
 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang 

dinamis dan sarat perkembangan, sehingga pendidikan akan selalu berubah dan 

berkembang sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti 

perbaikan pendidikan perlu terus menerus dilakukan  sebagai antisipasi kepentingan masa 

depan, diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI), 

perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa mendatang adalah 

pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu 

menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan harus 

menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep ini sangat 

penting karena siswa harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah  untuk 

mengatasi problema dalam kehidupan sehari-hari.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tujuan utama mempersiapkan 

siswa menjadi tenaga teknis tingkat menengah yang produktif, mampu bersaing dalam 

menangkap peluang bisnis dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Era 

persaingan global yang akan dihadapi oleh semua negara, hendaknya menjadi pemicu 

yang kuat bagi segenap penyelenggara pendidikan dan seluruh masyarakat pada 
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umumnya untuk secara realistik dan konsisten meraih peningkatan potensi demi 

peningkatan potensi agar datangnya era tersebut tidak justru membawa kerugian bagi 

Bangsa Indonesia khususnya tamatan SMK. Salah satu upaya penting untuk 

mempersiapkan diri memasuki era global adalah sumber daya manusia yang mampu 

mengisi lapangan kerja dan membuka lapangan kerja yang memenuhi standar Nasional 

dan Internasional. 

SMK sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan diharapkan mampu 

menghasilkan calon pencipta lapangan kerja produktif serta mempunyai daya saing tinggi 

dalam menciptakan peluang bisnis di dalam dan luar negeri. SMK diharapkan juga 

sekaligus mampu menghasilkan calon-calon wirausahawan yang siap untuk berusaha 

sendiri dan tidak menggantungkan kehidupan mereka pada lowongan kerja di dunia 

kerja/ industri yang semakin lama semakin sempit. Calon pencipta lapangan kerja atau 

tamatan yang dihasilkan SMK diharapkan mampu dan memiliki keberanian untuk 

memproduksi barang dan jasa, memasarkan baik secara mandiri maupun kelompok, 

berkomunikasi dengan bahasa asing serta bekerjasama untuk mendukung pengembangan 

karir yang berkaitan dengan usaha mandiri. 

Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan   diajarkan 

kepada siswa SMK Kelas X Kompetensi Keahlian Budidaya Ikan. Pemberian materi ini 

antara lain untuk menumbuhkan kompetensi bagi siswa.  Proses pembelajaran yang 

diikuti siswa selama ini adalah berupa belajar mandiri, klasikal dan praktik. Untuk 

menilai tingkat penguasaan materi, siswa diwajibkan mengikuti ujian yang diadakan pada 
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akhir semester. Banyak siswa yang beranggapan  belajar adalah aktivitas yang tidak 

menyenangkan, duduk berjam-jam dengan mencurahkan perhatian dan pikiran pada suatu 

pokok bahasan, baik yang sedang disampaikan guru maupun yang sedang dihadapi di 

kelompok belajar. Kegiatan ini hampir selalu dirasakan sebagai beban, siswa kurang 

berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap 

hasil dan ketuntasan belajar siswa. 

Berkenaan dengan ketuntasan hasil belajar siswa, akhir-akhir ini ditemukan 

bahwa penetapan kriteria ketuntasan minimum (KKM) temyata memberikan beban 

tersendiri bagi guru dan siswa. Bagi guru fenomena ini menjadi tantangan untuk lebih 

aktif, kreatif serta inovatif dalam memilin, mempersiapkan dan menyampaikan materi 

pelajaran secara efektif. Di sisi lain, banyak siswa yang gagal memenuhi kriteria 

ketuntasan minimum dalam berbagai hasil test temyata disebabkan karena siswa tidak 

memahami suatu konsep atau prosedur arahan. 

