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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori  

Pada kajian teori dijabarkan berbagai landasan sebagai pendukung 

penelitian, permasalahan dan variabel penelitian yang diteliti semua ditulis pada 

kajian teori. Untuk penjelasan lebih rinci dapat di lihat di bawah ini: 

 

2.1.1 Pengertian Contextual Teaching and Leraning (CTL) 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sebuah sistem yang 

menyeuruh. Contextual Teaching and Learning (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. Seperti halnya biola, cello, klarinet, dan alat musik lain di dalam sebuah 

orkestra yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda secara bersama-sama 

menghasilkan musik, demikian juga bagian-bagian Contextual Teaching and 

Learning (CTL) yang terpisah meliatkan proses-proses yang berbeda, yang ketika 

digunakan secara bersama-sama, memampukan para siswa membuat hubungan 

yang menghasilkan makna. Setiap bagian Contextual Teaching and Learning 

(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 (Jhonson, 2009: 65). 

 

1.1.1.1  Delapan Komponen Sistem Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Jhonson (2009) mengemukakan bahwa sistem Contextual Teaching and 

Learning (CTL) mencakup delapan komponen sebagai berikut: 

1) Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna 

2) Melakukan pekerjaan yang berarti 

3) Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri 
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4) Bekerja sama 

5) Berpikir kritis dan kreatif 

6) Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang 

7) Mencapai standar yang tinggi 

8) Menggunakan penilaian autetik 

Contextual Teaching and Learning (CTL) menekankan pada berfikir 

tingkat lebih tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin, serta pengumpulan, 

penganalisaan dan pensintesisan informasi dan data dari berbagai sumber dan 

pandangan. 

 

1.1.1.2  Karakteristik Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaran dengan model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

mempunyai karakteristik sebagai berikut. 

a. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran 

yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan 

nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang 

alamiah. 

b. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan 

tugas-tugas yang bermakna. 

c. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. 

d. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling 

mengoreksi antar teman. 

e. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa 

kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan 

yang lain secara mendalam. 

f. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama. 

g. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. 

Secara lebih sederhana karakteristik pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dapat dinyatakan menggunakan sepuluh kata kunci yaitu: 
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kerja sama, saling menunjang, menyenangkan, belajar dengan gairah, 

pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing 

dengan teman, siswa kritis dan guru kreatif. 

 

1.1.1.3  Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 

1) Kelebihan 

a. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut 

untuk dapat menagkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan 

saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi 

materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, 

sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

b. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa karena model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa 

dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan 

filosofis konstruktivisme siswa diharapkan belajar melalui ”mengalami” 

bukan ”menghafal”. 

2) Kekurangan 

a. Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam model Contextual 

Teaching and Learning (CTL), guru tidak lagi berperan sebagai pusat 

informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang 

baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang 

berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat 

perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya.  

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari 
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dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk 

belajar.  

3) Solusi 

a. Peran guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan tahap perkembangannya bukan sebagai instruktur atau ”penguasa” 

yang memaksa kehendak. 

b. Guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa 

agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. 

 

1.1.1.4  Langkah-langkah Penerapan Model  Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Secara garis besar langkah-langkah penerapan model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dalam kelas sebagai berikut : 

1.) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bernakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya. 

2.) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

3.) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4.) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok) 

5.) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

6.) Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 

7.) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.  

 

1.1.1.5  Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Salah satu landasan teoritik pendidikan modern termasuk model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah teori pembelajaran 

konstruktivis. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar lebih diwarnai student centered daripada 

teacher centered. Sebagian besar waktu proses belajar mengajar berlangsung 
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dengan berbasis pada aktivitas siswa. Inquiry-based learning dan Problem-Based 

Learning yang disebut sebagai model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

(University of Washington, 2001) diwarnai student centered dan aktivitas siswa. 

Ide-ide konstruktivis modern banyak berlandaskan pada teori Vygotsky 

yang telah digunakan untuk menunjang metode pengajaran yang menekankan 

pada pembelajaran kooperatif, pemebelajaran berbasis kegiatan, dan penemuan. 

