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A. Kerangka Teoretis

1. Tinjauan Tentang Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Aktif

Pat Hollingswort & Gina Lewis (2008) menjelaskan bahwa strategi

pembelajaran aktif merupakan strategi yang melibatkan pembelajaran yang

terjadi ketika siswa bersemangat, siap secara mental, menciptakan kerja

sama antar siswa, dan bisa memahami pengalaman yang dialami.1 Lebih

lanjut Pat Hollingswort & Gina Lewis menjelaskan ada beberapa

keunggulan strategi pembelajaran aktif, yaitu sebagai berikut :

a. Mengacu pada tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang dicapai.
b. Melibatkan siswa dalam belajar, yaitu siswa dituntut saling

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas.
c. Menggunakan seni, gerakan, dan indera
d. Meragamkan langkah dan kegiatan, sehingga memicu meningkatnya

hasil belajar siswa.2

Hisyam Zaini (2008) mejelaskan bahwa strategi pembelajaran aktif

adalah suatu pembelajaran mengajak peserta didik untuk belajar secara

aktif atau disebut juga dengan strategi active learning. Ketika peserta didik

belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktifitas

pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik

untuk menemukan ide pokok dari materi kuliah, memecahkan persoalan

1 Pat Hollingswort & Gina Lewis, Pembelajaran Aktif, (Jakarta: PT. Indeks, 2008),  h. vii
2 Ibid.
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atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu

persoalan nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut

serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi

juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat

dimaksimalkan.3

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat dipahami

bahwa strategi pembelajaran aktif adalah kumpulan strategi pembelajaran

yang komprehensif untuk membuat siswa aktif sejak awal melalui

aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu

singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Diantara

strategi pembelajaran aktif adalah Musykilat Al-Thullab.

b. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab merupakan

strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan siswa, dan

memberikan peluang kepada seluruh siswa untuk menanyakan hal-hal

yang belum difahami dalam permasalahan yang didiskusikan.4

Ismail (2011) menyatakan bahwa langkah-langkah Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab adalah sebagai berikut:

1) Guru menyampaikan materi pelajaran
2) Guru memberikan potongan kertas kosong kepada siswa agar diisi

pertanyaan permasalahan yang belum difahami.

3 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Insan Madani CTSD, Edisi
Revisi, 2008), h. xiv

4 Ismail, Loc.Cit.



3) Potongan kertas yang telah diisi dengan pertanyaan tadi agar diberikan
kepada teman sebelahnya untuk dibaca dan diberi tanda checklist (√)
jika ia ingin mengetahui jawabannya. Jika tidak harus diberikan
langsung pada teman berikutnya.

4) Kertas pertanyaan tadi harus bergulir sampai kembali kepada
pemiliknya. Kemudian dihitung tanda checklist pada kertas tersebut.

5) Kertas yang paling banyak mendapatkan checklist merupakan masalah
yang mendapatkan prioritas jawabannya berikutnya terus ke checklist
yang lebih sedikit.

6) Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dapat dijawab pada
pertemuan berikutnya.

7) Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut.5

Ismail (2011) mengemukakan tiga alasan yang menjadi

keunggulan strategi pembelajaran aktif Tipe Musykilat Al-Thullab, yaitu:

1) Dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan siswa.
2) Memberikan peluang kepada seluruh siswa untuk menanyakan hal-hal

yang belum difahami.
3) Melibatkan siswa dalam belajar, sehingga memicu meningkatnya hasil

belajar siswa.6

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa strategi

pembelajaran aktif Tipe Musykilat Al-Thullab memiliki berbagai

kelebihan dibandingkan dengan strategi pembelajaran lainnya. Strategi ini

disamping dapat meningkatkan hasil belajar, juga dapat melibatkan siswa

dalam belajar.

Sedangkan kelemahan strategi pembelajaran Tipe Musykilat Al-

Thullab adalah:

1) Tanpa bimbingan yang cukup, berkemungkinan banyak siswa yang
kurang berani untuk memberi tanda checklist (√).

2) Kurangnya rasa tanggung jawab apabila tiada pengawasan yang berarti
terhadap siswa.

