
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 tahun 2003)

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu

terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh

sesuatu yang ada di lingkungan sekitar (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 7).

Hamalik (2004: 27) menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar

merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan.

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan

pengubahan kelakuan.

Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai

objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran tidak lain

adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran

B. Hakikat Pembelajaran Kontekstual
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Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana guru

menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Dengan

konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses

pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan

mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi

pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil belajar. Hasil pembelajaran

diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir

kritis, dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan

jangka panjangnya (Nurhadi, Yasin, dan Senduk 2004: 4).

CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah sebuah sistem yang

menyeluruh. CTL terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung. Jika

bagian-bagian ini terjalin satu sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang

melebihi hasil yang diberikan bagian-bagiannya secara terpisah. Bagian-

bagian CTL yang  terpisah melibatkan proses-proses yang berbeda, yang

ketika digunakan secara bersama-sama, memampukan para siswa membuat

hubungan yang menghasilkan makna. Setiap bagian CTL yang berbeda-beda

ini memberikan sumbangan dalam menolong siswa memahami tugas sekolah.

Secara bersama-sama, mereka membentuk suatu sistem yang memungkinkan

para siswa melihat makna di dalamnya, dan mengingat materi akademik

(Johnson, 2009: 65)

Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL)

adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi



12

pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliknya dengan penerapannya

dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa

diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan

keterampilan baru ketika ia belajar (Nurhadi, Yasin dan Senduk, 2004: 13).

Filosofi pembelajaran kontekstual berakar dari paham progresivisme John

Dewey. Intinya, siswa akan belajar dengan baik apabila apa yang mereka

pelajari berhubungan dengan apa yang telah mereka ketahui, serta proses

belajar akan produktif jika siswa terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah.

Landasan filosofis CTL adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang

menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi

merekonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat

fakta-fakta atau proporsi yang mereka alami dalam kehidupannya.

Melalui landasan filosofi konstruktivisme, CTL dipromosikan menjadi

alternative strategi belajar yang baru. Melalui strategi CTL, siswa diharapkan

belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Zahorik, 1995 (dalam Nurhadi,

dkk, 2004: 9) mengatakan bahwa:

edge is constructed by humans. Knowledge is not a set of facts,
concepts, or laws waiting to be discovered. It is not something that exist
independent of knower. Humans create or construct knowledge as they attempt
to bring meaning to their experience. Everything that we know, we have made.
Knowledge is conjectural and fallible. Since knowledge is a construction of
humans and humans constantly undergoing new experiences, knowledge can
never be stable. The understandings that we invent are always tentative and
incomplete. Knowledge grows through exposure. Understand becomes deeper

Menurut filosofi konstruktivisme, pengetahuan bersifat non objektif, temporer,

dan selalu berubah. Segala sesuatu bersifat temporer, berubah dan tidak
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menentu. Kitalah yang memberi makna terhadap realitas yang ada.

Pengetahuan tidak pasti dan tidak tetap. Belajar adalah pemaknaan

pengetahuan, bukan perolehan pengetahuan dan mengajar diartikan sebagai

kegiatan atau proses menggali makna, bukan memindahkan pengetahuan

kepada orang yang belajar. Otak atau akal manusia berfungsi sebagai alat

untuk melakukan interpretasi sehingga muncul makna yang unik.

Melalui paham konstruktivisme, siswa diharapkan dapat membangun

pemahaman sendiri dari pengalaman/pengetahuan terdahulu (asimilasi).

Pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman

belajar bermakna (akomodasi). Siswa diharapkan mampu mempraktikkan

pengetahuan/pengalaman yang telah diperoleh dalam konteks kehidupan.

Siswa diharapkan juga melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan

pengetahuan tersebut. Dengan demikian, siswa dapat memiliki pemahaman

yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Pemahaman ini diperoleh

siswa karena ia dihadapkan kepada lingkungan belajar yang bebas yang

merupakan unsur yang sangat essensial.

Hakikat teori konstruktivisme adalah bahwa siswa harus menjadikan informasi

itu menjadi miliknya sendiri (Brooks, 1990; Leinhardt, 1992;Brown, et.al.,

1989 dalam Nurhadi, Yasin, dan Senduk, 2004: 10). Teori konstruktivisme

menuntut siswa berperan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Karena

penekanannya pada siswa yang aktif, maka strategi konstruktivis sering

disebut pengajaran yang terpusat pada siswa (student centered instruction).

Tujuan pembelajaran konstruktivistik menekankan pada penciptaan
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pemahaman, yang menuntut aktivitas yang kreatif dan produktif dalam

konteks nyata (Nurhadi, Yasin dan Senduk, 2004:10).

Menurut Johnson (2009: 65), ada delapan komponen utama dalam sistem

CTL, seperti dalam rincian berikut.