Salah satu prinsip kunci yang diturunkandari teorinya adalah penekanan pada 

hakikat sosial dari pembelajaran. Ia mengemukakan bahwa siswa belajar melalui 

interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (Slavin, 

2000). Berdasarkan teori ini dikembangkanlah pembelajaran kooperatif, yaitu 

siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika 

mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Hal ini sejalan 

dengan ide Blanchard (2001), bahwa model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) mendorong siswa belajar dari sesama teman dan belajar bersama. 

Teori Vygotsky yang lain mengatakan bahwa siswa belajar konsep paling 

baik apabila konsep itu berada dalam daerah perkembangan terdekat atau  Zone of 

proximal development siswa. Landasan berfikir konstruktivisme menekankan 

pada srategi memperoleh lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa 

memperoleh dan mengingat pengetahuan. 

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika  

Menurut Ruseffendi (dalam heruman, 2007) Matematika adalah bahasa 

simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang 

tidak didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil.  

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. 
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Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran matematika, sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, 

atau media lainnya. 

 

1.1.2.1  Tujuan Pelajaran Matematika 

Mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model Matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

Matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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1.1.2.2  Ruang Lingkup Pelajaran Matematika 

Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

b. Bilangan 

c. Geometri dan pengukuran 

d. Pengolahan data 

 

2.1.3 Pengertian Belajar  

Menurut Slavin (dalam Anni, 2004), belajar merupakan proses perolehan 

kemampuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Gagne (dalam Anni, 2004), 

belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang 

saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. 

Menurut Bell-Gredler (dalam Winataputra, 2008) pengertian belajar 

adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, skills, and attitude. Kemampuan (competencies), keterampilan 

(skills), dan sikap (attitude) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan 

mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang 

hayat. 

Sedangkan menurut Slameto (2010), menyatakan belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Jadi yang dimaksud belajar adalah suatu proses atau aktivitas yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan melalui latihan atau 

pengalaman, yang  menghasilkan perubahan-perubahan perilaku yang bersifat 

relatif konstan dan berbekas dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

nilai sikap. 

 

1.1.3.1  Ciri-ciri belajar 

1) Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri 

individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengethauan atau 
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kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta 

keterampilan (psikomotor);  

2) perubahan itu merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang 

terjadi pada individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan 

lingkungan interaksi ini dapat berupa interaksi fisik dan psikis;  

3) perubahan  perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen. 

 

1.1.3.2  Hasil Belajar 

Proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan menghasilkan hasil 

belajar. Dalam proses pembelajaran tersebut, guru sebagai pengajar sekaligus 

pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka 

membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik yang dipengaruhi oleh 

kualitas pengajaran dan faktor intern dari diri siswa itu sendiri. 

Dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah pasti setiap peserta 

didik mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar 

yang baik dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya. Hasil belajar 

yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar 

tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik. 

Menurut Suprijono (2009) mengatakan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2009) hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam pemecahan masalah. 



14 
 

 

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 merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2009), hasil belajar adalah mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Lindgren 

(dalam Suprijono, 2009), hasil belajar meliputi kecakapan, informasi, pengertian 

dan sikap. Ketiga aspek yang disebut Bloom inilah yang menjadi ukuran dalam 

menilai hasil belajar siswa. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, peneliti 

memilih menggunakan aspek kognitif sebagai ukuran dalam menilai hasil belajar 

siswa. Aspek ini digunakan atas pertimbangan bahwa, pada umumnya di sekolah, 

aspek ini yang paling sering digunakan guru dalam menilai hasil belajar siswa. 

Menurut Hamalik (2001) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada 

prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat 

perubahan tingkah laku siswa. 

Menurut Nasution (2006) hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan 

guru. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) hasil belajar adalah 

hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran 

yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai 

memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam skripsi Maya Kurniawati Fakultas MIPA, Universitas Negeri 

Semarang yang berjudul: “Meningkatkan Pencapaian Kompetensi Dasar Siswa 
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kelas 5 SD Negeri Sekaran 02 Tahun Pelajaran 2006/2007dalam Materi Bilangan 

Bulat Melalui Implementasi kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbasis Penggunaan Alat Peraga”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya yaitu meningkatkan (1) hasil 

belajar dan (2) aktivitas siswa, kelas 5 SD Negeri Sekaran 02 tahun pelajaran 

2006/2007 pada materi bilangan bulat melalui implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

berbasis penggunaan alat peraga. 