3) Perlu penjelasan tambahan yang cukup agar tujuan yang diharapkan
dapat tercapai.7

5 Ibid, h. 90
6 Ibid,  h. 91
7 Pat Hollingswort & Gina Lewis, Op.Cit,  h. 2



2. Tinjauan Tentang Hasil Belajar

a. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah merupakan kemampuan yang diperoleh siswa

setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri adalah suatu proses

dalam diri seseorang yang berusaha memperoleh sesuatu dalam bentuk

perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Perubahan tingkah laku

dalam belajar sudah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan hasil belajar

ditentukan berdasarkan kemampuan siswa.8

Keller dalam Nashar (2011) hasil belajar merupakan sebagai

keluaran dari berbagai masukan. Beberapa masukan tersebut menurut

Keller dapat dibedakan menjadi dua kelompok, masukan pribadi (personal

inputs) dan masukan yang berasal dari lingkungan (environmental inputs).

Dalam hal ini penekanan hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari

hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil dan

masukan dari lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivisional

tidak berpengaruh langsung terhadap besarnya usaha yang dicurahkan

oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. 9

Eko Putro Widoyoko (2009) menyatakan hasil belajar merupakan

komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan

kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas

8 Nashar, Peranan Motivasi & Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran, (Jakarta:
Delia Press, 2004), h. 77

9 Ibid, h. 77-78



system penilaiannya. Lebih lanjut Popham dalam Eko Putro Widoyoko

menjelaskan hasil belajar dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha

secara formal untuk menentukan status siswa berkenan dengan berbagai

kepentingan pendidikan.10

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hasil

belajar merupakan kemajuan siswa dalam belajar, yaitu tentang apa yang

sudah dikuasai dan belum dikuasai siswa. Kemajuan siswa tersebut

diperoleh melalui penilaian, seperti tes.

b. Aspek-Aspek Hasil Belajar

Sedangkan menurut Agus Suprijono (2009) menjelaskan hasil

belajar terdiri dari pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian,

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Agus Suprijono menjelaskan hasil

belajar berupa:

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep
dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan
mengategorisasi, kemampuan analistis-sintesis fakta-konsep dan
mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual
merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan
aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan
konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak
jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme
gerak jasmani.

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan

10 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), h. 29



menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan
menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.11

Menurut Romiszowski dalam Mulyono Abdurrahman (2003)

bahwa hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu system

pemrosesan masukan (inputs). Masukan dari system tersebut berupa

bermacam-macam informasi, sedangkan kekeluarannya adalah perbuatan

atau kinerja (performance).12 Lebih lanjut Romiszowski menambahkah

hasil belajar dapat dikelompokkan dalam dua macama saja, yaitu

pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan terdiri terdiri dari empat

kategori, yaitu :

1) Pengetahuan tentang fakta.
2) Pengetahuan tentang prosedur
3) Pengetahuan tentang konsep
4) Pengetahuan tentang prinsip.13

Sedangkan keterampilan juga terdiri dari empat kategori, yaitu :

1) Keterampilan untuk berpikir atau keterampilan kognitif.
2) Keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik.
3) Keterampilan untuk bereaksi atau bersikap.
4) Keterampilan berinteraksi.14

Kualitas pembentukan kompetensi dari segi hasil belajar dapat

dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada

diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) sesuai

11 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Surabaya: Pustaka
Pelajar, 2009), h. 5-6

12 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2003), h. 38

13 Ibid.
14 Ibid.



dengan kompetensi dasar.15 Berdasarkan beberapa aspek hasil belajar

tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara aspek-aspek ranah

itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah

karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi

bahan pengajaran. Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran Akidah

Akhlak.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Muhibbin Syah (2008) menyatakan bahwa secara global faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi

tiga macam, yakni:

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi
jasmani dan rohani siswa.

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di
sekitar siswa.

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya
belajar siswa yang meliputi stategi dan metode yang digunakan untuk
melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.16.

