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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Konsep Starategi  Menurut Al-Qur’an

Dalam upaya peningkatan efektivitas proses pembelajaran untuk

mencapai hasil belajar terbaik sesuai harapan, perencanaan pembelajaran

merupakan sesuatu yang mutlak harus dipersiapkan oleh guru, setiap akan

melaksanakan proses pembelajaran, walaupun belum tentu semua yang

direncanakan dapat dilaksanakan, karena bisa terjadi kondisi kelas merefleksikan

sebuah permintaan yang berbeda dari rencana yang sudah dipersiapkan,

khususnya tentang strategi yang sifatnya operasional.1Untuk mencapai tujuan

pembelajaran perlu disusun suatu strategi agar tujuan itu tercapai dengan

optimal.Tampa suatu strategi yang cocok, tepat dan jitu, tidak mungkin tujuan

dapat tercapai.2pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi

dan kemampuan atau kompetensi apa yang harus dimiliki siswa, maka pada saat

itu juga kita semestinya berfikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu

dapat tercapai secara efektif dan efisian.3 Sebagaimana dijelaskan dalam firman

Allah SWT surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi:

1 Syaipul Bahri Djamarah, Aswani, 2006, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, h.
1

2Wina Sanjaya, 2005, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
Jakarta: Kencana, h. 99
3Ibid , 101
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Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah
jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya,
supaya kamu mendapat keberuntungan”.4

Hubungan ayat tersebut dengan strategi belajar adalah bahwa dalam

pelaksanaan pendidikan  dibutuhkan adanya metode atau strategi yang tepat, guna

untuk  mengantar tercapainya tujuan  pendidikan yang dicita-citakan. Materi yang

benar dan baik, tampa menggunakan metode atau strategi yang baik maka akan

menjadikan keburukan pada materi tersebut. Kebaikan metari itu terletak pada

kebaikan strategi yang digunakan.5 Maka seorang guru harus mampu memilih

strategi yang baik dalam melakukan proses pembelajaran salah satunya yaitu

strategi belajar tuntas.

Seorang guru juga harus mampu memilih dan memilah strategi apa yang

akan digunakan dalam pembelajaran. Strategi tersebut haruslah disesuaikan

dengan materi yang akan diajarkan.Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa

dalam berdakwah Nabi Muhammad saw juga menggunakan strategi – strategi:

4 Q. S. Al-Maidah:35
5 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, h. 165
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اْدُع إِلِى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

Artinya :Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat

petunjuk.6

Ayat diatas menjelaskan bahwa strategi pembelajaran berkaitan erat dengan

tujuan yang akan dicapai. Seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan dengan

tujuan agar siswa mendapat suatu pengetahuan yang bersifat kognitif, dengan

menggunakan strategi pembelajaran yang efektif yaitu strategi yang dapat membuat

siswa menjadi lebih aktif sejak memulai pelajaran sampai selesai.

2. Strategi Belajar Tuntas

a. Pengertian Strategi belajar tuntas

Belajar tuntas dapat diartikan sebagai penguasan ( hasil belajar)

siswa secara penuh terhadap seluruh bahan yang dipelajari. Hal ini

berlandaskan kepada suatu gagasan bahwa kebanyakan siswa dapat

mengusai apa yang diajarkan disekolah, bila pengajaran dilakukan secara

sistematis .7

Belajar tuntas merupakan model pembelajaran yang dapat

dilaksanakan di dalam kelas, dengan asumsi bahwa didalam kondisi , yang

6QS. An-Nahl : 125
7Muhammad Ali, Op,Cit., h. 95
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yang tepat semua peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan

memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang

dipelajari. Dalam proses pembelajaran strategi belajar tuntas

dumungkinkan bagi pendidik untuk menetapkan tingkat penguasaan yang

diharapkan dari setiap peserta didik dengan menyediakan berbagai

kemungkinan belajar dan meningkatkan mutu pembelajaran. Pendidik

harus mampu meyakinkan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai

penguasaan penuh dalam belajar.8

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan yang dimaksud

dengan strategi belajar tuntas adalah penguasaan penuh terhadap

pelajaran, dalam strategi ini guru dituntut untuk aktif dalam proses

pembelajaran sehingga semua peserta didik menguasai sepenuhnya

terhadap pelajaran yang diberikan.

