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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Hakikat Belajar

Istilah belajar menurut beberapa ahli, di antaranya oleh Slameto

(2003) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Slameto juga mengemukakan pendapat dari Gronback

yang  mengatakan “Learning is show by a behavior as a result of

experience”.

Kemudian Fauzi ( 2004) yang mengemukakan  belajar adalah “Suatu

proses di mana  suatu tingkah laku ditimbulkan atau  diperbaiki melalui

serentetan reaksi atas situasi (atau rangsang) yang  terjadi”.

Sudjana (2006) mengatakan bahwa :

belajar adalah proses yang aktif, belajar adalah mereaksi terhadap
semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses yang
diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai
pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami
sesuatu.
Usman dan Setiawati (1993) mengartikan “belajar  sebagai perubahan

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi  antara individu

dengan individu dan individu dengan lingkungan sehingga  mereka lebih

mampu berinteraksi dengan lingkungannya”.

Kemudian Hintzman dalam Muhibbinsyah (2010) dalam bukunya the

psychology of learning and memory berpendapat leraning is a change in

organism due to experience which can affact the organism’s behavior.

Artinya belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme

(manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat memenuhi

tingkah laku organisme tersebut. Jadi, dalam pandangan Hintzman,
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perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut baru dapat

dikatakan belajar apabila memengaruhi organisme.

Dari beberapa pengertian belajar yang telah dikemukakan oleh para

ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu  perubahan

tingkah laku individu dari hasil pengalaman dan latihan.  Perubahan

tingkah laku tersebut, baik dalam aspek pengetahuannya  (kognitif),

keterampilannya (psikomotor), maupun sikapnya (afektif). Dari pengertian

minat dan pengertian belajar seperti yang telah  diuraikan di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah sesuatu  keinginan atau

kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan  yang disengaja  yang

akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik

berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Belajar

Menurut Muhibbinsyah (2010), Secara global, faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam,yaitu:

1) Faktor internal (faktor dalam diri siswa) yaitu keadaan jasmani dan

rohani siswa.

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), kondisi lingkungan

disekitar siswa.

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang

digunakan siswa untuk untuk melakukan kegiatan mempelajari

materi-materi pelajaran.

2.1.2.1 Faktor Internal Siswa

Ada dua aspek yang ada di dalam diri siswa yaitu :

1) Aspek Fisiologis

Kesehatan siswa sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam

menyerap informasi dalam belajar

2) Aspek Psikologis
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a) Inteligensi Siswa

Tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) sangat menentukn tingkat

keberhasilan belajar siswa.

b) Sikap Siswa

Sikap (attitude) siswa yang positif dalam merespon dengan cara yang

relatif tetap terhadap objek orang, barang dan sebagainya merupakan

pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa.

c) Bakat Siswa

Kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak

bergantung pada upaya pendidikan dan pelatihan.

d) Minat Siswa

Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar

terhadap sesuatu.

e) Motivasi Siswa

Keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu.

2.1.2.2 Faktor Eksternal Siswa

a) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial siswa di sekolah yaitu seperti guru-guru, para tenaga

kependidikan (kepala  sekolah dan wakil-wakilnya) dan teman-teman

sekelas. Orang tua (keluarga) dan masyarakat dapat mempengaruhi

semangat belajar siswa.

b) Lingkungan Non sosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial ialah gedung

sekolah,dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat

belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-

faktor ini turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.
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2.1.2.3 Faktor Pendekatan Belajar

Pendekatan belajar adalah keefektifan segala cara atau strategi yang

digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar

materi tertentu. Menurut Piaget dalam Rusman (2012) “Siswa SD

mempunyai karakteristik berada pada tahap operasional konkret dimana

siswa memasukkan informasi melalui operasi benda-benda konkret”.

Diharapkan melalui pendekatan TPS dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada matapelajaran Bahasa Indonesia. Proses berpikir manusia

berkembang dari nyata ke maya pernyataan ini sesuai dengan pendapat

Piaget  dalam Rusman (2012),” berpendapat bahwa proses berpikir

manusia merupakan suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir

intelektual kongkret ke abstrak berurutan melalui tahap perkembangan”.

2.1.3 Hasil Belajar

Menurut Kingsley dalam Sudjana (2009), membagi tiga macam hasil

belajar yakni, keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian,

sikap dan cita-cita. Hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan

siswa yang ditentukan dalam bentuk angka.

