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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Peran Orang Tua 

a. Pengertian Peran Orang Tua 

Orang tua yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran penting 

dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan 

formal maupun non-formal. Peran orang tua itu sendiri dapat mempengaruhi 

perkembangan anak dalam aspek kognitif, efektif, dan psikmotor.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:854) “peran yaitu perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. Sedangkan Hamalik (2011:33) menyatakan bahwa“peran adalah pola 

tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan 

atau jabatan tertentu”.  

Menurut Lestari (2012:153) “peran orang tua merupakan cara yang 

digunakan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus 

dijalankan dalam mengasuh anak”. Hadi (2016:102) menyatakan bahwa “orang 

tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, 

mendidik, dan melindungi anak”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran orang tua 

yaitu cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugas 

dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam 

keidupan bermasyarakat. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan 
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anak baik dari aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Selain itu peran orang tua 

juga sangat penting dalam keluarga.  

b. Peran Orang Tua dalam Keluarga 

Peran orang tua dalam keluarga sangat penting terhadap perkembangan 

anak. Keluarga merupakan  lingkungan pertama yang sering dijumpai anak. 

Lingkungan keluarga akan mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, orang 

tua harus membimbing dan memberikan contoh yang baik pada anak.  

Menurut Hadi (2016:105) “keluarga merupakan ikatan laki-laki dan 

perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah dan 

pondasi utama dalam pendidikan selanjutnya”. Ki Hajar Dewantara (dalam 

Tirtarahardja, 2005:169) menyatakan bahwa  “suasana kehidupan keluarga 

merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual 

maupun pendidikan sosial”.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan 

tempat terbaik untuk melakukan pendidikan dan dalam keluarga terjadi interaksi 

pendidikan pertama dan utama. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap 

anggota keluarga memiliki peranan masing-masing. 

Peran keluarga menurut Jhonson (2010:9) sebagai berikut: “1) ayah 

berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, 

serta sebagai kepala keluarga; 2) ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga, 

pelindung, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya; 3) anak-anak melaksanakan 

peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya”. Tirtarahardja 

(2005:169) menyimpulkan bahwa “peran orang tua dalam keluarga sebagai 

panutan, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh” 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bawa peran orang tua 

dalam keluarga yaitu sebagai pendidik, pelindung, pengasuh, dan pemberi contoh. 

Selain peran yang harus dilakukan oleh orang untuk anak-anaknya , orang tua 

juga harus memahami tentang fungsi keluarga. 

Menurut Jhonson (2010:8) “fungsi keluarga terdiri dari fungsi sosialisasi 

anak, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi 

rekreatif, fungsi ekonomis, dan fungsi status sosial”. Sedangkan menurut Hadi 

(2016:7-9) “fungsi keluarga terdiri dari fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi 

religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi anak, dan fungsi rekreatif”.  

Berikut penjelasan dari fungsi keluarga yaitu : 

1) Fungsi sosialisasi anak : kelurga merupakan tempat untuk membentuk 

kepribadian anak dan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang 

baik.  

2) Fungsi afeksi : keluarga merupakan tempat terjadinya hubungan sosial penuh 

kasih sayang dan rasa aman.  

3) Fungsi edukatif : keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama 

dan utama bagi perkembangan kepribadian anak. 

4) Fungsi religius : berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, 

membimbing dan melibatkan anak mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan 

perilaku beragama. 

5) Fungsi protektif : keluarga berfungsi merawat, memelihara dan melindungi 

anak baik fisik maupun sosialnya.  