Dalam strategi belajar tuntas ditentukan bahwa seorang siswa yang

mempelajari unit satuan pelajaran tertentu dapat berpindah ke unit satuan

pelajaran berikutnya jika siswa yang bersangkutan misalnya telah

mengusai sekurang-kurangnya 75% dari kompetensi dasar yang

ditetapkan.9 Pendapat lain yang mengatakan bahwa siswa dapat berpindah

dari satu unit satuan pelajaran ke unit satuan pelajaran berikutnya jika

siswa yang bersangkutan telah menguasai materi antara 75% atau 80%-

8Ramayulis, 2010, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 207

9Kunandar.Op.Cit., h. 306
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90%.10Akan tetapi ketuntasan yang paling realistik adalah ditetapkan oleh

sekolah atau daerah itu sendiri.

Dalam pelaksanaan strategi belajar tuntas, bila siswa belum

mencapai ketuntasan yang telah ditentukan, maka siswa mengikuti

kegiatan perbaikan sampai mencapai ketuntasan. Sedangkan bagi siswa

yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat melakukan kegiatan

pengayaan atau dapat bertindak sebagai tutor sebaya untuk membantu

mereka yang belum berhasil.11

Dalam startegi belajar tuntas yang bertindak sebagai tutor sebaya

adalah siswa, karena pelaksanaan strategi belajar tuntas menggunakan

belajar kelompok yang mana siswa yang telah memahami materi yang

telah dipelajari dapat membantu teman yang belum menguasai materi.

Apabila siswa yang mengikuti kegiatan perbaikan itu dengan baik dan ada

yang membimbing, maka tujuan pembelajaran yang dinginkan dapat

tercapai.

Dengan segala macam cara dan media, dalam strategi belajar

tuntas diusahakan agar anak yang lambat belajar dibantu agar dapat

menguasai pelajaran-pelajaran yang direncanakan. Hal ini hanya dapat

dimungkinkan dengan meyelenggarakan perbaikan. Usaha guru

10 Muhammad Ali, Op,Cit., h. 97
11Mustaqim, dkk.Op.Cit., h. 124
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melakukan perbaikan merupakan suatu bagian yang intern dalam proses

belajar-mengajar tuntas.

Sebagaimana dikutip dalam buku, Metodologi Pendidikan Agama

Islam, karangan Ramayulis, Bloom mengemukakan beberapa langkah-

langkah belajar tuntas sebagai berikut:

1. Menetukan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai, baik yang
bersifat umum maupun khusus.

2. Menjabarkan materi pelajaran atas sejumlah unit pelajaran yang
dirangkaikan, dimana masing-masing dapat diselesaikan dalam waktu
kurang lebih dua minggu.

3. Memberikan pelajaran secara klasikal sesuai dengan unit pelajaran
yang sedang dipelajari.

4. Memberikan tes kepada peserta didik pada akhir masing-masing unit
pelajaran, untuk mengecek kemajuan masing-masing peserta didik
dalam memahami materi pelajaran.

5. Kepada peserta didik yang ternyata belum mancapai tingkat
penguasaan yang ditentukan, untuk mereka diberikan pertolongan
khusus.

6. Setelah semua peserta didik, atau hampir semua peserta didik dapat
mencapai tingkat penguasaan pada unit pelajaran yang bersangkutan,
barulah pendidik mulai mengajarkan unit pelajaran berikutnya.

7. Unit pelajaran selanjutnya itu diajarkan secara kelompok dan diakhiri
dengan memberikan tes fornatif bagi unit pelajaran yang bersangkutan.

8. Setelah peserta didik kebanyakan mencapai tingkat yang telah
ditentukan maka pendidik dapat mulai mengajarkan unit pelajaran
selanjutnya.

9. Prosedur yang sama diikuti pula dalam mengajarkan unit-unit
pelajaran lain, sampai seluruh rangkain pelajaran selesai.

10. Setelah seluruh rangkaian unit pelajaran selesai, maka peserta didik
mengerjakan tes yang mencakup seluruh rangkain unit pelajran.12

Strategi belajar tuntas dapat dibedakan dari pengajaran non belajar

tuntas, terutama dalam hal-hal berikut:

12 Ramayulis, Op. Cit. h. 209-201
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1. Pelaksanaan tes secara teratur untuk memperoleh balikan terhadap
bahan yang diajarkan sebagai alat untuk mendiagnosis kemajuan
peserta didik.

