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PENDAHULUAN 

Setiap proses pembelajaran baik formal maupun non formal memiliki tujuan 

atau sesuatu yang ingin dicapai. Adanya capaian ini bertujuan untuk memberikan 

arahan atau pedoman di setiap proses pendidikan yang akan dijalankan. Butcher 

menjelaskan bahwa capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi 

pengalaman kerja [1]. Capaian pembelajaran didapatkan baik melalui proses 

pembelajaran secara teori maupun praktik. 

Sugiyono mengungkapkan bahwa teori merupakan seperangkat konsep, 

asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapan serta 

menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi [2]. Materi teori diberikan untuk 

mengasah pengetahuan peserta didik sebelum mereka mempraktikkan materi yang 

sudah dipelajari secara langsung. Sedangkan pembelajaran praktik merupakan 

langkah pengimplementasian hal yang terdapat dalam teori ke dalam keadaan yang 

nyata [3].  

Pembelajaran teori di Sekolah Menengah Kejuruan didapatkan di semua 

materi pembelajaran. Materi teori yang telah dipelajari selanjutnya dapat 

dipraktikan secara langsung oleh peserta didik. Sebagai contoh adalah pada 

praktikum perakitan komputer. Zaenuddin memaparkan manfaat pembelajaran 

praktik antara lain untuk melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan 

pembelajar, memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata 

dalam praktik, membuktikan sesuatu secara ilmiah atau melakukan scientific 

inquiry, dan menghargai ilmu serta keterampilan yang dimiliki [4]. 

Praktikum pada umumnya masih memilih menggunakan perangkat nyata. 

Praktikum menggunakan perangkat nyata memiliki beberapa kelebihan, antara lain 

untuk meningkatkan kadar keterampilan peserta didik, membangkitkan motivasi 

dan percaya diri, serta melibatkan secara fisik, pikiran dan emosi peserta didik 

untuk mempertinggi hasil belajar [5]. Tetapi disamping kelebihan yang dimilki, 

terdapat beberapa kelemahan dari praktikum antara lain, memerlukn fasilitas dan 

bahan tidak mudah diperoleh, tidak memberikan hasil yang diharapkan karena 
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bebrapa faktor jangkauan kemampuan, dalam kehidupan sehari-hari tidak 

semuanya menjadi hal eksperimen dan menuntut penguasaan pengembangan 

fasilitas dan materi [6].  

Berkaitan dengan kelemahan atau kendala dari praktikum menggunakan 

perangkat nyata, kehadiran simulator dapat menjadi salah satu solusi yang 

ditawarkan. Dengan digunakannya simulator dalam perakitan komputer dapat 

memiliki kelebihan antara lain: melatih keterampilan tertentu baik bersifat 

profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari khususnya keterampilan sosial, 

memperoleh pemahaman suatu konsep atau prinsip keterampilan sosial, melatih 

memecahkan masalah sosial, meningkatkan keaktifan belajar, memberikan 

motivasi kepada peserta didik, melatih peserta didik untuk mengadakan kerjasama 

dalam situasi kelompok sebagai salah satu keterampilan sosial, menumbuhkan daya 

kreatif peserta didik, serta melatih peserta didik untuk mengembangkan sikap 

toleransi sebagai salah satu keterampilan sosial [7]. 

Disisi lain, jika dilihat lebih lanjut, belum diketahui bagaimana tingkat 

pemahaman yang diperoleh peserta didik dalam penggunaan simulator, jika 

dibandingkan dengan kegiatan praktikum secara nyata. Dengan kata lain, apakah 

tingkat pemahaman yang diperoleh peserta didik dalam penggunaan simulator lebih 

tinggi dari pada penggunaan perangkat nyata belum terbukti. Gardner dalam 

Minggi mengungkapkan bahwa pemahaman merupakan salah satu aspek atau 

indikator dalam belajar yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan 

model pembelajaran [8]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan tingkat pemahaman yang diperoleh peserta didik melalui 

penggunaan simulator dibandingkan dengan penggunaan perangkat nyata dalam 

kegiatan praktikum. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan 

simulator. Salah satunya yang dilakukan oleh Daru dkk, yang menyimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan simulator dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