Menurut Hamalik (2001), hasil belajar adalah bila seseorang telah

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Kemudian

Gagne membagi lima kategori hasil belajar yakni, informasi verbal,

keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motoris.

Menurut Sudjana (2009), hasil belajar adalah segala kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya.

Dari sisi guru mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak

proses belajar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah hasil akhir yang merupakan bukti keberhasilan seseorang

setelah mengalami proses/pengalaman belajar. Untuk mengukur bukti
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keberhasilan seseorang setelah mangalami proses belajar digunakan alat

penilaian yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk

nilai.

Cara untuk mencari hasil belajar dapat dicari dengan pengukuran.

Pengukuran hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dengan

teknik tes dan non tes.

2.1.3.1 Teknik Tes

Adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang

dites, dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut, akan dapat

ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai

alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Yang

termasuk dalam teknik tes, yaitu :

a) Tes Tertulis

Yaitu tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan

memberikan jawaban tertulis

b) Tes Lisan

Yaitu tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya

jawab seciara langsung antara pendidik dengan peserta didik.

2.1.3.2 Teknik Non Tes

Teknik non tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung

ataupun tak langsung, angket ataupun wawancara. Dapat pula dilakukan

dengan Sosiometri. Teknik non tes digunakan sebagai pelengkap dan

digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan

penentuan kualitas hasil belajar, teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh

pada semua aspek kehidupan anak.

2.1.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional

dan bahasa negara. Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara
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berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan,

sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta sebagai alat perhubungan dalam kepentingan

pemerintahan dan kenegaraan (Slamet 2008). Berhubungan dengan hal itu

maka perlu adanya suatu pembelajaran Bahasa Indonesia.

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh

karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan

pebelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis (Depdiknas, 2003).

Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pebelajar bahasa

diarahkan ke dalam empat subaspek, yaitu membaca, menulis, berbicara dan

mendengarkan.

Secara keseluruhan mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD berfungsi

untuk mengembangkan kemampuan bernalar, berkomunikasi, dan

mengungkapkan pikiran dan perasaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan

menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsinya, yaitu sebagai

sarana komunikasi, sarana, berpikir/bernalar, sarana persatuan, dan sarana

kebudayaan. (Akhadiah dkk,1991) Kemudian pembelajaran Bahasa

Indonesia juga mempunyai sasaran.

“Sasaran pembinaan bahasa Indonesia bagi siswa SD adalah agar

siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta

dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia” (Akhadiah dkk, 1991).

2.1.5 Model Think Pair Share

2.1.5.1 Pengertian model Think Pair Share

Model belajar Think Pair Share dikembangkan oleh Frank Lyman

(Universitas Maryland) sebagai struktur kegiatan pembelajaran

cooperative learning. Ini merupakan cara yang efektif untuk mengelola

pola diskusi di dalam kelas. Teknik ini memberi siswa kesempatan untuk

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Dengan metode

klasikal yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan
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hasilnya untuk seluruh kelas, teknik Think Pair Share ini memberi

kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa

untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain,

yaitu pada saat guru mempresentasikan sebuah pelajaran di kelas, siswa

duduk berpasangan didalam tim mereka.

Model pembelajaran Think Pair Share dapat mengembangkan

keterampilan berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan

yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Sesuai

dengan pengertian dari model pembelajaran Think Pair Share itu sendiri,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Lie (2004) bahwa, “Think Pair

Share adalah pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja

sendiri dan bekerjasama dengan orang lain”. Dalam hal ini, guru sangat

berperan penting untuk membimbing siswa melakukan diskusi, sehingga

terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif, efektif dan

menyenangkan.

Demikian jelas bahwa melalui model pembelajaran Think Pair Share,

siswa secara langsung dapat memecahkan masalah, memahami suatu

materi secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan yang

lainnya, membuat kesimpulan (diskusi) serta mempresentasikan di depan

kelas sebagai salah satu langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran

yang telah dilakukan.