6) Fungsi rekreatif : keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan 

ketenangan, kegembiraan, dan melepas lelah. 
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Berdasarkan penjelasan tentang peran dan fungsi keluarga diatas, dapat 

disimpulkan bahwa orang tua memiliki posisi yang sangat menentukan 

keberhasilan anak. Orang tua harus mampu menjalankan peran dan fungsi 

keluarga sebaik mungkin. Orang tua juga harus memberikan contoh yang baik 

kepada anaknya. Selain peran orang tua dalam keluarga, orang tua juga berperan 

penting dalam pendidikan anak-anaknya. 

c. Peran Orang Tua dalam Pendidikan 

Peran orang tua dalam pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Pendidik pertama dan 

utama adalah orang tua. Nur (2015:22-23) menyatakan bahwa “peran orang tua 

dalam pendidikan adalah sebagai pendidik, pendorong, fasilitator dan 

pembimbing”.  

Berikut ini penjelasan dari peran orang tua :  

1) Pendidik : pendidik pertama dan utama adalah orang tua dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, 

kognitif dan potensi psikomotor. 

2) Pendorong (motivasi) : daya penggerak atau pendorong untuk melakukan 

sesuatu. Orang tua berperan menumbuhkan motivasi anak. 

3)  Fasilitator: orang tua menyediakan berbagai fasilitas belajar seperti tempat 

belajar, meja, kursi, penerangan, buku, alat tulis, dan lain-lain. 

4) Pembimbing: sebagai orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan 

fasilitas, akan tetapi orang tua juga harus memberikan bimbingan secara 

berkelanjutan. 
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Selain keempat peran orang tua yang dijelaskan diatas, hal yang harus 

diperhatikan oleh orang tua yaitu perkembangan moral anak. Menurut Gunarsa 

(2006:62) sikap yang perlu diperhatikan orang tua yaitu “konsisten dalam 

mendidik dan mengajar anak, sikap orang tua dalam keluarga, penghayatan orang 

tua akan agama yang dianutnya, dan sikap konsekuen orang tua dalam 

mendisiplinkan anaknya”. Orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi 

anaknya. Adanya ketidaksesuaian antara yang orang tua ajarkan terhadap anak 

dengan apa yang dilihat anak dari keseharian orang tuanya, maka hal itu akan 

membuat anak berpikir untuk tidak melakukan apa yang diajarkan orang tua.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara peran 

orang tua dalam pendidikan dan sikap yang perlu diperhatikan dalam 

perkembangan moral anak saling berkesinambungan. Sikap orang tua harus sesuai 

dengan apa yang diajarkan kepada anak. Salah satu peran orang tua yang 

dijelaskan diatas yaitu sebagai pendorong atau pemberi motivasi. Motivasi yang 

dimaksud bisa berupa dorongan untuk belajar. Pada saat belajar terkadang anak 

akan mengalami kesulitan dan semangatnya menurun. Orang tua harus 

memberikan dorongan agar anak lebih semangat dalam belajar dan mampu 

mengatasi kesulitannya. 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan faktor penting dalam  mencapai tujuan belajar. 

Motivasi akan menjadi pendorong bagi siswa untuk terus semangat dan berusaha 

untuk mendapatkan prestasi. Uno (2013:10) menyatakan bahwa “motivasi adalah 

dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku”. Nur (2010:3) 
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menyatakan bahwa“motivasi merupakan pendorong bagi setiap individu untuk 

berperilaku”. Hamalik (2011:158) menyatakan bahwa “motivasi merupakan 

perubahan energi dalam diri seseorang yang menimbulkan perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan”. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan dorongan yang menggerakan seseorang sehingga menimbulkan  reaksi 

untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi dipengaruhi oleh  tujuan yang akan dicapai 

dengan belajar. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. 

Sardiman (2012:75) menyatakan bahwa “motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang 

menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai”. Uno (2013:23) 

menyatakan bahwa “motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar yaitu 

dorongan internal dan eksternal pada siswa yang menimbukan perubahan dan 

memberikan arah dalam kegiatan belajar sehingga tujuan yang diinginkan 

tercapai. Motivasi belajar terbagi menjadi dua macam.  

b. Macam-macam  Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat bersumber dari dalam diri maupun dari luar diri 

siswa. Dimyati (2013:90) menyimpulkan bahwa “motivasi seseorang dibedakan 

menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik”. Adapun 
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macam-macam motivasi menurut Dale (2012:357) yaitu motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. 