2. Peserta didik baru dapat melanjutkan pada materi berikutnya setelah ia
benar-benar menguasai materi tersebut sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.

3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang
belum mencapai taraf penguasaan penuh, melalui pengajaran korektif,
pengajaran tutorial sesuai dengan waktu yang dibutuhkan masing-
masing peserta didik.13

b. Keunggulan Dan Kelemahan Strategi Belajar Tuntas

a. Keunggulan strategi belajar tuntas

Strategi belajar tuntas mengandung beberapa keunggulan antara lain:

1. Strategi ini meungkinkan siswa belajar lebih aktif sebagaimana
disarankan dalam konsep CBSA yang memberi kesempatan
kepada siswa untuk mengembangkan diri sendiri, memecahkan
masalah sendiri dengan menemukan dan bekerja sendiri.

2. Strategi ini sejalan dengan pandangan psikologi belajar modern
yang berpegang pada prinsip individual, belajar kelompok.

3. Strategi belajar tuntas berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan
yang terdapat dalam strategi belajar lainnya, yang berdasarkan
pendekatan kelas saja atau kelompok saja, atau individualisasi saja.

4. Strategi ini mengaktifkan guru-guru sebagai suatu regu yang harus
bekerja sama secara efektif sehingga kelangsungan proses belajar
siswa dapat terjamin dan berhasil optimal.

b. Kelemehan Strategi belajar Tuntas

Strategi belajar tuntas juga mengandung kelemahan, antar lain:

1. Strategi ini sulit dalam pelaksanaannya karena melibatkan berbagi
kegiatan, yang berarti menuntut macam-macam kemampuan yang
memadai.

2. Guru-guru umumnya masih mengalami kesulitan dalam membuat
perencanaan belajar tuntas karena harus dibuat untuk jangka waktu

13 Kunandar, 2007, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi
Sartivikasi Guru, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada. h. 309
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satu semester di samping penyusunan satuan-satuan pelajaran yg
lengkap dan menyeluruh.

3. Guru-guru yang sudah terbiasa dengan cara-cara lama akan
mengalami hambatan untuk menyelenggarakan strategi ini yang
relatif lebih sulit dan masih baru.

4. Strategi ini sudah tentu memerlukan berbagai fasilitas,
perlengkapan, alat, dana dan waktu yang cukup besar, sedangkan
sekolah-sekolah kita masih langka dalam segi sumber-sumber
teknis seperti yang diharapkan.

5. Untuk melaksanakan strategi ini yang mengacu kepada
penguasaan materi belajar secara tuntas pada gilirannya menuntut
para guru agar menguasai materi tersebut secara lebih luas,
menyeluruh dan lebih lengkap. Hal itu menuntut para guru agar
belajar lebih banyak dan menggunakan sumber-sumber yang lebih
luas.14

3. Hasil Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu

hasil dan belajar.Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah perubahan tigkah

laku yang diinginkan pada diri siswa.15 Belajar adalah suatu proses kompleks

yang terjadi pada semua orang dan berlanhsung seumur hidup. Sejak dia masi

bayi hingga dia ke liang lahat nanti. Sala satu pertanda bahwa seseorang telah

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan

tingkah laku tersebut tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang

bersipat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) maupun yang

menyangkut nilai dan sikap (efektip).16

14Abu Ahmadi, dkk, 2005, Op, Cit, h. 165-166
15Nana Sudjana, 2009, Penilaian Hasil Proses Belajar  Mengajar, Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, h.3
16 Arief S.sadiman, dkk, 2011, Media Pendidikan ,lakarta:Raja Wali Pers,h.2
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti berasumsi

bahwa hasil belajar fikih adalah suatu perubahan tingkah laku setelah siswa

menerima pelajaran fikih dari guru dengan menemukan permasalahan yang

dihadapi dengan mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang suda

ada.Keberhasilan belajar siswa ditandai dengan perolehan skor atau angka-

angka yang di peroleh setela siawa diberi tes berupa evaluasi belajar pikih.