Pada pembelajaran mata pelajaran produktif kriteria kelulusan ditunjukkan 

dengan predikat kompeten dan tidak kompeten. Siswa dikatakan kompeten apabila 

nilainya mencapai angka 75, apabila tidak mencapai 75 diklasifikasikan belum kompeten 

dan harus mengulang. Kondisi pembelajaran demikian menyebabkan periunya kepekaan 

scorang guru untuk menggunakan suatu media pembelajaran yang dapat memacu siswa 

untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Fenomena ini perlu dicermati sebagai upaya 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang tepat sehingga 

memberdayakan siswa sepenuhnya dalam belajar. 
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Tabel 1.1 Hasil Ulangan Harian/Tes Formatif Mata pelajaran Produksi Pakan Ikan     

                Buatan  Kelas X SMK Negeri 2 Kalianda 2013/2014 

 

KD Kompetensi Dasar Belum Komp Kompeten Jumlah 

Jml % Jml % Jml % 

1 Menganalisis macam-macam 

kebutuhan nutrisi pakan buatan 

 

5 7,5 % 61 92,5 % 66 100 % 

2 Menganalisis sistem fisiologi 

nutrisi pada biota air *) 

 

- - - - - - 

3 Menganalisis perhitungan 

formulasi pakan buatan 

 

32 48,5 % 34 51,5 % 66 100 % 

4 Menerapkan pembuatan pakan 

 

8 12  % 58 88 % 66 100 % 

5 Menerapkan penyimpanan 

pakan buatan 

 

2 3 % 64 97 % 66 100 % 

6 Menganalisis pengujian mutu 

(fisika, kimia, biologi) pakan 

buatan 

 

5 7,5 % 61 92,5 % 66 100 % 

Sumber : Nilai Formatif Semester Ganjil Tp. 2013/2014 SMKN 2 Kalianda 

*) KD tambahan pada Kurikulum 2013, belum diajarkan pada Kurikulum KTSP 

 

Pada Tabel 1.1 diketahui nilai formatif siswa pada tahun sebelumnya untuk mata 

pelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan, dari 66 siswa yang terbagi menjadi 2 rombongan 

belajar. Siawa yang mencapai kriteria kompeten pada  mata pelajaran Produksi Pakan 

Ikan Buatan  untuk masing-masing KD bervariasi antara 51,5% - 92,5%. Pada KD 2 

Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi Pada Biota Air terlihat bahwa belum ada nilai yang 

dapat dianalisis karena KD tersebut merupakan materi baru pada Kurikulum 2013, oleh 

karenanya sangat mendesak untuk dilakukan pengadaan bahan ajar untuk KD 2 

Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi Pada Biota Air. 
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Permasalahan di atas menjadi menarik untuk dicermati tentang bagaimana upaya 

untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan bahan ajar yang tepat. Selama ini 

pembelajaran  Produksi Pakan Ikan Buatan   menggunakan bahan ajar berupa print out 

buku teks Budidaya Ikan (Buku Sekolah Elektronik) yang materinya sangat terbatas, 

penempatan Kompetensi Dasar belum sesuai dengan silabus baru dan tidak menggunakan 

lembar kerja siswa,  sehingga bahan ajar untuk mata pelajaran Produksi Pakan Ikan 

Buatan   dirasakan belum memadai. Sehubungan dengan pengembangan bahan ajar 

(Priowiijanto, 2001: 18) mengemukakan bahwa untuk mendukung pembelajaran yang 

optimal diperlukan bahan ajar (learning material) yang didesain dan dikemas sesuai 

pendekatan belajar individual (individualilized learning), sehingga memungkinkan siswa 

dapat belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya.  

Menurut pengamatan lapangan, buku pegangan guru dalam mata pelajaran 

Produksi Pakan Ikan Buatan   masih sangat minim. Padahal, kenyataan pengetahuan yang 

diperoleh siswa sangat dipengaruhi oleh berkualitas tidaknya bahan ajar yang 

dipergunakan. Jika kemudian sekolah (guru) mematok satu jenis buku pelajaran saja 

sebagai satu satunya sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran Produksi 

Pakan Ikan Buatan, serta guru juga hanya memiliki buku itu sebagai referensi, maka 

lengkaplah proses pengerdilan ilmu pengetahuan siswa. Salah satu media pembelajaran 

yang seharusnya digunakan guru dalam mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan 

Budidaya Ikan adalah media pembelajaran berupa modul dalam tampilan e-book . Buku 

cetak yang tersedia tidak semua mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan 

menerapkan keterampilan budidaya perikanan.  
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Pada era globalisasi seperti sekarang ini, peran guru sebagai penyampai pesan 

pendidikan memerlukan sumber belajar yang bervariasi agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan optimal. Hal ini dikarenakan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. 