Think Pair Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit

untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan

saling membantu satu sama lain (Nurhadi dkk, 2003). Sebagai contoh,

guru baru saja menyajikan suatu topik atau siswa baru saja selesai

membaca suatu tugas, selanjutnya guru meminta siswa untuk memikirkan

permasalahan yang ada dalam topik/bacaan tersebut. Langkah-langkah

dalam pembelajaran Think Pair Share sederhana, namun penting trutama

dalam menghindari kesalahan-kesalahan kerja kelompok. Dalam model

ini, guru meminta siswa untuk memikirkan suatu topik, berpasangan

dengan siswa lain dan mendiskusikannya, kemudian berbagi ide dengan
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seluruh kelas. Tahap utama dalam pembelajaran Think Pair Share menurut

Ibrahim (2000) adalah sebagai berikut:

Tahap 1 : Thingking (berpikir)

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan

pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu

tersebut secara mandiri untuk beberapa saat.

Tahap 2 : Pairing (berpasangan)

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan

apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap

anggota pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil pemikiran

mereka dengan mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar,

paling meyakinkan, atau paling unik. Biasanya guru memberi waktu 4-5

menit untuk berpasangan.

Tahap 3 : Sharing (berbagi)

Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan

seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan

berbagi dalam seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan

yang secara sukarela bersedia melaporkan hasil kerja kelompoknya atau

bergiliran pasangan demi pasangan hingga sekitar seperempat pasangan

telah mendapat kesempatan untuk melaporkan.

Model ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk

semua tingkatan usia anak didik.Guru tidak lagi sebagai satu-satunya

sumber pembelajaran (teacher oriented), tetapi justru siswa dituntut untuk

dapat menemukan dan memahami konsep-konsep baru (student oriented).

Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari siswa

lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum

disampaikan di depan kelas. Selain itu, Think Pair Share (TPS) juga dapat

memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk

berpartisipasi dalam kelas.
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2.1.5.2 Langkah-langkah TPS

Langkah-langkah atau alur pembelajaran dalam model Thin Pair

Share adalah:

Langkah ke 1 : Guru menyampaikan pertanyaan

Aktifitas : Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan

pembelajaran, dan menyampaikan pertanyaan yang

berhubungan dengan materi yang akan disampaikan.

Langkah ke 2 : Siswa berpikir secara individual

Aktifitas : Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan

guru. Langkah ini dapat dikembangkan dengan meminta

siswa untuk menuliskan hasil pemikiranya masing-masing.

Langkah ke 3 : Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-

masing dengan pasangan.

Aktifitas : Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan

memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan

jawaban yang menurut mereka paling benar atau paling

meyakinkan. Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam

kerja kelompoknya. Pelaksanaan model ini dapat

dilengkapi dengan LKS sehingga kumpulan soal latihan

atau pertanyaan yang dikerjakan secara kelompok.

Langkah ke 4 : Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas

Aktifitas : Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan

masalah secara individual atau kelompok didepan kelas.

Langkah ke 5 : Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan

masalah.

Aktifitas : Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau

evaluasi terhadap hasil pemecahan masalah ang telah

mereka diskusikan.

Kegiatan “berpikir berpasangan berbagi” dalam model Think Pair

Share memberikan keuntungan. Siswa secara individu dapat
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mengembangkan pemikirannya masing-masing karena adanya waktu

berpikir (think time), Sehingga kualitas jawaban juga dapat meningkat.

http://shtiaa.blogspot.jp/2011/10/skripsi-think-pair-share.html. (diunduh 25

Okt.2012).

2.1.5.3 Kelebihan TPS

Kelebihan metode pembelajaran TPS menurut Ibrahim, dkk. (2000):

1) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Penggunaan metode

pembelajaran TPS menuntut siswa menggunakan waktunya untuk

mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru di awal

pertemuan sehingga diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik

sebelum guru menyampaikannya pada pertemuan selanjutnya.

2) Memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan oleh guru pada setiap

pertemuan selain untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses

pembelajaran juga dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada

setiap pertemuan. Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir maka siswa

tersebut tidak mengerjakan tugas dan hal ini akan mempengaruhi hasil belajar

mereka.

3) Sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran dimulai, kencenderungan

siswa merasa malas karena proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa

yang disampaikan guru dan menjawab semua yang ditanyakan oleh guru.

Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar, metode

pembelajaran TPS akan lebih menarik dan tidak monoton dibandingkan

metode konvensional.