aktivitas mahapeserta didik [9]. Sedangkan dari penelitian Imas Setiana dkk  
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mengemukakan bahwa penggunaan simulator menunjukkan peningkatan pada 

ranah kognitif, tumbuhnya keterampilan proses sains peserta didik, berkembangnya 

aktivitas belajar peserta didik, terbentuknya karakter belajar peserta didik dan 

tumbuhnya sikap belajar peserta didik [10]. Disisi lain Praktikum dengan perangkat 

nyata memiliki beberapa kelebihan, antara lain untuk meningkatkan kadar 

keterampilan peserta didik, membangkitkan motivasi dan percaya diri, serta 

melibatkan secara fisik, pikiran dan emosi peserta didik untuk mempertinggi hasil 

belajar [5]. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik penggunaan 

simulator maupun penggunaan perangkat nyata memiliki manfaatnya masing-

masing terhadap hasil pembelajaran. Akan tetapi, belum diketahui perbedaan 

tingkat pemahaman peserta didik dalam penggunaan simulator dan perangkat nyata 

pada kegiatan praktikum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan tingkat pemahaman yang diperoleh peserta didik melalui 

penggunaan simulator dibandingkan dengan penggunaan perangkat nyata dalam 

kegiatan praktikum. 

Peserta didik yang awam dengan perangkat komputer dapat mempelajari 

proses perakitan komputer dengan bantuan perangkat simulator yang berupa 

software perakitan komputer atau PC. Simulator merupakan program yang 

berfungsi untuk menyimpulkan suatu peralatan, tetapi kerjanya agak lambat 

daripada keadaan yang sebenarnya [11]. Penggunaan simulator untuk memberikan 

gambaran bagaimana langkahn-langkah perakitan komputer kepada peserta didik 

secara virtual. 

Perangkat nyata atau komputer merupakan suatu alat elektronik yang 

mampu melakukan beberapa tugas antara lain, menerima input, memroses input 

sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan 

serta menyediakan output dalam bentuk informasi [12]. Simulator dan perangkat 

nyata digunakan untuk melihat tingkat pemahaman peserta didik dalam proses 

perakitan komputer. 

Pemahaman merupakan salah satu aspek atau indakator dalam belajar yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan model pembelajaran [8]. Hal ini 
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dilakukan untuk mengetahui konsep materi pembelajaran yang diterima oleh 

peserta didik. 

Berdasarkan masalah yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut, 

(1) Tidak terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan pada Perakitan 

Komputer yang Menggunakan Simulator dengan Perangkat Nyata dalam Kegiatan 

Praktikum. (2) Terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan pada 

Perakitan Komputer yang Menggunakan Simulator dengan Perangkat Nyata dalam 

Kegiatan Praktikum. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eskperimen dengan metode studi 

komparatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat 

pemahaman yang diperoleh peserta didik melalui penggunaan simulator 

dibandingkan dengan penggunaan perangkat nyata dalam kegiatan praktikum. 

Adapun  Langkah-langkah penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

a) Mendefinisikan masalah. b) Melakukan penelaahan kepustakaan atau tinjauan 

pustaka. c) Merumuskan hipotesis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. 

d) Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta prosedur-

prosedur yang digunakan. d) Merancang langkah pendekatan. e) Memvalidasi 

teknik untuk mengumpulkan data, dan menginterpretasikan hasil penelitian dalam 

cara yang jelas dan cermat. f) Mengumpulkan serta menganalisis data dengan 

bantuan software SPSS versi 24.0. g) Menyusun laporan sesuai dengan prosedur 

penulisan Fakultas. 

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Telekomunikasi 

Tunas Harapan kepada 30 peserta didik kelas X sebagai subjek penelitian di mata 

pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar, dimana 15 peserta didik menggunakan 

simulator dan 15 anak menggunakan perangkat nyata. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Sampling Sistematis berdasarkan nomor urut absensi 

peserta didik. Peserta didik dengan nomor absensi ganjil melakukan praktikum 

menggunakan perangkat nyata sedangkan nomor absensi genap menggunakan 

simulator. Adapun objek penelitian ini adalah tingkat pemahaman perakitan 
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komputer di mata pelajaran Komjardas. Untuk mengukur ketercapaian aspek 

pemahaman digunakan rancangan Pre- Experiment Design dengan tipe The Static 

Group Comparasion Design [13]. 