Berikut penjelasan dari macam-macam motivasi: 

1) Motivasi Intrinsik. 

Motivasi intrinsik mengacu pada  motivasi yang melibatkan diri dalam suatu 

aktivitas karena manfaat dari aktivitas itu sendiri (sebuah tujuan akhir)” . Siswa 

yang termotivasi secara intrinsik mengerjakan tugas  karena menganggap tugas 

tersebut menyenangkan.  

2) Motivasi Ekstrinsik. 

Motivasi ekstrinsik yaitu melibatkan diri dalam sebuah aktivitas sebagai 

suatu cara mencapai sebuah tujuan”. Siswa yang termotivasi secara ekstrinsik 

mengerjakan tugas karena menganggap bahwa tugas tersebut akan menyebabkan 

berbagai konsekuensi yang diinginkan, seperti mendapatkan hadiah, menerima 

pujian dari guru maupun orang tua, atau terhindar dari hukuman. 

Motivasi intrinsik maupun ekstrinsik perlu didapatkan seorang siswa agar 

siswa lebih rajin dalam belajar sehingga prestasi belajar siswa di kelas juga ada 

peningkatan. Kondisi dari dalam diri maupun lingkungan siswa  akan 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajarnya 

tinggi tentu akan bersungguh-sungguh dan rajin dalam belajar, sebaliknya siswa 

yang motivasi belajarnya rendah kurang semangat dalam belajar. Motivasi sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dikelas, oleh karena itu perlu 

diketahui fungsi dari motivasi belajar.  
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c. Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan daya penggerak yang mendorong siswa untuk 

rajin belajar. Sardiman (2014;85-86) menyatakan bahwa “ada tiga fungsi 

motivasi, yaitu : 1) mendorong manusia untuk berbuat, 2) menentukan arah 

perbuatan atau arah tujuan yang hendak dicapai, 3) menyeleksi perbuatan. 

Hamalik (2011:161) menyatakan bahwa “fungsi motivasi yaitu mendorong 

timbulnya kelakuan atau suatu perbutan, sebagai pengarah, dan penggerak”. 

Uno (2013:27) menyimpulkan bahwa “peran penting motivasi dalam belajar 

dan pembelajaran yaitu: 1) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat 

belajar, 2) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, 3) menentukan ragam 

kendali terhadap rangsangan belajar, 4) menentukan ketekunan belajar”. Dimyati 

(2013:85) menjabarkan pentingnya motivasi belajar bagi siswa antara lain: 1) 

menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil, 2) 

menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan dengan 

temannya, 3) mengarahkan kegiatan belajar, 4) membesarkan semangat belajar, 5) 

menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi 

selain membuat anak semangat dan aktif dalam belajar, juga membantu anak 

untuk mencapai tujuan belajar sehingga mencapai hasil belajar yang optimal dan 

mendapatkan prestasi yang baik. Setiap anak memiliki motivasi belajar yang 

berbeda-beda, sehingga dalam memotivasi anak harus mengetahui ciri motivasi 

dari masing-masing anak. 
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d. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Siswa yang termotivasi dalam belajar, memiliki ciri yang berbeda dengan 

siswa yang tidak termotivasi. Semakin tinggi motivasinya maka semakin 

semangat siswa dalam belajar. Menurut Sardiman (2014:83) motivasi yang ada 

pada diri seseorang memiliki ciri yaitu : 1) tekun menghadapi tugas, 2) ulet 

menghadapi kesulitan, 3) menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah, 