Banyak sumber belajar lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa. 

Modul e-book Produksi Pakan Ikan Buatan   ini dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan 

siswa akan media pembelajaran yang dapat membantu dan merangsang siswa untuk 

memiliki keterampilan budidaya ikan  yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. 

Tanpa modul, belajar mengajar siswa menjadi kurang efektif dan efisien, diharapkan  

modul e-book Produksi Pakan Ikan Buatan dapat menghasilkan efektivitas belajar siswa.  

Kebutuhan dalam dunia pendidikan sangatlah kompleks mulai dari kebutuhan 

sumber ilmu yaitu buku, lalu guru yang handal, tempat yang memadai, dan kebutuhan 

penunjang lainnya. Bahan ajar berbentuk modul sebagi suplemen , dapat melengkapi 

kebutuhan bahan ajar, disamping merupakan penyempurnaan terhadap buku pegangan 

yang ada pada pelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan.  Sebagaimana disebutkan bahwa 

dalam proses belajar dibutuhkan buku sedangkan buku dibuat dengan bahan dasar kertas 

dan kertas di buat dari pohon-pohon yang semakin lama semakin menipis jumlahnya 

akibat penggunaan yang tidak dibatasi yang akhirnya menyebabkan hal-hal lain yang 

diakibatkan berkurangnnya pohon-pohon yang ada, seperti pemanasan global, longsor, 

banjir dan berbagai bencana alam lainnya, sementara itu diperlukan adanya alternatif 

yang bisa digunakan sebagai pengganti buku agar proses belajar mengajar tetap berjalan 

dengan baik. 
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e-book adalah salah satu alternatif yang cukup baik karena sifatnya yang digital 

sehingga tidak menggunakan kertas hanya diperlukan seperangkat device yang dapat 

membacanya seperti HP, kompter, laptop, dan device-device lainnya.  Sebagai daya 

dukung bahwa di SMKN 2 Kalianda, mempunyai fasilitas laboratorium yang memadai, 

dan kemampuan IT siswa cukup kompeten. e-book pun bisa menjadi alternatif untuk 

mengurangi penggunaan kertas dan dapat disimpan dalam handphone pribadi sebagai 

bahan bacaan dan belajar. 

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan siswa dalam pembelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan yang berbasis e-book  

diperlukan bahan ajar yang relevan. Menurut Pannen dan Purwanto (2001: 1) bahwa 

bahan ajar dapat digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam pembelajaran, 

sehingga guru tidak perlu terlalu banyak menyajikan materi di kelas. Hal ini akan 

berdampak positif, yaitu guru lebih banyak waktu untuk memberi bimbingan kepada 

siswa. Bahan ajar juga dapat membantu siswa dalam proses belajarnya, sehingga siswa 

tidak tergantung kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi. 

Teknologi pembelajaran bertujuan untuk memecahkan masalah belajar. 

Pengembangan bahan ajar merupakan bagian dari teknologi pembelajaran yang bertujuan 

memecahkan masalah belajar. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses 

pembelajaran perlu adanya perancangan dan pengembangan bahan ajar yang merupakan 

fungsi yang sangat penting dalam teknologi pembelajaran. Jika pembelajaran dapat 

dicapai dengan baik tentunya akan dapat menunjang terhadap kualitas pendidikan, baik 

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. 
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Salah satu kegiatan awal dalam meningkatkan pembelajaran adalah dengan 

merancang bahan ajar yang mengacu pada model pengembangan. Bahan ajar perlu 

dirancang untuk memudahkan pembelajaran dalam belajar agar memahami bahan yang 

dipelajari. Kenyataan untuk sementara ini menunjukkan bahwa belum ada bahan ajar 

yang dilengkapi dengan soal aplikasi untuk kepentingan pembelajaran, tanpa 

memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lebih khusus lagi 

perubahan kurikulum. 