Hasil belajar pikih dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh pada tes

hasil belajar pikih setela mengikuti proses pembelajaran melalui strategi

belajar tuntas.

b. faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

1. faktor ekstern

a. lingkungan

1) lingkungan alami

Lingkungan alami adalah lingkungan tempat tinggal

anak didik, hidup dan berusaha di dalam nya.pencemaran

lingkungan hidup merupakan mala petaka bagi anak didik yang

hidup di dalam nya.Udara yang tercemar merupakan polusi

yang dapat mengganggu pernapasan.Udara yang terlalu dingin

menyebab kan anak didik kedinginan. Suhu udara yang terlalu

panas menyebab kan anak didik kepanasan, pengap dan tidak

beta tinggal didalam nya oleh karna itu, keadaan suhu dan
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kelembaban udara berpengaruh terhadap belajar anak didik

disekolah.

2) lingkungan sosial budaya

Lingkungan sosial budaya di luar sekolah ternyata sisi

kehidupan yang mendatang kan problem tersendiri bagi kehidupan

anak didik di sekolah. Pembangunan gedung sekolah yang tak jauh

dari hiruk pikuk lalu lintas menimbulkan kegaduhan suasana

kelas.Pabrik-pabrik yang didirikan di sekitar sekolah dapat

menimbulkan kebisingan didalam kelas.

b. binstrumental

1) kurikulum

Muatan kurikulum akan mempengaruhi intensitas dan

frekuensi belajar anak didik. Seorang guru terpaksa

menjelaskan sejumlah bahan pelajaran kepada anak didik

dalam waktu yang masi sedikit tersisa, karena ingin mencapai

target kurikulum, akan memaksa anak didik belajar dengan

keras tanpa mengenal lelah. Padahal anak didik sudah lelah

belajar ketika itu.Tentu saja hasil belajar yang demikian kurang

memuaskan dan cenderung mengecewakan. Guru akan

mendapatkan hasil belajar anak didik di bawah standar

minimum.
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2) program

Program pengajaran yang guru buat akan

mempengaruhi kemana proses belajar itu berlansung. Gaya

belajar anak didik digiring ke suatu aktivitas belajar yang

menunjang keberhasilan program pengajaran yang di buat oleh

guru.Penyimpangan perilaku anak didik dari aktivitas belajer

dapat menghambat keberhasilan program pengajaran yang di

buat oleh guru. Itu berarti guru tidak berhasil membelajar kan

anak didik. Akibatnya, anak didikan  tidak menguasai bahan

pelajaran yang diberikan itu.

3) sarana dan fasilitas

Sarana dan pasilitas mempengaruhi kegiatan belajar

mengajar di sekolah. Anak didik tentu dapat belajar lebih baik

dan menyenang kan bila suatu sekolah dapat memenuhi segala

kebutuhan belajar anak didik. Masalah yang  anak didik hadapi

dalam belajar relatif kecil. Hasil belajar anak didik tentu lebih

baik.

4) guru

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan.

Kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Kalau hanya

anak didik, tapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi

kegiatan belajar mengajar. Jangankan ketiadaan guru
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.kekurangan guru saja suda merupakan masalah. Mata

pelajaran tentu pasti kekosongan guru yang memegangnya.Itu

berarti mata pelajaran itu tidak dapat diterima anak didik.Karna

tidak ada guru yang memberikan pelajaran untuk mata

pelajaran itu.

2. faktor intern

a. kondisi pisiologis

Didalam buku pisikologi belajar karangan syaiful Bahri

Djamarah,Noehi Nasution mengatakan kondisi pisioligis pada

umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar

seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan

berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan

kelelahan.anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan

belajar nya dibawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi,mereka

mudah lelah,mudah mengantuk,dan sukar menerima pelajaran.17

b. Kondisi pisikologis

1) Minat

Minat dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar

anak didik.tidak bnyak yang dapat diharapkan untuk

17Syaiful Bahri Djamarah, 2008, Psikologi Belajar , Jakarta : PT Rineka Cipta , 176-
201
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memhasilkan prestasi belajar yang baik dari seorang anak yang

tidak berminat mempelajari sesuatu.