Dalam mengukur indikator pemahaman peserta didik digunakan Metode 

Angket berupa tes tertulis sebagai teknik pengumpulan data dimana penyusunan tes 

menggunakan indikator pemahaman yang disampaikan oleh Hamalik [14]. 

Pemahaman peserta didik diukur menggunakan tes pemahaman yang dikerjakan 

kelompok ganjil (perangkat nyata) dan kelompok genap (simulator). Pada tes 

pemahaman ini penilaian menggunakan penentuan skor perolehan dari jawaban 

peserta didik setiap butir soal. Penyusunan soal tes pemahaman mengacu pada 

indikator – indikator pemahaman yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pedoman Tes Pemahaman 

No Indikator Butir 

Soal 

Skor 

1 Peserta didik dapat menyebutkan nama, contoh-contoh konsep 

bila dia melihatnya yaitu menyatakan ulang sebuah konsep baik 

dengan bahasanya sendiri maupun sesuai apa yang sudah 

dijelaskan 

1, 5, 9 24 

2 Peserta didik dapat menyatakan ciri-ciri (properties) konsep 

tersebut yaitu mengetahui ciri-ciri dari suatu konsep yang 

kemudian dengan ciri-ciri tersebut, peserta didik dapat 

menyatakan/mendeskripsikan 

2, 6, 10 22 

3 Peserta didik dapat memilih, membedakan antara contoh-

contoh dari yang bukan termasuk contoh yaitu mampu 

membedakan mana yang termasuk contoh dan bukan contoh 

dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap konsep 

3, 7, 11 26 

4 Peserta didik lebih mampu memecahkan masalah yang 

berkenaan dengan konsep tersebut yaitu mengaplikasikan suatu 

konsep dalam pemecahan masalah berdasarkan kesesuaian 

konsep dengan masalah yang dihadapi 

4, 8, 12 28 

 

Analisis data menggunakan teknik analisis statistik t-test. Uji instrumen 

dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil posttest dianalisis 

dengan software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 24.0 
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dengan teknik presentase. Uji t-test atau uji beda dilakukan untuk melihat 

perbedaan antara hasil posttest kelompok ganjil dan kelompok genap. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pemahaman yang 

diperoleh peserta didik melalui penggunaan simulator dibandingkan dengan 

penggunaan perangkat nyata dalam kegiatan praktikum perakitan komputer dalam 

peroses pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar (Komjardas) kelas X C di 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Rincian hasil tiap butir indikator diuraikan 

pada tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Nilai Tiap Indikator 

Indikator 
Butir 

Soal 

Skor 

Maksimal 

Perolehan Skor 

Kelompok Simulator Kelompok Nyata 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 1,5,9 24 20,2 21,4 19,9 20,8 

2 2,6,10 22 16,3 18,5 17,9 19,5 

3 3,7,11 26 19,7 20,1 20,0 20,7 

4 4,8,12 28 20,5 21,2 18,7 20,5 

Total Nilai Akhir 100 76,7 81,2 76,5 81,5 

 

Keterangan : 

 Nomor Indikator 1 Dapat menyebutkan nama, contoh-contoh konsep bila dia 

melihatnya yaitu menyatakan ulang sebuah konsep baik dengan bahasanya sendiri 

maupun sesuai apa yang sudah dijelaskan. 

 Nomor Indikator 2 Dapat menyatakan ciri-ciri (properties) konsep tersebut yaitu 

mengetahui ciri-ciri dari suatu konsep, dapat menyatakan/mendeskripsikan. 

 Nomor Indikator 3 Mampu membedakan yang termasuk contoh dan bukan contoh  

dengan perbedaan yang dimiliki setiap konsep. 

 Nomor Indikator 4 Mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep 

tersebut yaitu mengaplikasikan suatu konsep dalam pemecahan masalah 

berdasarkan kesesuaian konsep dengan masalah yang dihadapi.  
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Berdasarkan tabel diatas dijelaskan nilai uraian tiap indikator, rata-rata nilai 

pretest pada indikator pertama 20,2 untuk kelas simulator dan kelas nyata 19,9. 

Untuk hasil posttest pada indikator pertama kelas simulator 21,4 lebih besar dari 

kelas nyata yang hanya 20,8. Rata-rata ditiap indikator tidak terjadi selisih yang 

signifikan mulai dari 0,3 sampai 1,7. 