Aunurrahman (2009) menjelaskan bahwa hasil belajar siswa

disamping ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar

siswa adalah: 1) ciri khas/karakteristik siswa, 2) Sikap terhadap belajar, 3)

Motivasi belajar, 4) Konsentrasi belajar, 5) Mengolah bahan belajar, 6)

Menggali hasil belajar, 7) Rasa percaya diri, dan 8) Kebiasaan belajar. 17

15 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2008),  h.  257

16 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 144
17 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 177-185



Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor yang ada di luar diri siswa

yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang

dicapai siswa. Sedangkan faktor eksternalnya adalah :

1) Faktor Guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki
sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang
dilaksanakannya. Keterampilan yang dimaksud adalah : a) Memahami
peserta didik, b) merancang pembelajaran, c) melaksanakan
pembelajaran, d) merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran,
dan 4) mengembangkan peserta didk untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya.

2) Faktor Lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan sosial
dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan
pengeruh negatif terhadap hasil belajar siswa.

3) Kurikulum Sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran di sekolah,
kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka acuan
untuk mengembangkan proses pembelajaran, dengan tujuan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.

4) Sarana dan prasararana, prasarana dan sarana pembelajaran merupakan
faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik,
ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas
dan laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu
belajar merupakan komponen-komponen penting yang dapat
mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar siswa.18

3. Tinjauan Tentang Akidah Akhlak

Perkataan Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab

akhlak, bentuk jamak kata khuluq atau al-khuluk, yang secara etemologis

antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingakah laku atau tabi’at.19 Menurut

istilah akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk,

mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan

pekerjaannya.20 Sebagaimana dalam al-qur’an Allah berfirman :

18 Ibid, h. 188-195
19 Muhammada Daud, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h.

346
20 Toto Suryana, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 2006),  h. 188













.

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. al-Nahl:
125).21

Dalam Q.S. al-Qalam ayat 4 juga Allah berfirman, yaitu:

وانك لعلى خلق عظیم 
Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang

agung. (Q.S. al-Qalam [48] : 4)22

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak

merupakan suatu adap kebiasaan atau tindakan yang sesuai dengan ide-ide

maupun aturan yang berlaku dalam masyarakat. Rosihan Anwar menjelaskan

bahwa Akidah Akhlak merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang

cara meyakini dan mempercayai sesuatu dengan mantap, serta mempelajari

adap kebiasaan atau tindakan yang sesuai dengan ide-ide maupun aturan yang

berlaku dalam masyarakat.23

a. Sidiq

21 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Depag RI, 2002), h.
659

22 Ibid, h. 660
23 Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 14



Sidiq artinya benar (jujur). Ini sifat yang wajib bagi seorang rasul.

Sebagai umat Islam yang taat kepada nabi-nya, kita harus memiliki sifat

sidiq. Sidiq adalah akhlak yang mulia. Rasullullah SAW menyerukan

umatnya untuk senantiasa berlaku benar, baik dalam tindakan maupun

ucapan. Ciri-ciri yang bersifat jujur adalah selalu mengataan kebenaran,

mengakui keterbatasan diri dengan tidak menutupinya sekan-akan diri kita

mampu, dan tidak berlaku curang.24 Berdasarkan pendapat di atas, dapat

dipahami bahwa sidiq merupakan sifat jujur yang dimiliki seorang rasul,

namun harus juga dimiliki oleh setiap manusia.

b. Amanah

Kata amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Definisi

amanah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap amanah selalu

melibatkan 2 pihak yaitu si pemberi amanah dan si penerima amanah. Ciri-

ciri prilaku amanah adalah tidak menceritakan rahasia orang lain, tidak

menggunakan titipan barang yang dititipkan, berprilaku sopan, tidak

bergunjing (bergosip), taat kepada Allah SWT dan Rasul-nya.25

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa amanah merupakan

sifat yang dapat dipercaya, dan tidak menceritakan rahasia orang lain.

c. Tablig

Tablig adalah menyampaikan. Sebagai anak muslim, kamu harus

dapat menyampaikan kebenaran. Berani berbuat benar dan selalu taat

24 Tim Bina Karya Guru, Bina Akidah dan Akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV,
(Jakarta: Erlangga, 2009), h. 80

