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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teori 

1. Konstuktivisme 

a. Sejarah Konstruktivisme 

Pada tahun 1710, Giambatissta Vico dalam buku ‘De Antiquissima Italorum 

Sapientia’ mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, “Tuhan adalah pencipta 

alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan.” Dia menjelaskan bahwa 

hanya Tuhan saja yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Dia yang tahu 

bagaimana membuatnya dan dari apa Dia membuatnya, sementara orang hanya 

dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya. Pengetahuan selalu 

menunjuk kepada struktur konsep yang dibentuk. (Suparno, 1997). 

Teori belajar konstruktivisme berasal dari teori pembelajaran behaviorisme 

yang didukung oleh B.F. Skinner yang mementingkan perubahan tingkah laku 

pada siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Perspektif behaviorisme pertama 

kali dikemukakan oleh Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi Rusia pada tahun 1927, 

dan selanjutnya dikembangkan oleh Skinner pada tahun 1953. Behaviorisme 

dianggap tidak menjelaskan dinamika internal siswa yang mempengaruhi 

keputusan atau pilihan untuk berperilaku tertentu. Piaget mengemukakan bahwa 

dalam diri siswa diwakili melalui struktur mental yang dikenal dengan skema 

yang menentukan bagaimana data dan informasi diterima oleh siswa. Apabila 

informasi tersebut sesuai dengan skema, maka informasi tersebut akan diterima, 

begitu juga sebaliknya sehingga lahirlah Teori Belajar Konstruktivisme 

(Winataputra, 2007). 

Paradigma pembelajaran kontruktivisme dikembangkan sejak tahun 1710, 

sedangkan paradigma pembelajaran behavioristik yang dikembangkan di sekolah. 

Beberapa kajian menyatakan bahwa model behavioristik memiliki beberapa 

kelemahan antara lain terlalu mekanistik dan kurang mampu mengembangkan 

potensi pengetahuan siswa secara optimal. Jawaban atas kelemahan tersebut maka 

model pembelajaran konstruktivistik menjadi makin marak karena dianggap lebih 
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baik daripada model behavioristik dalam mengembangkan potensi pengetahuan 

siswa. 

Konstruktivisme adalah suatu filosofi yang didasari oleh pemikiran bahwa 

proses pembentukan pengetahuan pada individu manusia merupakan hasil 

kegiatan mental yang ditunjang oleh proses pengalaman belajarnya (Boghossian 

dalam Barlia, 2011). Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang 

memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, 

bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif 

belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan, tetapi subjek justru 

dianggap sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-

hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap 

maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. (Sukarjo & Komarudin, 2009). 

Suparno (2001) menyatakan secara garis besar prinsip-prinsip 

konstruktivisme diantaranya adalah (1) pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, 

baik secara personal maupun secara sosial; (2) pengetahuan tidak dipindahkan 

dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar; (3) 

siswa aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga terjadi perubahan 

konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep 

ilmiah; (4) guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses 

konstruksi siswa berjalan mulus. 

 

b. Konstruktivisme Piaget 

1) Perkembangan Intelektual Piaget 

Piaget adalah salah satu psikolog perkembangan yang paling berpengaruh 

pada abad 20. Teori tahap perkembangan kognitifnya merevolusi pandangan 

tentang pikiran dan belajar pada anak-anak (Penney Upton, 2012). Menurut 

Suparno (2001), teori perkembangan intelektual Piaget dipengaruhi oleh 

keahliannya dalam bidang biologi. Teori psikologi dapat menggunakan 

konsep biologi, dimana inteligensi dapat dilihat sebagai suatu adaptasi 

organisme terhadap lingkungannya. 
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Menurut Piaget pada Baharuddin (2008), pada saat siswa belajar 

sebenarnya telah terjadi tiga proses dalam diri siswa, yaitu proses intelegensi, 

organisasi, dan adaptasi. Proses intelegensi adalah suatu adaptasi mental pada 

lingkungan baru, dimana kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan 

atau menghasilkan produk. Proses organisasi adalah proses ketika siswa 

menghubungkan informasi yang sudah diterimanya dengan struktur-struktur 

pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. 

Proses adaptasi adalah proses yang berisi dua kegiatan. Pertama, 

menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh siswa 

disebut dengan asimilasi. Kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah 

dimiliki dengan struktur pengetahuan baru, sehingga akan terjadi 

keseimbangan (equilibrium). Dalam proses adaptasi ini, Piaget 

mengemukakan empat konsep dasar, yaitu:  

a) Skemata 

Skemata adalah istilah yang penting dalam teori Piaget, dimana 

skemata merupakan elemen dalam struktur kognitif. Skema yang ada 

dalam seseorang akan menentukan bagaimana cara merespons lingkungan 

fisik di sekitarnya (Hergenhahn & Olson, 2008). Skemata bukanlah benda 

nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses dalam sistem 

kesadaran orang, maka tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. 

