame dan gaduh tetapi masih dalam konteks belajar. (e0 Lingkungan sekitar, digunakan pada 

saat pembelajaran berlangsung di luar kelas. Misalnya di koridor sekolah, masjid, lapangan, 

dll siswa belajar sambil duduk di lantai atau belajar di bawah pohon yang rindang. Cara ini 

dilakukan agar peserta didik tidak cepat merasa bosan. 

Selain dilihat dari segi indikatornya, penerapan strategi PAIKEM di MTsN Ngemplak 

juga dapat dilihat dari tenaga pendidik yang berkompeten atau profesional dalam bidangnya. 

bahwa tenaga pendidik di MTsN Ngemplak Boyolali sebagian besar merupakan lulusan 

Sarjana S-1 yang berjumlah 51 orang, Sarjana S-2 berjumlah 6 orang dan SMEA 2 orang, 

khususnya guru Al-Qur’an dan Hadiṡ yaitu bapak Ali Sa’bani M.Pd.I yang merupakan 

lulusan S2 dari IAIN-Salatiga, bapak Syamsudin S.Ag. lulusan S1 dari IAIN-Jogja dan ibu 

Zakiyah Darojah S.Ag lulusan S1 dari STAIMUS-Surakarta, yang masing-masing telah 

memiliki sertifikat pendidik profesional yang diberikan melalui program sertiikasi guru. 

pelaksanaan strategi PAIKEM dalam upaya meningkatkan Motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran Al-Qur’an Hadiṡ di MTsN Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2017/2018, 

dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. 

3.1 Pelaksanaan pembelajaran PAIKEM pada pelajaran Al-Qur’an dan Hadiṡ adalah 

sebagai berikut : 

Membuka pembelajaran guru mengawali dengan salam kepada siswa, membaca surat-surat 

pendek yang dipimpin ketua kelas dan dilanjutkan dengan tanya jawab/quis dengan 

memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya, 

ketika ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan guru dengan benar diberikan nilai atau 

hadiah lainya bisa berupa permen atau makanan ringgan lainya. Dalam proses pembelajaran 
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guru selalu membawa RPP yang sudah di desain setiap pertemuan, buku materi, absensi 

siswa, buku nilai siswa dan alat peraga atau pembantu dalam menerapkan metode active 

learning di dalam kelas. 

3.1.1 Pembelajaran di dalam kelas 

Pelaksanaan pembelajaran PAIKEM, bahwa pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas 

dengan mengunakan metode active learning diantaranya Grub Small Discussion (diskusi 

kelompok kecil), Index Card Mach,dll tidak selalu sama disesuikan dengan materi yang akan 

diajarkan ke siswa oleh guru. 

Hasil wawancara kepada beberapa siswa setelah mengikuti pelajaran tersebut, mereka 

sangat senang dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru dengan 

mengunakan metode tersebut. Terlebih ketika guru memberikan hadiah berupa nilai atau 

makanan dll, sebagai penghargaan kepada kelompok yang terbaik berdasarkan kriteria dari 

guru. Hal itulah yang mereka nantikan, Itu bertujuan untuk membangkitkan motivasi belajar 

kepada siswa dengan kata lain kelompok yang belum mendapatkan hadiah terrmotivasi untuk 

mendapatkanya dan kelompok yang mendapatkan hadiah mempertahankan prestasinya. 

3.1.2 Pembelajaran di Luar Kelas 

Pembelajaran PAIKEM tidak selalu di dalam kelas tetapi juga di luar kelas seperti koridor, 

masjid, lapangan dan disekitar lingkungan sekolah dengan tujuan agar membangkitkan 

motivasi belajar siswa dalam suasana yang berbeda dan siswa lebih bersemangat dalam 

belajar. Itu merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh guru dalam tempat belajar agar 

siswa tidak merasa bosan karena harus duduk di dalam kelas secara terus menerus. 

Guru berusaha mengajak siswa belajar aktif dan kreatif, melakukan sesuatu dengan 

berbuat dan tidak sekedar mendengar atau melihat. Terutama ketika pembelajaran dilakukan 

di luar kelas. Aktivitas siswa semacam ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan 

tersimpan dalam memori siswa lebih lama. Guru menerapkan pembelajaran yang 

menyenangkan maksudnya siswa merasa senang belajar, asyik mengerjakan sesuatu, tidak 

cepat merasa bosan, dan siswa belajar dengan penuh perhatian dengan Mengemas 

pembelajaran melalui semacam game atau quis, itu inovasi guru sehingga pembelajaran dapat 

menyenangkan bagi siswa dan tak lupa guru selalu menyisipkan gurauan atau candaan di 

setiap pelajaranya agara suasana kelas menjadi santai. 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi PAIKEM 

Penulis menggunakan analisis SWOT yang meliputi.  