4) lebih senang bekerja mandiri, 5) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, 6) 

mempertahankan pendapatnya, 7) tidak mudah menyerah, 8) senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal. Menurut Uno (2013:23) indikator motivasi 

belajar antara lain: 1) adanya hasrat dan keinginan berhasil, 2) adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar, 3) adanya harapan dan cita-cita masa depan, 4) 

adanya penghargaan dalam belajar, 5) adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar, dan 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak yang 

memiliki motivasi yaitu rajin, semangat dalam belajar, tidak mudah putus asa, 

selalu ingin berhasil dan memiliki kemauan keras dalam mencapai tujuan dan 

cita-citanya. Anak yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan, berarti anak 

tersebut memiliki motivasi belajar. Orang tua perlu mengoptimalkan motivasi 

belajar anaknya. Orang tua juga harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar anak. 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan 

psikologis siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa. Menurut Dimyati (2013:97-100) unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi 
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belajar antara lain: 1) cita-cita dan aspirasi siswa, 2) kemampuan siswa, 3) kondisi 

siswa, 4) kondisi lingkungan siswa, 5) unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 

pembelajaran, dan 6) upaya guru dalam membelajarkan siswa. Sedangkan 

menurut Yusuf (2009:32)  motivasi belajar dapat timbul karena 1) faktor internal: 

berasal dari diri siswa (fisik dan psikologis) dan 2) faktor eksternal: berasal dari 

lingkungan (sosial dan non-sosial). Faktor internal meliputi datang ke sekolah 

tepat waktu, kerapian seragam, memperhatikan KBM, dan sopan santun. Faktor 

eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hubungan dengan 

teman, serta sarana dan prasarana belajar. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar yaitu aspirasi, kemampuan, dan kondisi 

lingkungan siswa. Orang tua dan guru harus memahami dan memperhatikan 

adanya faktor-faktor tersebut pada anak, baik dari psikologis dan lingkungan 

anak. Anak membutuhkan peran dari orang tua dalam proses pembelajaran, salah 

satunya yaitu memberikan motivasi kepada anak. 

3. Peran Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Siswa 

Orang tua mempunyai andil yang sangat besar dalam memotivasi anak. 

Anak yang memiliki motivasi maka akan semangat dan rajin dalam belajar 

sehingga memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Menurut Rizkiyah (2015:5) 

“peran orang tua dalam memotivasi belajar anak yaitu menanamkan cinta belajar, 

membagi waktu belajar anak, dan memberikan motivasi dalam mengerjakan tugas 

sekolah”. Rumbewas (2018:204) menyatakan bahwa “peran orang tua dalam 

memotivasi belajar siswa yaitu mengontrol waktu belajar, memantau 

perkembangan kemampuan akademik anak, memantau perkembangan kepribadian 
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anak mencakup sikap moral dan tingkah laku anak, dan memantau efektifitas jam 

belajar disekolah”. Rumbewas (2018:205) menyatakan bahwa “cara untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu menciptakan iklim rumah yang 

mendukung anak untuk belajar, menyediakan waktu yang cukup untuk terlibat 

dalam kegiatan belajar anak dan memberikan penghargaan atau respon positif 

terhadap setiap prestasi anak”.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua 

dalam memotivasi belajar anak yaitu memberikan motivasi, mengontrol waktu 

belajar anak, menciptakan iklim rumah yang mendukung anak untuk belajar, 

menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan belajar anak, memantau 

perkembangan kemampuan akademik anak, memantau perkembangan kepribadian 

anak, memantau efektifitas jam belajar disekolah, dan memberikan penghargaan. 

Peran orang tua sangat penting dalam motivasi belajar anak. Tinggi atau 

rendahnya motivasi belajar anak dipengaruhi oleh peran orang tua. Motivasi 

belajar yang rendah akan mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar 

anak. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No. 

Nama 

Peneliti 

Relevan 

Judul Hasil Persamaan 

Perbedaan 

Relevan Peneliti 

1. Firdaus 

Daud 

“Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

(EQ) dan 

Motivasi 

Belajar 

terhadap 

Hasil 

Belajar 

Biologi 

Siswa SMA 

3 Negeri 

Kota 

Palopo” 

Kecerdasan 

emosional dan 

motivasi belajar 

berpengaruh 

positif dan 

nyata terhadap 

hasil belajar 

siswa. 