Piaget mengatakan bahwa skemata orang dewasa berkembang mulai dari 

skemata anak melalui proses adaptasi sampai pada penataan dan 

organisasi (Suparno, 2001). 

b) Asimilasi 

Asimilisi merupakan proses penyesuaian antara struktrur kognitif 

seseorang dengan lingkungan fisik yang sesuai (Hergenhahn & Olson, 

2008). Asimiliasi terjadi secara kontinu, berlangsung terus-menerus dalam 

perkembangan kehidupan intelektual anak. Baharuddin (2008) 

menyatakan bahwa proses asimilasi merupakan penyerapan pengalaman 

baru ketika siswa menggabungkan pengetahuan ke dalam skemata yang 
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sudah ada. Asimilasi pada dasarnya tidak mengubah skematamelainkan 

mempengaruhi dan meningkatkan pertumbuhan skemata yang ada. 

c) Akomodasi 

Akomodasi adalah suatu proses struktur kognitif yang berlangsung 

sesuai dengan pengalaman baru. Proses kognitif tersebut menghasilkan 

terbentuknya skemata baru dan merubah skemata yang sudah ada 

(Baharuddin, 2008). Setiap pengalaman baru yang dialami seseorang 

melibatkan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi disebut 

sebagai functional invariants (invarian fungsional) karena mereka terjadi 

di semua level perkembangan intelektual (Hergenhahn & Olson, 2008). 

d) Keseimbangan 

Suparno (2001) menyatakan bahwa proses asimilasi dan 

akomodasi diperlukan untuk perkembangan kognitif seseorang. Proses itu 

disebut equilibrium, yakni untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi 

dan akomodasi. Disequilibrium adalah keadaan tidak seimbang antara 

asimilasi dan akomodasi. Equilibration adalah proses dari disequilibrium 

ke equilibrium. Equilibration membuat seseorang dapat menyatukan 

pengalaman luar dengan struktur dalamnya (skemata). 

Mekanisme asimilasi, akomodasi dan kekuatan penggerak ekuilibrasi, 

akan menghasilkan pertumbuhan intelektual yang pelan tetapi pasti. Proses ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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2) Tahap Perkembangan Intelektual Siswa 

Piaget dalam Suparno (2001) mengelompokkan tahap-tahap 

perkembangan kognitif seorang anak menjadi empat tahap yaitu:  

Tabel 1. Tahap Perkembangan Kogintif Piaget 

Tahap Umur Ciri Pokok Perkembangan 

Sensorimotor 0-2 tahun  Berdasarkan Tindakan 

 Langkah demi langkah 

Pra-Operasional 2-7 tahun  Penggunaan simbol/bahasa 

tanda 

 Konsep Intuitif 

Operasi Konkret 8-11 tahun  Pakai aturan jelas/logis 

 Reversibel dan kekekalan 

Operasi Formal 11 tahun ke atas  Hipotesis 

 Abstrak 

 Deduktif dan Induktif 

 Logis dan Probabilitas 

a) Tahap Sensorimotor 

Tahap paling awal perkembangan kognitif terjadi pada waktu bayi lahir 

sampai sekitar berumur 2 tahun. Perkembangan bergantung pada tindakan 

bayi menggunakan indra-indra dan belajar tentang dunia (Upton, 2012). 

Tahap sensorimotor dicirikan oleh tidak adanya bahasa (Hergenhahn & 

Olson, 2012). Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan 

mengoordinasikan pengalaman indra mereka dengan gerakan motor (otot) 

mereka. Pada tahap awal, anak bersikap egosentris, segala sesuatu dilihat 

berdasarkan kerangka referensi dirinya sendiri dan dunia psikogisnya. 

Pada tahap akhir, anak mengembangkan konsep kepermanenan objek 

(object permanence), dimana anak mulai menyadari bahwa objek tetap ada 

meski anak tidak melihatnya. 

b) Tahap Pra-Operasional 

Tahap ini berlangsung dari umur dua tahun sampai tujuh tahun. Tahap 

pemikiran praoperasi dicirikan dengan adanya fungsi semiotik, yaitu 

penggunaan simbol atau tanda untuk menyatakan atau menjelaskan suatu 

objek yang saat itu tidak berada bersama subjek. Tahap ini juga dicirikan 

dengan pemikiran intuitif pada anak (Suparno, 2001). 
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Sependapat dengan Suparno, Upton (2012) mengatakan bahwa ciri 

utama subtahap keberfungsian simbolik adalah kemampuan utnuk secara 

mental merepresentasikan objek yang tidak tersaji (berfikir simbolik). Ini 

penting bagi perkembangan bahasa. 