3.2.1 Strength (kekuatan), yaitu kondisi lingkungan sekolah yang cukup nyaman dan sejuk, 

guru yang sebagian besar sudah berkompeten dalam bidangnya dan antusias siswa dalam 
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mengikuti pelajaran, serta adanya program sekolah yang mendukung siswa agar bisa 

membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik. 

3.2.2 Weakness (kelemahan), yaitu alokasi waktu pembelajaran Al-Qur’an dan Hadiṡ yang 

dirasa kurang sehingga guru harus menyesuaikan dengan metode yang diterapkanya agar 

tidak kehabisan waktu dan masih ada siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan 

baik sehingga guru harus lebih perhatian kepada siswa yang belum bisa membaca Al-

Qur’an dengan baik agar tidak tertinggal dengan sisiwa lain. 

3.2.3 Opportunity (peluang) yaitu, kondisi lingkungan sekolah yang nyaman dan cukup 

strategis, jauh dari keramaian walaupun terletak tidak jauh dari jalan raya dan lingkungan 

sekitar sekolah yang bersih. sarana prasarana sekolah yang cukup lengkap, berhasil 

menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MTsN Ngemplak Boyolali. 

3.2.4 Threat (ancaman) yaitu, pihak sekolah atau guru yang tidak bisa memantau kegiatan 

belajar siswa sehari-hari selama di rumah apakah wali atau orang tua siswa sudah 

mengawasi siswa dalam belajar atau belum.  

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data yang telah diperoleh, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa : 

4.1 Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar Al-Qur’an dan Hadiṡ pada siswa 

melalui strategi PAIKEM  

Indikator penerapan PAIKEM yang ada di MTsN Ngemplak Boyolali meliputi: kegiatan 

peserta didik, ruangan kelas, penataan meja kursi, suasana bebas dan lingkungan sekitar. 

Pelaksanaan strategi PAIKEM dalam proses pembelajaran dengan melalui tahapan; membuka 

Pelajaran dengan Salam dan Do’a membaca surat-surat pendek, dilanjutkan dengan 

memberikan tanya jawab atau quis berkaitan dengan materi kemarin yang telah dipelajari 

ketika ada siswa yang berhasil menjawab diberikan hadiah atau nilai dan kegiatan inti 

pembelajaran PAIKEM: 

4.1.1  Pembelajaran didalam Kelas 

Pelaksanaan pembelajaran PAIKEM dengan praktik membaca ayat Al-Qur’an atau Hadiṡ 

secara bersama dan untuk memperdalam materi dengan mengunakan metode active learning 

seperti Grub Small Discussion (diskusi kelmpok kecil), Index Card Mach. Jadi penerapan 

metode tidak selalu sama di sesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh guru. 
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 4.2.1  Pembelajaran di luar Kelas 

Proses  pembelajaran di MTsN Ngemplak tidak selalu di dalam kelas. Pembelajaran juga 

dilakukan di luar kelas seperti koridor sekolah, halaman, masjid, lapangan,dll di sekitar 

lingkungan sekolah tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal itu bertujuan 

agar siswa termotivasi lebih semangat dalam belajar dalam suasana pembelajaran yang 

berbeda dan menghindari kebosanan karena harus duduk di dalam kelas secara terus menerus. 

Hal itu merupakan inovasi tempat belajar dan kreasi yang dikembangkan oleh para guru.  

Guru juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan maksudnya pembelajaran 

dibuat sedemikian rupa agar siswa merasa senang terhadap belajar, lebih bersemangat, tidak 

cepat bosan dan termasuk siswa senang kepada gurunya dengan mengemas pembelajaran 

dengan melalui game atau quis. 

4.2 Faktor pendukung dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui 

strategi PAIKEM yaitu :  

Kondisi lingkungan sekolah yang cukup nyaman dan sejuk, sarana dan prasarana sekolah 

yang cukup lengkap, guru yang kompeten dalam bidangnya, serta kesiapan dan antusias 

siswa dalam mengikuti pelajaran dan program sekolah yang mendukung agar siswa dapat 

mebaca Al-Qur’an dengan baik. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah alokasi waktu 

pembelajaran Al-Qur’ dan an Hadiṡ yang dirasa kurang sehingga harus menyesuaikan dengan 

metode yang akan diterapkan oleh guru, serta masih ada siswa yang belum lancar membaca 

Al-Qur’an dengan baik dan guru tidak bisa memantau kegiatan belajar siswa sehari-hari 

selama di rumah. 
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