4) Penerimaan terhadap individu lebih besar. Dalam model pembelajaran

konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas hanyalah siswa tertentu yang

benar-benar rajin dan cepat dalam menerima materi yang disampaikan oleh

guru sedangkan siswa lain hanyalah “pendengar” materi yang disampaikan

oleh guru. Dengan pembelajaran TPS hal ini dapat diminimalisir sebab semua

siswa akan terlibat dengan permasalahan yang diberikan oleh guru.
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5) Hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam PBM adalah hasil belajar

yang diraih oleh siswa. Dengan pembelajaran TPS perkembangan hasil

belajar siswa dapat diidentifikasi secara bertahap. Sehingga pada akhir

pembSelajaran hasil yang diperoleh siswa dapat lebih optimal.

6) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Sistem kerjasama yang

diterapkan dalam model pembelajaran TPS menuntut siswa untuk dapat

bekerja sama dalam tim, sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar

berempati, menerima pendapat orang lain atau mengakui secara sportif jika

pendapatnya tidak diterima.

7) Model pembelajaran Think Pair Share adalah salah satu model pembelajaran

yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan

partisipasi kepada orang lain (Lie, 2004).

2.1.5.4 Kekurangan TPS

Selain mempunyai keunggulan, model pembelajaran TPS juga

mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain :

1) Metode pembelajaran TPS belum banyak diterapkan di sekolah.

2) Sangat memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru, waktu pembelajaran

berlangsung guru melakukan intervensi secara maksimal.

3) Menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan yang sesuai

dengan taraf berfikir anak.

4) Mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara mendengarkan

ceramah diganti dengan belajar berfikir memecahkan masalah secara

kelompok, hal ini merupakan kesulitan sendiri bagi siswa (Lie, 2004).

5) Jumlah siswa di kelas juga berpengaruh terhadap pelaksanaan metode think

pair share ini. Jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan

kelompok. Akibatnya terdapat kelompok yang beranggotakan lebih dari 2

(dua) siswa.

2.2 Kajian penelitian yang relefan

1) Hardini (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan model

pembelajaran berpikir melalui pertanyaan dengan metode TPS untuk
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meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Bendo”,

menyimpulkan bahwa metode TPS dapat meningkatkan kemampuan

afektif dan kognitif siswa Hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian

sebagai berikut:

a) Siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran berbicara.

b) Siswa  menjadi lebih  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan

pembelajaran.

c) Melatih kekompakan siswa dalam proses belajar.

d) Siswa lebih termotivasi untuk belajar.

e) Siswa mampu mengungkapkan ide  dan pendapat dengan kata-kata

sendiri.

f) Siswa lebih mudah memahami bahan ajar.

2) Ambarwati, dalam skripsinya dengan judul “Upaya Meningkatkan hasil

belajar PKn melalui metode pembelajaran think-pair-share (TPS) mata

pelajaran PKn materi makna kedaulatan rakyat pada siswa kelas IIIa

SDN 1 Semalang tahun pelajaran 2010/2011”. Dalam pelaksanaan

metode pembelajaran Think-Pair-Share ini, aktivitas siswa mengalami

peningkatan yaitu dari siklus I 71,04% dengan kategori cukup meningkat

menjadi 82,7% pada siklus II, dengan kategori baik, sedangkan aktivitas

guru menjadi meningkat yaitu siklus I 70,83% dengan kategori cukup

meningkat menjadi 80,25% dengan kategori baik pada Siklus II dan nilai

hasil belajar siswa siklus I dengan nialai rata-rata 73,66% dengan

kategori cukup, meningkat menjadi 85,33 % dengan kategori baik pada

siklus II.

2.3 Kerangka berpikir

Alur pemikiran yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya

penelitian yaitu dengan kondisi awal hasil belajar siswa masih kurang.

Melihat kenyataan tersebut guru akan memberikan tindakan dengan

melakukan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pembelajaran kooperatif
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learning tipe TPS. Sehingga pada akhirnya hasil belajar diharapkan dapat

meningkat

Gambar 2.1
Kerangka pikir

2.4 Hipotesis tindakan

Berdasarkan kajian pustaka maka hipotesis tindakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut : Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri I

Tleter Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Kondisi

awal

Guru : Mengajar
dengan model
ceramah dan
mengaktifkan
siswa

Siswa : Minat kurang
dan Hasil belajar siswa

rendah

Tindakan
Menerapkan
pembelajaran

kooperatif learning

Siklus I:
Pembelajaran dengan

TPS

Siklus II:
Menerapkan pembelajaran tipe

TPS

Diduga melalui pendekatan
Pendekatan kooperatif learning
Pada pembelajaran Bahasa
Indonesia dapat meningkatkan
hasil belajar.

Kondisi Akhir