Menurut Hergenhahn & Olson (2012) tahap praoperasi terbagi menjadi 

dua yaitu pemikiran prakonseptual dan periode pemikiran intuitif. 

Pemikiran prakonseptual dimulai dari umur dua tahun sampai empat 

tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai membentuk konsep sederhana. 

Mereka mulai mengklasifikasikan benda-benda dalam kelompok tertentu 

berdasarkan kemiripannya. Periode pemikiran intuitif dimulai dari umur 

empat tahun sampai tujuh tahun. Pada tahap ini, anak-anak memecahkan 

masalah secara intuitif, tidak berdasarkan kaidah-kaidah logika. 

c) Tahap Operasi Konkret 

Tahap ini dimulai dari umur tujuh tahun sampai sebelas tahun. Tahap 

operasi konkret dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang 

didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah 

memperkembangkan operasi-operasi logis. Operasi itu bersifat reversibel, 

artinya dapat dimengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran yang dapat 

dikembalikan kepada awalnya lagi (Suparno, 2001) 

Pada tahap ini, pemikiran anak diarahkan pada kejadian riil, maka anak 

dapat melakukan operasi problem yang kompleks selama problem itu 

konkret dan tidak abstrak (Hergenhahn & Olson, 2012). Menurut Upton 

(2012), penalaran anak masih terbatas karena anak dapat menalar secara 

logis dan memahami hubungan-hubungan kausal, anak hanya dapat 

melakukannya jika penalaran tersebut dikaitkan dengan contoh-contoh 

konkrit spesifik. Hal ini dikarenakan anak belum dapat melakukan 

penalaran hipotesis atau abstrak. 

d) Tahap Operasi Formal 

Tahap ini dimulai pada umur 11 tahun ke atas. Menurut Suparno (2001) 

pada tahap ini, seorang remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan 

pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi-proposisi dan hipotesis, 
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dan dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah diamati saat itu. 

Pada tahap ini, logika remaja mulai berkembang dan digunakan. Cara 

berrfikir yang abstrak mulai dimengerti. Pada tahap ini pula, remaja sudah 

mempunyai tingkat ekuilibrium yang tinggi, sehingga dapat berfikir 

fleksibel dan efektif, serta mampu berhadapan dengan persoalan yang 

kompleks. 

c. Konstruktivisme Von Glasersfeld 

Von Glasersfeld dalam Suparno (2001) membedakan adanya tiga taraf 

konstruktivisme yaitu:  

1) Konstruktivisme Radikal 

Konstruksi radikal berpegang bahwa siswa hanya dapat mengetahui apa 

yang dibentuk/dikonstruksi oleh pikiran siswa. Dalam pandangan 

konstruktivisme radikal sebenarnya tidak ada konstruksi sosial, di mana 

pengetahuan itu dikonstruksi bersama, karena masing-masing siswa harus 

menyimpulkan dan menangkap sendiri makna terakhir. 

2) Realisme Hipotesis  

Menurut realisme hipotesis, pengetahuan (ilmiah) siswa dipandang 

sebagai suatu hipotesis dari struktur kenyataan dan berkembang menuju 

suatu pengetahuan yang sejati, yang dekat dengan realitas. 

3) Konstruktivisme yang Biasa 

Menurut konstruktivisme yang biasa, pengetahuan siswa merupakan 

gambaran dari realitas sehingga dipandang sebagai suatu gambaran yang 

dibentuk dari kenyataan suatu objek dalam dirinya sendiri. 

Pengaruh konstruktivisme menurut Vygotsky dalam perkembangan 

kognitif anak yaitu, perkembangan pemikiran merupakan proses sosial sejak lahir, 

dimana anak dibantu oleh orang-orang lain (baik orang dewasa maupun 

kelompok) yang lebih kompeten di dalam keterampilan dan teknologi dalam 

kebudayaannya. Sedangkan Piaget percaya bahwa anak-anak adalah seperti 

ilmuan, bertindak sendiri terhadap bahan-bahan dunia yang logis, fisis, dan 

matematis untuk mengerti kenyataan Suparno (2001). 
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Menurut Slavin (2011) terdapat empat prinsip utama yang berasal dari 

gagasan Vygotsky adalah: 

1) Pembelajaran Sosial 

Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi dengan orang 

dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. 