1. Membangun hubungan yang bermakna

Ketika murid dapat mengaitkan isi dari mata pelajaran akademik dengan

pengalaman mereka sendiri, mereka menemukan makna, dan makna

memberi mereka alasan untuk belajar.

2. Melakukan pekerjaan yang berarti

Siswa membangun hubungan-hubungan antar sekolah dan berbagai

konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai

anggota masyarakat.

3. Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri

Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan; ada tujuannya, ada

hubungannya dengan orang lain, dan ada hubungannya dengan penentuan

pilihan serta ada hasilnya yang sifatnya nyata.

4. Bekerja sama

Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif

dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling

mempengaruhi dan saling berkomunikasi.

5. Berpikir kritis dan kreatif

Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk menemukan kebenaran di

tengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka setiap hari.

Tujuan berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam.

Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir kritis dan kreatif  untuk
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memecahkan masalah, mengambil keputusan, serta untuk

mempertimbangkan dan mengambil tindakan moral.

6. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang

Siswa mampu mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan yang

tinggi. Siswa tidak akan berhasil tanpa bantuan orang dewasa.

7. Mencapai standar yang tinggi

Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi. Guru memotivasi

siswa dan memperlihatkan cara mencapainya.

8. Menggunakan penilaian autentik

Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata

untuk suatu tujuan yang bermakna.

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual memiliki karakteristik sebagai

berikut:

1. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran

yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan

nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang

alamiah (learning in real life setting)

2. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan

tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning)

3. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna

kepada siswa (learning by doing)

4. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling

mengoreksi antar teman (learning in group)
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5. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa

kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan

yang lain secara mendalam (learning to know each other deeply)

6. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif dan

mementingkan kerjasama (learning to ask, to inquiry, to work together)

7. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as

an enjoy activity) (Muslich, 2007: 42)

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual melibatkan tujuh

komponen utama, yaitu:

1. Komponen konstruktivisme (constructivism) mengembangkan pemikiran

bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan keterampilan barunya,

2. Komponen inkuiri (inquiry), yaitu melaksanakan kegiatan inkuiri untuk

mencapai kompetensi yang diinginkan.

3. Komponen bertanya (questioning) merupakan alat belajar. Dengan

bertanya, guru sudah mengembangkan sifat ingin tahu siswa.

4. Komponen masyarakat belajar (learning community) menciptakan

-kelompok.

5. Komponen pemodelan (modeling). Guru saat di kelas dapat menunjukkan

sebagai contoh pembelajaran (benda, karya, inovasi, dan lain-

lain).

6. Komponen refleksi (reflection). Melakukan refleksi di akhir

belajar sesuatu.



17

7. Komponen penilaian yang sesungguhnya (authentic assessment) dilakukan

dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara.

C. Pembelajaran Dalam Kelompok

Martin (dalam Roestiyah, 2004: 15) memberikan pengertian belajar kelompok

sebagai kegiatan sekelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil, yang

diorganisir untuk kepentingan belajar. Keberhasilan kerja kelompok ini

menuntut kegiatan yang kooperatif dari beberapa individu tersebut.

Belajar dalam kelompok dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu belajar dalam

kelompok besar dan belajar dalam kelompok kecil. Menurut pendapat

Graicunas (dalam Mukhtar, 2002: 79) belajar dalam kelompok besar adalah

suatu  pembelajaran dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 6-7

siswa, sedangkan belajar dalam kelompok kecil yaitu suatu pembelajaran

secara kelompok dengan anggota 4 orang atau kurang.

Keuntungan belajar kelompok antara lain sebagai berikut:

a. Dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan

keterampilan bertanya dan membahas sesuatu masalah.

b. Dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih intensif

mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kasus atau masalah.

c. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan

keterampilan berdiskusi.

d. Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai

individu serta kebutuhannya belajar.

e. Para siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka, dan mereka lebih

aktif berpartisipasi dalam diskusi.
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f. Dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa

menghargai dan menghormati pribadi temannya, menghargai pendapat

orang lain, dan juga dapat saling membantu untuk mencapai tujuan

bersama (Roestiyah, 2004: 15).

a. Pembelajaran Dalam Kelompok Besar

Pembelajaran dikatakan dalam kelompok besar apabila beranggotakan 7

orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Graicunas (dalam Mukhtar, 2002: 79)

di mana siswa belajar secara kelompok-kelompok dengan jumlah siswa 6-7

Kelompok belajar dengan jumlah siswa 6-7 orang adalah ukuran yang

optimal. Sebab, siswa lebih mudah dipasang-pasangkan, begitu juga

komunikasi di antara mereka masih relatif terkendali. Ukuran kelompok yang

lebih dari 7 siswa akan menyebabkan terjadinya kendala lebih besar.