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut di atas, cukup beralasan dan bahkan 

menarik sehingga dipandang perlu adanya pengembangan bahan ajar berupa modul 

Produksi  Pakan Ikan Buatan   berbasis e-book untuk siswa kelas X SMK. Pengembangan 

bahan ajar Produksi Pakan Ikan Buatan   penting dilakukan  agar dapat mengatasi 

kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi riil. Kondisi ideal yang dimaksud adalah 

tersedianya bahan ajar berupa modul e-book Produksi  Pakan Ikan Buatan   SMK kelas 

X. Sedangkan kondisi riil yang dihadapi belum tersedianya bahan ajar yang lengkap. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Terbatasnya sarana buku cetak di sekolah. 

1.2.2 Pada Pembelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan  buku cetak yang digunakan 

adalah prin out Buku Budidaya Ikan (BSE) yang masih banyak kekurangannya.  
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1.2.3 Siswa memerlukan bahan ajar yang praktis serta mudah dipahami dalam bentuk 

modul e-book. 

1.2.4 Siswa kurang berpartisipasi dan tidak punya inisiatif serta kontributif sehingga 

berpengaruh terhadap hasil dan ketuntasan belajar siswa. 

1.2.5 Belum semua siswa mencapai kriteria kompeten pada mata pelajaran Produksi 

Pakan Ikan Buatan 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus/ lingkup pengembangan sebagai 

berikut: 

1.3.1 Bagaimana proses pengembangan modul Produksi Pakan Ikan Buatan   berbasis  

e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK ? 

1,3.2 Bagaimana efektivitas, efisiensi dan kemenarikan  modul Produksi Pakan Ikan 

Buatan berbasis e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK ? 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembahasan masalah maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi dan potensi pengembangan modul Produksi Pakan Ikan 

Buatan berbasis e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK. 

2. Bagaimana disain pengembangan modul Produksi Pakan Ikan Buatan berbasis    

e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK. 
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3. Bagaimana efektifitas penggunaan modul Produksi Pakan Ikan Buatan berbasis  

e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK.  

4. Bagaimana efisiensi  penggunaan modul Produksi Pakan Ikan Buatan berbasis      

e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK. 

5. Bagaimana tingkat kemenarikan penggunaan modul Produksi Pakan Ikan Buatan 

berbasis e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK.  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian dan 

pengembangan ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kondisi dan potensi pengembangan modul Produksi Pakan Ikan 

Buatan berbasis e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK.  

2. Menganalisis langkah-langkah dan cara pengembangan modul Produksi Pakan 

Ikan Buatan berbasis e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK.  

3. Menguji efektifitas penggunaan modul Produksi Pakan Ikan Buatan berbasis       

e-book di kelas X Budidaya Perikanan  SMK  

4. Menguji efisiensi  penggunaan modul Produksi Pakan Ikan Buatan berbasis         

e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK.  

5. Menjelaskan tingkat kemenarikan penggunaan modul Produksi Pakan Ikan 

Buatan berbasis e-book di kelas X Budidaya Perikanan SMK.   
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1.6 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1.6.1 Kegunaan Teoritis 

1. Mengembangkan konsep, teori, prinsip, dan prosedur teknologi pendidikan, 

khususnya penyediaan modul berbasis e-book termasuk dalam kawasan 

pengembangan desain teknologi. 

2. Menjadi sumbangan pengetahuan pada desain bahan ajar. 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Produksi Pakan Ikan 

Buatan   

 b. Pembelajaran lebih efektif, efisien dan menarik  karena modul dilengkapi dengan 

media pembelajaran yang berbasis e-book    

c. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta 

memperbaiki kekurangannya. 

d. Sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan 

kompetensi masing-masing. 
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2. Bagi Guru 

a. Tersedia bahan ajar Produksi Pakan Ikan Buatan  berbasis e-book  , mudah dipelajari, 

efektif dan menarik. 

b. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

c. Meningkatkan aktivitas siswa belajar Produksi Pakan Ikan Buatan  

d. Melengkapi referensi buku teks Produksi Pakan Ikan Buatan   yang sudah ada. 

1.7 Spesifikasi Produk 

Pengembangan ini akan. menghasilkan produk berupa: 

Modul bagi siswa yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran siswa selama satu 

semester untuk kelas X Budidaya perikanan SMK. Modul Produksi Pakan Ikan Buatan 

berbasis e-book ini digunakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perangkat 

lunak (soft ware) yang digunakan dalam pembuatan modul ini meliputi : MS Word, html, 

Corel Draw, Calibre dan Aldiko. 