2) Zona Perkembangan Proksimal 

Konsep utama kedua adalah gagasan bahwa siswa paling baik mempelajari 

yang berada dalam zona perkembangan proksimal (zone of proximal 

development). ZPD adalah sebuah konsep sentral dalam konstruktivisme 

sosial. ZPD mempresentasikan jarak antara tingkat perkembangan aktual dan 

potensial anak. Tingkat perkembangan aktual anak ditentukan oleh 

penyelesaian masalah secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan 

potensial ditentukan oleh penyelesaian masalah yang dapat mereka capai 

dengan instruksi dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih pandai 

(Upton, 2012). 

3) Pemagangan Kogntif  

Konsep ini merujuk ke proses ketika siswa secara bertahap memperoleh 

keahlian melalui interaksi dengan ahli, orang dewasa atau teman sebaya yang 

lebih tua atau lebih maju. 

4) Pembelajaran Termediasi. 

Penekanan Vygotsky yang keempat adalah pada penanggaan (scaffolding) 

atau pembelajaran termediasi. Vygotsky menekankan gagasan bahwa siswa 

hendaknya diberi tugas yang rumit, sulit dan realitas dan kemudian diberi 

cukup bantuan untuk mencapai tugas yang diberikan. Scaffolding adalah 

teknik yang melibatkan pengubahan tingkat dukungan untuk belajar. 

Scaffolding sering kali digunakan untuk membantu siswa mencapai batas dari 

zona perkembangan proksimal mereka (Santrock, 2009). 
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d. Jenis-Jenis Konstruktivisme 

Sutriyono (2003) menyatakan ada tiga jenis konstruktivisme yaitu : 

1) Konstruktivisme Remeh 

Konstruktivisme remeh menganggap bahwa segala informasi diproseskan 

oleh otak manusia dan informasi itu sendiri terdiri dari pada suatu yang 

dibangun terlebih dahulu dan fenomena pembentukan rekursif ini berjalan 

hingga ke tahap dasar yang melibatkan impuls syaraf elektrokimia. 

2) Konstruktivisme Sosial 

Konstruktivisme sosial menganggap bahwa pengalaman fisik, 

kematangan, keseimbangan dan interaksi sosial sebagai faktor perkembangan 

intelek, tumpuan utamanya adalah kepada faktor sosial budaya. 

3) Konstruktivisme Radikal 

Konstruktivisme radikal menganggap bahwa kognisi berkembang melalui 

pengubahsuaian dan transformasi struktur konsepsi, struktur konsepsi itu 

dibangun berdasarkan pengalaman individu.  

2. Skim dan Pembentukan Skim 

a. Pengertian Skim 

Skim menurut konstruktivisme dalam Sutriyono (2012) merupakan bagian 

yang mendasar dalam pembentukan suatu pengetahuan matematika. Himpunan 

skim yang dipunyai oleh siswa pada suatu waktu tertentu disebut struktur kognitif. 

Struktur kognitif yang dipunyai seorang siswa tidak bersifat statis, tetapi bersifat 

dinamis dan senantiasa mengalami perubahan baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif melalui dua proses yang saling melengkapi antara satu sama lain, yaitu 

proses asimilasi dan proses akomodasi.  

Piaget, Inhelder, Sinclair dan Nik Azis dalam Sutriyono (2012) menyatakan 

bahwa skim adalah alat asimilasi dan dengan itu merupakan satu generalisasi. 

Oleh karena itu, skim terlibat dalam setiap aktivitas kecerdasan. Bagaimana pun, 

setiap skim perlu menyesuaikan dirinya dengan situasi yang tertentu supaya 

penggunaannya mengimplikasikan satu bentuk keseimbangan antara asimilasi 

dengan akomodasi  

 



 

15 

 

b. Proses Pembentukan Skim 

Skim dapat dianggap sebagai satu peristiwa dasar yang meliputi tiga bagian, 

bagian pertama berfungsi sebagai pencetus atau penyebab, bagian kedua ialah 

tindakan atau operasi, bagian ketiga ialah keputusan. Konsep pencetus ialah suatu 

situasi atau rangsangan diasimilasikan ke dalam struktur kognitif yang dipunyai 

oleh seorang individu (Piaget dan Nik Azis dalam Sutriyono, 2012). Menurut 

McCloskey & Norton (2009) bahwa operasional skim terdapat tiga komponen, 

yaitu pengetahuan awal, tindakan mental/operasi dan hasil yang diharapkan dari 

operasi tersebut. Komponen operasional skim dapat dilihat pada Gambar 2. 

They consist of three components: a template for 

recognizing situations in which the scheme applies, mental 

actions (operations) that are activated when such a 

situation is recognized, and expected results of operating. 