Graicunas (dalam Mukhtar, 2002: 79) menunjukkan kesulitan yang terdapat

dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan lebih dari 7 siswa. Hubungan

kelompok banyak tersita oleh berbagai hal yang tidak sesuai dengan tujuan

pembentukan kelompok.

Pada umumnya, penelitian membuktikan bahwa makin besar kelompok akan

memiliki beberapa akibat, yaitu a) makin besar tuntutan pada guru di satu

pihak, sedang di pihak lain makin kecil tuntutan pada siswa untuk

menggunakan keterampilan, b) makin besar toleransi kelompok terhadap

pengarahan dari guru dan guru makin menonjol dibandingkan dengan
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anggota-anggota lainnya, c) makin besar kecenderungan dari anggota-anggota

yang lebih aktif mendominasi interaksi dalam kelompok, d) makin besar

kecenderungan dari angota yang kurang aktif untuk lebih takut berpartisipasi

dan makin kurang penjelajahan kreativitas diskusi kelompok, dan e) suasana

makin kurang akrab, namun formalitas dalam kepemimpinan cepat muncul

dan ketegangan berkurang. Ketika kelompok lebih dari 7 siswa dikatakan

sudah tidak layak lagi.

Pembelajaran CTL mempunyai karakteristik bekerja sama dalam kelompok.

Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu

mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling

berkomunikasi. Hasil belajar diperoleh dari sharing antara teman, antara

kelompok dan antara mereka yang belum tahu.

Dalam kelas dengan pendekatan kontekstual, kegiatan pembelajaran dilakukan

dalam kelompok belajar sesuai pembagian kelompoknya. Siswa yang pandai

mengajari siswa yang kurang pandai. Yang tahu memberi yang belum tahu.

Jelasnya, dalam pendekatan kontekstual ada proses komunikasi dua arah.

b. Pembelajaran Dalam Kelompok Kecil

Pembelajaran dikatakan dalam kelompok kecil apabila beranggotakan 4 orang.

Hal ini sesuai dengan pendapat Graicunas dalam Mukhtar (2002: 79) yang

i kelas maupun di luar kelas di

mana siswa belajar secara kelompok dengan jumlah siswa 4 orang atau

Jumlah kelompok yang kecil mempunyai kelebihan antara lain, a)tanggung

jawab anggota kelompok semakin besar, b) Komunikasi antar anggota
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kelompok semakin efektif, c) Kemungkinan ada salah satu anggota kelompok

yang mendominasi semakin berkurang.

Jumlah kelompok yang kecil pun memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1) sharing informasi antar anggota kelompok berkurang, 2) guru semakin sulit

mengontrol efektivitas kelompok, karena dalam satu kelas yang ada di

Indonesia dengan jumlah rata-rata satu kelas 40 siswa, terdapat 10 kelompok,

dan 3) persaingan antar siswa berkurang, sehingga kelompok yang terbangun

menjadi lemah. Dengan kata lain, interaksi promotif di antara para siswa

kurang terbangun.

D. Hasil Belajar

Dalam hasil belajar sering disebut dengan prestasi belajar, kata prestasi berasal

dari bahasa Belanda prestatie, diartikan sebagai hasil usaha. Prestasi banyak

digunakan dalam berbagai bidang dan diberi pengertian sebagai kemampuan

sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal.

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, atau dikerjakan

secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 1994: 49). Menurut

Romiszowski (dalam Abdurrahman, 1999:

belajar merupakan keluaran (output) dari sistem pemrosesan pemasukan

(input). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam informasi sedangkan

Menurut Keller 1983 (dalam

Abdurrahman, 1999:

prestasi aktual yang ditampilkan oleh siswa sedangkan usaha adalah perbuatan
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yang terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar. Hasil belajar dipengaruhi

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan

puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak guru,

suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, merupakan peningkatan

kemampuan mental siswa. Hasil belajar tersebut dapat dibedakan menjadi

dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran dapat diukur,

seperti tertuang dalam angka rapor, angka dalam ijazah,atau kemampuan

melompat setelah latihan. Dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan

kemampuan di bidang lain, suatu transfer belajar (Dimyati dan Mudjiono,

2006: 3).