Kompetensi yang terdapat pada modul ini adalah: 

1.7.1 Peta modul dicantumkan pada bagian awal setiap kompetensi untuk mengetahui 

kompetensi dan sub kompetensi, dan lamanya waktu yang digunakan. 

1.7.2 Prasyarat yaitu kemampuan awal siswa sebelum mempelajari modul. 

1.7.3 Petunjuk penggunaan modul dimaksudkan memberikan pedoman atau arahan 

yang jelas bagi siswa untuk mengetahui tentang hal-hal yang harus dilakukan 

dalam mempelajari modul tersebut. 
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1.7.4 Tujuan kegiatan belajar pada setiap modul. Pencantuman tujuan pada setiap 

modul ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi siswa dalam kegiatan 

belajamya. 

1.7.5 Uraian materi yang diorganisasikan berdasarkan tujuan kegiatan belajar pada 

setiap kompetensi dan sub kompetensi atau kegiatan belajar. 

1.7.6 Rangkuman, diberikan pada setiap akhir kegiatan belajar. Sajian ini dimaksud 

untuk mengemukakan ide-ide pokok yang telah disajikan sehingga siswa lebih 

mudah mengingat keseluruhan isi modul yang dipelajari. 

1.7.7 Soal latihan. diberikan pada setiap akhir kegiatan belajar, setelah rangkuman. Soal 

latihan bertujuan untuk mengukur apakah hasil belajar yang diharapkan dapat 

tercapai sesuai dengan indikator pencapaian yang telah dirumuskan atau belum 

tercapai. 

1.7.8 Kunci jawaban yang disajikan pada akhir kegiatan belajar. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa dapat mencocokkan hasil jawabannya dengan kunci jawaban yang 

telah disediakan pada setiap akhir kegiatan belajar. 

1.7.9 Lembar penilaian disajikan agar siswa mengetahui pembobotan dalam 

memperoleh nilai. 

1.7.10 Glosarium disajikan untuk mengetahui arti kata-kata sulit yang terdapat dalam 

setiap modul. 

1.7.11 Dafitar pustaka, dicantumkan pada setiap akhir modul, dengan maksud 

memberikan informasi kepada siswa untuk mengkaji pelajaran lebih mendalam 

dan untuk mendapat wawasan lebih jauh tentang materi pelajaran yang disajikan. 
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1.8 Pentingnya Pengembangan Bahan Ajar Bentuk Modul e-book 

Manfaat dari pembangunan bahan ajar yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1.8.1 Melengkapi kekurangan bahan ajar SMK kelas X. Dengan pengembangan ini, 

diharapkan mata pelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan dapat diterapkan dalam 

meningkatkan hasil belajar dengan pembelajaran kontekstual. 

1.8.2 Tersedianya bahan ajar yang dilengkapi dengan latihan soal aplikasi.  

1.8.3 Tersedianya bahan ajar yang mudah ditangkap pesannya, lebih interaktif dan 

mudah digunakan. 

1.9 Penjelasan Istilah 

Perlu adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul sebagai 

berikut: 

1.9.1 Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk 

fisik, yang berkaitan dengan cara yang sistematis dalam mengidentifikasi tujuan 

umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi 

kemampuan awal dan karakteristik siswa, mengembangkan tes acuan patokan, 

mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, merancang 

dan melaksanakan soal-soal latihan, dan melakukan revisi pembelajaran. 

1.9.2 Bahan pembelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan   berupa paket pembelajaran 

mata pelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan  yang identik dengan modul karena 

bahan ajar Produksi Pakan Ikan Buatan   dalam hal ini merupakan suatu satuan 

kompetensi yang disusun secara operasional dan sistematis untuk digunakan 

pembelajar dengan disertai panduan pembelajar. 
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1.9.3 Mata pelajaran Produksi Pakan Ikan Buatan adalah pengintemalisasian teori 

pembuatan pakan ikan dalam bentuk praktek sehingga siswa kompeten dalam 

pembuatan pakan ikan buatan.  

1.9.4 e-book adalah buku elektronik, modul yang dikemas dalam bentuk buku 

elektronik menggunakan beberapa format antara lain pdf,jpeg,docx, caliber,html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