 

 

Gambar 4. 

Komponen Operational Skim 

Sumber : McClosey & Norton (2009) 

 

Piaget, Inhelder dan Sinclair serta Nik Azis dalam Sutriyono (2012) 

menghubungkan pembentukan sesuatu skim dengan proses asimilasi dan 

akomodasi. Asimilasi merujuk proses menafsir pengalaman baru dan mengatasi 

permasalahan dengan menggunakan skim yang sudah tersedia. Pengalaman baru 

hanya dapat diasimilasikan ke dalam struktur kognitif dengan menggunakan skim 

yang sudah tersedia melalui aktivitas fisik dan mental secara terus-menerus. 

Proses asimilasi ini tidak mengubah struktur sesuatu skim. Akomodasi merujuk 

pada proses mengatasi permasalahan dengan membentuk skim yang baru, 

membagi suatu skim kepada beberapa skim yang kecil, atau mengubah dan 

menyesuaikan atau mengubah skim yang telah wujud. Skim yang baru akan 

berperan seperti skim yang telah wujud.  

Skim matematika yang dipunyai oleh siswa bukan merupakan sesuatu yang 

dapat diperhatikan secara langsung. Skim tersebut hanya wujud dalam pikiran 
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siswa. Pola tindakan dan operasi yang berlaku secara berulang kali dan konsisten 

dalam setiap situasi yang diperhatikan menjadi dasar untuk pembentukan model 

bagi skim matematika yang dipunyai oleh seorang siswa. Model yang dibangun 

dianggap paling baik, jika model tersebut dapat digunakan untuk mentafsirkan 

tingkah laku siswa dalam berbagai konteks yang berbeda (Aziz dalam Sutriyono, 

2012). 

Hasil yang diharapkan dari suatu skim merupakan hasil antisipasi dari operasi 

yang sesuai dengan skim tersebut. Skim dari aktivasi seorang anak, jika hasil 

pengalaman tidak memenuhi harapan ini, maka individu mengalami gangguan 

(Wilkins, Norton, Boyce 2013). Penyelesaian gangguan mendorong terjadinya 

akomodasi pada skim tersebut, yaitu modifikasi dari satu atau lebih dari tiga 

komponen skim (Sutriyono, 2012). 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Sutriyono (2012) dengan judul “Skim 

Pengurangan Bilangan Bulat Siswa SD Kelas 2&3”, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengenal pasti skim-skim pengurangan bilangan bulat yang dipunyai oleh 

siswa kelas 2 dan 3 Sekolah Dasar berdasarkan percakapan dan tingkah laku siswa dan 

mengenal pasti cara siswa menggunakan skim-skim pengurangan bilangan bulat dalam 

menyelasaikan masalah yang melibatkan pengurangan bilangan bulat. Berdasarkan 

makna pengurangan yang diberikan dan cara yang digunakan terdapat sebelas skim dari 

tujuh subyek, kesebelas skim tersebut ialah skim membawa keluar, skim perbandingan 

dua himpunan, skim pergerakan ke kanan-kiri, skim pergerakan ke kanan-kanan dan 

kanan, skim pergerakan ke kanan-kiri dan kanan, skim pembesaran, skim penggabuangan 

himpunan, skim pengecilan, skim penggadaan sepuluh, skim pengurangan bentuk 

bersusun, dan skim penambahan dama bentuk bersusun. 

Tanjungsari (2012) melakukan penelitian dengan judul “Diagnosis Kesulitan 

Belajar Matematika SMP pada Materi Persamaan Garis Lurus”. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui jenis kesulitan siswa dalam memahami dan 

menggunakan konsep/prinsip dalam materi Persamaan Garis Lurus. Hasil penelitian yang 

diperoleh terdapat 4 kesulitan yang dihadapi oleh siswa diantaranya adalah (1) kesulitan 
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dalam kemampuan menerjemahkan, (2) kesulitan dalam menafsirkan soal, (3) kesulitan 

dalam menggunakan prinsip, (4) kesulitan dalam menggunakan konsep dan kesulitan 

dalam kemampuan algoritma. 

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian tersebut menggambarkan skim 

matematika siswa dalam lingkup penjumlahan pengurangan bilangan bulat dan kesulitan 

belajar matematika dalam materi persamaan garis lurus. Dibandingkan dengan penelitian 

yang telah dilakukan, penelitian tentang skim matematika terhadap persamaan garis lurus 

belum pernah dilakukan sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul Skim 

Persamaan Garis Lurus Siswa Kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga dalam menyelesaikan 

soal persamaan garis lurus, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 