Wicaksono, A. 2010. Penerapan Model Pembelajaran CTL Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA di Kelas 4 SDN Kandung Pasuruan. Skripsi. 

Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Pra Sekolah. Program Studi S1 PGSD. 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan: (1) penerapan model Contextual Teaching and Learning 

dalam pembelajaran IPA kelas 4, (2) aktivitas belajar siswa, (3) peningkatan hasil 

belajar siswa, Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 4 SDN kandung 

Winongan Pasuruan sebanyak 23 siswa. Sedang instrumen yang digunakan adalah 

dokumentasi, lembar observasi, dan tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

model Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan pembelajaran IPA 

kelas 4 SDN Kandung. Hal ini terjadi karena guru telah melakukan langkah 

langkah CTL dengan baik. Untuk aktivitas siswa pada siklus 1 menunjukkan nilai 

(38,4). Sedangkan pada siklus 2 meningkat menjadi (50,4). Nilai rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat mulai pada pra tindakan (57,7), siklus 1 (68,0), dan siklus 

2 (74,4). 

Penerapan model CTL yang dilaksanakan di kelas VIII5 SMPN I Belawa 

bidang studi IPS Terpadu dengan materi “Kondisi fisik wilayah indonesia 

memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk dengan kompetensi dasar mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan 

penduduk dan indikator menunjukkan letak geografis Indonesia serta 

menganalisis kaitan letak geografis dengan iklim dan pembagian waktu di 

Indonesia” dapat meningkatkan hasil pembelajaran melalui penerapan model 

CTL. Hal ini ditunjukkan pada nilai peserta didik sebelum penerapan model 
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pembelajaran CTL dengan hasil belajar peserta didik kelas VIII5 SMPN I Belawa 

mencapai 62,88 dan ketuntasan belajar klasikal mencapai 26,92%. Setelah 

diterapkannya model pembelajaran CTL pada siklus I, hasil belajar peserta didik 

kelas VIII5 SMPN I BELAWA mencapai 67 dan keuntasan belajar klasikal 

mencapai 46,15%. Selanjutnya hasil pada siklus II, Terlihat bahwa secara klasikal 

presentase ketuntasan telah mencapai 81% dengan rata-rata 77. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Berpijak dari masalahan yang ada dalam penelitian ini, penerapan model 

Kerangka pikir model Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sebuah 

sistem pengajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan 

menghubungkan muatan akademik dengan konteks dari kehidupan sehari-hari 

siswa. Sistem Contextual Teaching and Learning (CTL) meminta siswa untuk 

bertindak dengan cara alami. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) berpeluang besar dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran menggunakan metode 

konvensional 

Hasil belajar Matematika siswa 

rendah di bawah KKM ≤ 61 

Diterapkan model  Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pelajaran Matematika 

a. Guru dominan menggunakan 
ceramah dan penghafalan 

b. Pembelajaran masih berpusat 

kepada guru 
c. Siswa kurang berperan dalam 

pembelajaran 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian-uraian dari kajian pustaka serta kerangka berpikir 

diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah menggunakan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas 5 SDN Tlompakan 03 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

 

Dengan melihat pada kondisi awal pada pelajaran matematika agar mencapai 

kondisi akhir yang diinginkan, peneliti melaksanakan tindakan yaitu 

melakukan penelitian tindakan kelas yang direncanakan dalam 2 siklus dengan 

menerapkan pembelajaran menggunakan model Contextual Teaching and 

Learning (CTL). 

1. Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna 

2. Melakukan pekerjaan yang berarti 

3. Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri 

4. Bekerja sama 

5. Berpikir kritis dan kreatif 

6. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang 

7. Mencapai standar yang tinggi 

8. Menggunakan penilaian autetik 

 

 

 
Hasil belajar Matematika siswa kelas 

5 meningkat di atas KKM ≥ 61 

 

Kegiatan pembelajaran lebih 

bermakna dan rill 

 