Tabel 3 menunjukan hasil perhitungan uji normalitas one-sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS (software Statistical Package for 

Social) versi 24.0 untuk data hasil pretest. 

Table 3. Hasil perhitungan uji normalitas pre-test 

Tests of Normality 

  
Kelas 

Kolmogorov-Smirnova 

  Statistic Df Sig. 

Hasil 
Pretest simulator .209 15 .078 

Pretest nyata .203 15 .095 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di tabel 3 diketahui data pretest berdistribusi 

normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi uji one-sample 

Kolmogorov-Smirnov  kelas pretest simulator memiliki nilai 0,078 dan kelas pretest 

nyata yang bernilai 0,095 lebih besar dari Sig.(0,05). Sehingga sampel dinyatakan 

berdistribusi normal. 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kedua sampel apakah 

memiliki varian yang sama dengan uji Homogeneity of Variance menggunakan 

bantuan Software SPSS versi 24.0. Hasil uji homogenitas pretest dipaparkan pada  

tabel 4. 
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Table 4. Test of Homogeneity of Variance pretest 

Test of Homogeneity of Variance 

  
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Hasil 

Based on Mean .882 1 28 .356 

Based on Median .450 1 28 .508 

Based on Median and with 

adjusted df 
.450 1 27.201 .508 

Based on trimmed mean .946 1 28 .339 

 

Dari hasil analisis homogenitas pada tabel 4 diketahui bahwa nilai 

probabilitas pretest 0,356. Data dikatakan homogen apabila p (probabilitas) > 0,05 

pada uji homogenitas. Hasil analisis ini memaparkan bahwa nilai probabilitas 

adalah 0,356 dan lebih besar dari Sig. (0,05), maka disimpulkan sampel memiliki 

varian yang homogen. 

Kemampuan awal peserta didik kelompok simulator dan kelompok nyata 

dapat diketahui melalui hasil pretest ini. Analisis hasil pretest dengan Uji-t 

menggunakan bantuan SPSS versi 24.0 ditunjukan pada tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Uji-t pretest 

Independent Samples Test  

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

hasil 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

.882 .356 .444 28 .661 .200 .451 -.723 1.123 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

    .444 26.19

5 

.661 .200 .451 -.726 1.126 

 

Berdasarkan perhitungan tabel 5, diketahui bahwa nilai t hitung 0,444 dan nilai 

t tabel 2,048 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil t hitung (0,444) < t tabel (2,048), dengan 

demikian pengambilan hipotesis berdasarkan Jonathan [15]. Hipotesis H0 : tidak 

terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan pada Perakitan Komputer 

yang Menggunakan Simulator dengan Perangkat Nyata dalam Kegiatan Praktikum 

diterima, sedangkan untuk hipotesis H1 : Terdapat perbedaan tingkat pemahaman 

yang signifikan pada Perakitan Komputer yang Menggunakan Simulator dengan 

Perangkat Nyata dalam Kegiatan Praktikum ditolak. 

 Perhitungan pada tabel 6 memaparkan hasil perhitungan uji normalitas one-

sample Kolmogorov-Smirnov menggunakan bantuan software SPSS versi 24.0 pada 

data post-test. 
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Tabel 6. Hasil perhitungan uji normalitas post-test 

Tests of Normality  

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

Hasil 
posttest simulator 0,204 15 0,092 

posttest nyata 0,203 15 0,095 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 Hasil perhitungan uji normalitas dipaparkan pada tabel diatas dengan hasil 

posttest kelompok simulator 0,092 dan kelompok nyata 0,095. Hasil tersebut lebih 

besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti hasil uji normalitas data posttest 

berdistribusi normal. 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kedua sampel apakah 

memiliki varian yang sama dengan uji Homogeneity of Variance menggunakan 

bantuan Software SPSS versi 24.0. Hasil uji homogenitas dipaparkan pada  tabel 7. 