25 Ibid, h. 81



kepada perintah Allah SWT dan Rasul-nya. Tablig adalah sifat wajib bagi

rasul untuk menyampaikan risalah dan wahyu Allah SWT kepada

umatnya. Tablig merupakan sifat terpuji, kita pun disarankan untuk

meneladaninya. Salah satu ciri dari prilaku tablig adalah tidak

menyembunyikan kebenaran.26 Berdasarkan pendapat di atas, dapat

dipahami bahwa tablig merupakan sifat yang selalu menyampaikan

kebenaran, bukan menyembunyikannya.

d. Fatanah

Fatanah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Agar menjadi anak

yang berprestasi, kamu haruslah cerdas. Kecerdasan bisa kita peroleh

dengan belajar yang rajin. Ciri-ciri anak yang cerdas adalah rajin belajar,

gemar membaca buku, berani bertanya kepada pak guru, menaati tata

tertib sekolah, memiliki cita-cita yang kuat, dan selalu berdoa kepada

Allah SWT.27 Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa

fatanah merupakan ciri-ciri dari orang yang rajin belajar dan gemar

membaca. Jika seseorang rajin belajar, maka pasti dia akan menjadi orang

yang fatanah.

B. Penelitian yang Relevan

Setelah membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya,

penelitian ini relevan dengan Listawati pada tahun 2010 dengan judul

“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab Untuk

26 Ibid, h. 82
27 Ibid, h. 82



Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas V SD

Negeri 009 Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Siklus I

motivasi belajar siswa hanya mencapai rata-rata persentase sebesar 61,4% yang

berada pada rentang 56–75% atau dikatakan cukup atau dengan kata lain ini

belum mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Pada siklus II

motivasi belajar siswa meningkat dengan persentase sebesar 72,8% dengan

kategori masih cukup. Walaupun motivasi belajar siswa meningkat dari siklus I ke

siklus II, namun persentase masih diperoleh 72,8%, artinya motivasi belajar siswa

belum mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75%. Dan pada

siklus III motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dengan persentase

sebesar 86,0% atau dapat dikatakan baik.

C. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

Indikator kinerja aktivitas guru dengan penerapan Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab adalah sebagai berikut:

1) Guru menyampaikan materi pelajaran

2) Guru memberikan potongan kertas kosong kepada siswa agar diisi

pertanyaan permasalahan yang belum difahami.



3) Potongan kertas yang telah diisi dengan pertanyaan tadi agar diberikan

kepada teman sebelahnya untuk dibaca dan diberi tanda checklist (√)

jika ia ingin mengetahui jawabannya.

4) Kertas pertanyaan tadi harus bergulir sampai kembali kepada

pemiliknya. Kemudian dihitung tanda checklist pada kertas tersebut.

5) Kertas yang paling banyak mendapatkan checklist merupakan masalah

yang mendapatkan prioritas jawabannya berikutnya terus ke checklist

yang lebih sedikit.

6) Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dapat dijawab pada

pertemuan berikutnya.

7) Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut

b. Aktivitas Siswa

Indikator aktivitas siswa dengan penerapan Strategi Pembelajaran

Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab adalah sebagai berikut:

1) Siswa mendengarkan guru menyampaikan materi pelajaran

2) Siswa mengambil potongan kertas dari dengan tertib

3) Siswa mengisi pertanyaan permasalahan yang belum difahami pada

potongan kertas kosong yang diberikan guru.

4) Siswa memberikan potongan kertas yang telah diisi dengan pertanyaan

tadi kepada teman sebelahnya untuk dibaca dan diberi tanda checklist

(√) jika ia ingin mengetahui jawabannya. Jika tidak harus siswa

memberikan langsung pada teman berikutnya.



5) Siswa menggulir kertas pertanyaan tadi sampai kembali kepada

pemiliknya. Kemudian siswa menghitung tanda checklist pada kertas

tersebut.

6) Siswa membuat kesimpulan pelajaran

2. Indikator Hasil

Indikator keberhasilan penelitian ini diukur apabila hasil belajar siswa

75% dari seluruh siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan.28 Adapun

KKM yang telah ditetapkan adalah 65. Artinya dengan persentase tersebut

hampir keseluruhan hasil belajar siswa telah mencapai KKM yang telah

ditetapkan.

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat

merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: dengan penerapan Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Plus

Ulil Albab Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

28 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2008), h. 257