2) kecerdasan

Kecerdasan dan umur mempunyai hubungan yang

sangat erat.perkembangan berpikir seseorang dari yang

kongkret ke yang abstrak tidak bisa di pisahkandari

perkembangan intelegensinya.semakin meningkat umur

seseorang semakin abstrak cara berpikirnya. M.dalyono secara

tegas mengatakan bahwa orang yang memiliki inteligensi baik,

umumnya mudah belajar dan hasilnya cenderung

baik.sebaliknya, orang yang intelegensinya rendah, cenderung

mengalami kesukaran dalam belajar, labat berpikir, sehingga

prestasi belajar bikin rendah.

3) bakat

Didalam buku psikologi belajar karangan syaiful bahri

tjamara, sunarto dan hartono mengatakan bakat memungkinkan

seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan

tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan

dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud.

4) Motivasi

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut

mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu, motivasi
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belajar perlu diusahakan, terutama berasal dari dalam diri

(motivasi intrinsik) dengan cara senantiasa memikirkan masa

depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk

mencapai cita-cita. Senang tiasa memasang tekad bulat dan

selalu optimis bahwa cita-cita dapat di capai dengan belajar.

5) Kemampuan kognitif

Ranah kognitif merupakan kemampuan yang selalu di

tuntut kepada anak didik untuk di kuasai.Karena penguasan

kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasan

ilmu pengetahuan.

F. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa

hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang

peneliti lakukan ini diantaranya:

Elfin Roza Lina pada tahun 2009meneliti tentang Penerapan Strategi

Belajar Tuntas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk

Meningkatkan minat Belajar Siswa Kelas VIII Di SMPN 23 Pekanbaru. Hal ini

dapat dilihat  pada taraf signifikan 5% maupun 1% (2,02 < 8,592 > 2,69)

hipotesanya nihil ditolak dan hipotesa alternatif diterima dengan kata lain strategi

belajar tuntas pada mata pelajaran PAI dapat meningkatkan minat belajar ssiwa

kelas VIII H di SMPN 23 pekanbaru.
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Dan penelitian yang dilakukan oleh Adi Saputra 2011 meneliti tentang

pengaruh strategi pembelajaran Number Heads together ( NHT ) terhadap hasil

belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Air Tiris

Kecamatan kampar Kabupaten Kampar Hal ini dapat dilihat  pada taraf signifikan

5% maupun 1% (0,404 < 0, 733 > 0,515). Ini berarti H0 ditolakHaditerima dengan

kata lain Strategi Number Heads Together berpengaruh terhadap hasil belajar

siswa.

G. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit dari

konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan

penelitian.Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoritis yang ada, agar

lebih muda dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk memudahkan penulis

dalam penelitian untuk mengambil data di lapangan.

Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah strategi belajar tuntas

(variabel X) dan hasil belajar Fiqih (variabel Y).

Indikator-indikator strategi belajar tuntas, adapun langkah-langkahnya

adalah sebagai berikut:

1. Guru memotivasi siswa dengan mengimformasikan Kompetensi

Dasar.

2. Guru menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi dasar.



24

3. Guru memberikan tes secara teratur kepada siswa dan akan ada pilbek

dari siswa.

4. Guru akan mengetahui siswa mana yang bisa menguasai materi dan

mana yang tidak dapat menguasai materi. Dan selanjutnya guru

membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri

dari 5 atau 6 orang.

5. Guru memberikan tugas kepada siswa dengan materi yang telah

dipelajari.

6. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugas mereka di

depan kelas.

7. Guru melakukan tes ulang kepada seluruh siswa secara individu.

8. Guru memberi kesimpulan.

Sedangkan indikator Hasil belajar yang diambil dari tes dengan

kriteria sebagai berikut:

1. 86-100 di kategorikanbaik sekali

2. 71-85 di kategorikan baik

3. 56-70 di kategorikan cukup

4. 41-55 di kategorikan kurang

5. <40 di kategorikan sangat kuarang
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H. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

a. Strategi belajar tuntas di terapkan oleh guru

b. Hasil belajar Fiqih siswa bervariasi

2. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan konsep operasional, maka dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

a. Hipotesis kerja (Ha): ada pengaruh strategi belajar tuntas terhadap hasil

belajar Fiqih siswa MTs Ubudiyatussalam Lipat kain.

b. Hipotesis Nihil (Ho): tidak ada pengaruh strategi belajar tuntas terhadap

hasil belajar Fiqih siswa MTs Ubudiyatussalam Lipat kain.