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

motivasi 

belajar 

siswa. 

Melakukan 

penelitian 

mengenai  

pengaruh 

kecerdasan 

emosional dan 

motivasi belajar 

terhadap hasil 

belajar siswa. 

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

peran orang 

tua terhadap 

motivasi 

belajar 

siswa. 

Melakukan 

penelitian di 

tingkat SMA. 

Melakukan 

penelitian di 

tingkat SD. 

2. Pingkan 

Mellisa 

Palar 

“Hubungan 

Peran Orang 

Tua dengan 

Prestasi 

Belajar 

Anak Usia 

Sekolah di 

SDN Inpres 

I Tumaratas 

Kecamatan 

Langowan 

Barat" 

Terdapat 

hubungan 

antara peran 

orang tua 

dengan prestasi 

belajar anak 

usia sekolah di 

SDN Inpres I 

Tumaratas. 

Meneliti 

tentang 

peran 

orang tua. 

Mengidentifikasi  

hubungan peran 

orang tua 

dengan prestasi 

belajar anak usia 

sekolah. 

Menganalisis 

peran orang 

tua terhadap 

motivasi 

belajar 

siswa. Melakukan 

penelitian 

di tingkat 

SD. 

3. Wening 

Patmi 

Rahayu 

“Analisis 

Intensitas 

Pendidikan 

Oleh Orang 

Tua dalam 

Kegiatan 

Belajar 

Anak, 

Status sosial 

Ekonomi 

Orang Tua 

Terhadap 

Motivasi 

Belajar dan 

Prestasi 

Belajar 

Siswa” 

Terdapat 

pengaruh 

intensitas 

pendidiksn 

orang tua dalam 

kegiatan belajar 

anak, status 

sosial ekonomi 

orang tua 

terhadap 

motivasi belajar 

dan prestasi 

belajar siswa. 

 

 

  

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

motivasi 

belajar. 

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

intensitas 

pendidikan oleh 

orang tua dalam 

kegiatan belajar 

anak, status 

sosial ekonomi 

orang tua 

terhadap 

motivasi belajar 

dan prestasi 

belajar siswa. 

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

peran orang 

tua terhadap 

motivasi 

belajar 

siswa. 

 

Melakukan 

penelitian di 

tingkat SMA. 

Melakukan 

penelitian di 

tingkat SD. 
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C. Kerangka Pikir

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal: 

1. Orang tua mengontrol waktu belajar anak.

2. Orang tua mendampingi anak belajar.

3. Orang tua memberikan dorongan anak

untuk rajin belajar.

4. Orang tua memantau perkembangan

kemampuan akademik anak.

5. Orang tua memantau perkembangan

kemampuan kepribadian anak.

Kondisi Lapangan: 

1. Orang tua kurang mengontrol waktu belajar

anak.

2. Orang tua tidak mendampingi anak belajar.

3. Orang kurang memberikan dorongan anak

untuk rajin belajar.

4. Orang tua kurang memantau perkembangan

kemampuan akademik anak.

5. Orang tua kurang memantau perkembangan

kemampuan kepribadian anak.

6.

Teknik Pengumpulan Data : 

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

Sumber Data : 

1. Data primer

2. Data sekunder

Analisis Data : 

1. Reduksi data

2. Penyajian data

3. Kesimpulan

Fokus Penelitian : 

Peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas II A SDN Purwantoro 2 

Malang yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah. 

Analisis peran orang tua terhadap motivasi belajar  siswa 

Hasil : 

1. Mendeskripsikan peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas II di SDN

Purwantoro 2 Malang.

2. Menjelaskan kendala orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas II di SDN

Purwantoro 2 Malang.

3. Menjelaskan upaya orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas II di SDN

Purwantoro 2 Malang.

4.