Table 7. Test of Homogeneity of Variance posttest 

Test of Homogeneity of Variance 

 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Hasil 

Based on Mean 3.746 1 28 .063 

Based on Median 2.632 1 28 .116 

Based on Median 

and with adjusted df 

2.632 1 21.244 .120 

Based on trimmed 

mean 

3.560 1 28 .070 

 

Berdasarkan hasil analisis homogenitas pada tabel 7 diketahui bahwa nilai 

probabilitas pretest 0,063. Pernyataan data dikatakan homogen apabila p 

(probabilitas) > 0,05 pada uji homogenitas [16]. Diketahui hasil analisis ini 

memaparkan bahwa nilai probabilitas 0,063 dan lebih besar dari Sig. (0,05), maka 

disimpulkan data memiliki varian yang homogen. 

Varian data posttest yang homegen dilakukan uji T dengan menggunakan 

Software SPSS versi 24. Dilakukannya uji-t , dapat diketahui perbedaan tingkat 
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pemahaman perakitan komputer dari kelas simulator dan kelas nyata. Adapun hasil 

Uji-t posttest disajikan pada tabel 8. 

Tabel 8 Hasil Uji-T Posttest 

 Independent Samples Test  

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

3.746 .063 -.546 28 .589 -.333 .610 -1.583 .916 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

    -.546 20.63

8 

.591 -.333 .610 -1.603 .937 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8 diketahui nilai thitung SPSS 0,546 

dengan nilai signifikansi 0,063, maka 0,063 > 0,05 dapat disimpulkan dari hasil 

perhitungan posttest kelompok simulator dan kelompok nyata tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan [16]. 

Dengan demikian hipotesis H0 : tidak terdapat perbedaan tingkat 

pemahaman yang signifikan pada Perakitan Komputer yang Menggunakan 

Simulator dengan Perangkat Nyata dalam Kegiatan Praktikum diterima, sedangkan 

untuk hipotesis H1 : Terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan pada 

Perakitan Komputer yang Menggunakan Simulator dengan Perangkat Nyata dalam 

Kegiatan Praktikum ditolak. 
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PEMBAHASAN 

Tingkat pemahaman yang diperoleh peserta didik melalui penggunaan 

simulator dibandingkan dengan penggunaan perangkat nyata dalam kegiatan 

praktikum menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rustaman dkk bahwa perangkat nyata meningkatkan kadar 

keterampilan peserta didik, membangkitkan motivasi dan percaya diri, serta 

melibatkan secara fisik, pikiran dan emosi peserta didik untuk mempertinggi hasil 

belajar [5] serta pendapat Daru dkk yang menyimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan simulator dapat meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas pada peserta 

didik [9]. Sedangkan dari penelitian Imas Setiana dkk mengemukakan bahwa 

pemanfaatan media simulator menunjukkan peningkatan pada ranah kognitif, 

tumbuhnya keterampilan proses sains peserta didik, berkembangnya aktivitas 

belajar peserta didik, terbentuknya karakter belajar peserta didik dan tumbuhnya 

sikap belajar peserta didik [10]. 

Sekolah yang memiliki fasilitas perakitan komputer dengan perangkat nyata 

lengkap, dapat mempermudah peserta didik untuk turun secara langsung merasakan 

proses perakitan komputer. Akan tetapi tingkat resiko kesalahan perakitan akan 

lebih besar, karena peralatan yang digunakan murni perangkat komputer pada 

umumnya. Sedangkan untuk sekolah yang kurang memiliki perangkat nyata dapat 

menggunakan perangkat simulator sebagai pengganti atau kolaborasi simulator dan 

perangkat nyata. Penggunaan simulator lebih mudah, serta jika terjadi langkah 

perakitan atau kesalahan pemasangan tidak akan terjadi kerusakan secara nyata. 

Dengan demikian penggunaan simulator maupun perangkat nyata saling 

berkontribusi, karena kedua perangkat tersebut dapat membantu dalam proses 

pembelajaran perakitan komputer. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara penggunaan simulator dan 

perangkat nyata pada hasil akhir pembelajaran peserta didik. Hasil tersebut 
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dibuktikan dengan uji t-test posttest yang menunjukkan nilai sebesar 0,063 > 0,05 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan kata lain, penggunaan  simulator maupun 

perangkat nyata sama-sama efektif dalam pembelajaran perakitan komputer. Selain 

itu, berdasarkan hasil penelitian, sekolah diharapkan dapat mengkombinasikan 

penggunaan simulator dan perangkat nyata sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada aspek lain selain aspek pemahaman. 
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