Menurut Hamalik (2001: 30), hasil belajar siswa tampak sebagai perubahan

tingkah laku pada siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal ini senada dengan yang

dikemukakan oleh Winkel (dalam Amrina, 2004: 62), bahwa:

perubahan dalam pola perilaku inilah yang menandakan telah terjadinya

belajar. Makin banyak kemampuan yang diperoleh sampai menjadi milik

pribadi. Kemampuan kognitif, kemampuan sensorik, kemampuan psikomotor,

dan kemampuan dinamik, semua perubahan di bidang itu merupakan hasil

Hasil belajar dapat dinyatakan secara kualitatif dengan pernyataan baik atau

kurang baik, bagus atau kurang bagus. Sedangkan secara kuantitatif
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dinyatakan dalam bentuk angka (Amrina, 2004: 62). Smith (dalam Arikunto,

2001: 23), menyatakan bahwa hasil belajar yaitu ditandai dengan dua hal,

yaitu perubahan tingkah laku dan penampilan. Hasil belajar seseorang dapat

berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap. Pengetahuan bersifat abstrak

sehingga tidak secara nyata dapat diamati, akan tetapi, manifestasi pemilikan

pengetahuan dapat diketahui apabila diukur dengan cara yang memang tepat

untuk itu.

kelompokkan menjadi tiga kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

1. Aspek Kognitif

Level kecakapan, knowledge (mengetahui dan mengingat).

Indikator kecakapan yaitu : Menyebutkan, menuliskan, menyatakan,

mengurutkan, mengidentifikasi, mendefinisikan, mencocokkan,

menamai, melabeli, menggambarkan.

Comprehension (pemahaman).

Indikator kecakapan yaitu : Menerjemaah, mengubah,

menggeneralisasikan, menguraikan (dengan kata-kata sendiri),

menulis ulang (dengan kalimat sendiri), meringkas, membedakan (di

antara dua), mempertahankan, menyimpulkan, berpendapat, dan

menjelaskan.

Application (penerapan ide).

Indikator kecakapan yaitu : Mengoperasikan, menghasilkan,

mengubah, mengatasi, menggunakan, menunjukkan, menunjukkan,

mempersiapkan, dan menghitung.
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Analysis (kemampuan menguraikan).

Indikator kecakapan yaitu : Menguraikan satuan menjadi unit-unit

yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian-bagian,

membedakan antara dua yang sama, memilih, dan mengenai

perbedaan (di antara beberapa di dalam kesatuan).

Synthesis (mensintesis).

Indikator kecakapan yaitu : Merancang, merumuskan,

mengorganisasikan, mengompilasikan, mengomposisikan, membuat

hipotesis, dan merencanakan.

Evaluation (Menilai).

Indikator kecakapan yaitu : Mengkritisi, menginterpretasi, dan

memberikan penilaian.

2. Aspek Afektif

Receiving (penerimaan).

Indikator kecakapan yaitu : Mempercayai (sesuatu atau seseorang

untuk diikuti), memilih (seseorang atau sesuatu untuk diikuti),

mengikuti, bertanya (untuk diikuti), dan mengalokasikan.

Responding (tanggapan).

Indikator kecakapan yaitu : Mengonfirmasi, memberi jawaban,

membaca (pesan-pesan), membantu, melaksanakan, melaporkan, dan

menampilkan.

Valuing (penanaman nilai).
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Indikator kecakapan yaitu: Menginisiasi, mengundang (orang untuk

terlibat), mengusulkan dan melakukan.

Organization (pengorganisasian nilai-nilai).

Indikator kecakapan yaitu: Memverifikasi nilai-nilai, menetapkan

beberapa pilihan nilai, mengsintesiskan (antar nilai), mengintegrasikan

(antar nilai), mempengaruhi (kehidupan dengan nilai-nilai).

Characterization (karakterisasi kehidupan).

Indikator kecakapan yaitu: Menggunakan nilai-nilai sebagai

pandangan hidup (worldview), mempertahankan nilai-nilai yang sudah

diyakini.

3. Psikomotorik

Observing (memperhatikan).

Indikator kecakapan yaitu : Mengamati proses, memberi perhatian

pada tahap-tahap sebuah perbuatan, memberi perhatian pada sebuah

artikulasi.

Imitation (peniruan).

Indikator kecakapan yaitu : Melatih, mengubah sebuah sebuah bentuk,

membongkar sebuah struktur, membangun kembali sebuah struktur,

dan menggunakan sebuah konstruk, atau model.

Practicing (pembiasaan).

Indikator kecakapan yaitu : Membiasakan sebuah model atau perilaku

yang sudah dibentuknya.  Mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten.

Adapting (penyesuaian).
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Indikator kecakapan yaitu : Menyesuaikan model, membenarkan

sebuah model untuk dikembangkan, dan menyekutukan model pada

kenyataan (Majid dalam Larasati, 2009: 24).

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah suatu

pencapaian usaha belajar yang dilakukan siswa dalam aktivitas belajar yang

menentukan tingkat keberhasilan pemahaman siswa. Tingkat keberhasilan siswa

tersebut dapat dilihat dari nilai yang diperoleh dari siswa. Nilai-nilai tersebut

didapat dari kemampuan siswa mengerjakan dan menjawab soal/test. Penilaian

adalah rangkaian kegiatan untuk menganalisis dan menafsirkan data hasil belajar

siswa yang digunakan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi

informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan.


