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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman 

Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, bahwa untuk 

menganalisis data yang terkumpul, baik dari dokumentasi, observasi, maupun 

wawancara yang dilakukan penulis, maka penulis akan menganalisanya dengan 

sistem deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan secara rinci data-data 

tersebut, sehingga dapat dijadikan suatu kesimpulan dari penelitian ini. Untuk 

mempermudah peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada, maka peneliti 

akan menganalisis dari masing-masing permasalahan.  

Untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan perpustakaan di MI NU Al-

Anwar Raman Agung, penulis menyesuaiakan program kegiatan perpustakaan 

dengan buku pedoman penyelenggaraan kegiatan perpustakaan sekolah. Dimana 

Penelitian ini difokuskan pada kegaiatan (pengadaan pengelolaan dan 

pelayanan). Pertama akan dianalisa terhadap data yang berkenaaan pada bagian 

(pengadaan, pengelolaan dan pelayanan), kemudian peneliti ingin melihat 

kendala-kendala yang dijumpai pada saat penyelenggaraan kegiatan 

perpustakaan. 

Berikut penjelasan peneliti dengan hasil wawancara dan observasi kepada 

kepala sekolah serta petugas perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman Agunng: 



59 
 

 

1. Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka 

 

Pengadaan bahan pustaka adalah memperhatikan kebutuhan segenap anggota 

masyarakat sekolah yang bersangkutan, terutama para murid dan guru. 

Pengadaan bahan pustaka merupakan kegiatan rutin yang dilakukan petugas atau 

pustakawan sekolah.  Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah 

menyatakan bahwa pengadaan bahan pustaka dilakukan dengan cara antara lain: 

melalui pembelian, hadiah atau sumbangan, swadaya masyarakat setempat, 

tukar-menukar dengan perpustakaan lain yang sejenis, pengadaan koleksi yang 

ada dan lain-lain.1 

Data yang berkaitan dengan pengadaan koleksi bahan pustaka dalam 

penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara hasil observasi serta 

dokumentasi. Perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung dikelola oleh 

seorang petugas perpustakaan yang ditunjuk oleh sekolah, petugas perpustakaan 

di sekolah ini adalah seorang staff tata usaha yang merangkap sebagai petugas 

perpustakaan, yang tugasnya untuk memberikan layanan kepada siswa/siswi 

yang datang untuk membaca.2 

Seorang pustakawan hendaknya mempunyai pengetahuan khusus dalam 

bidang pustaka, seperti memahami cara pengadaan koleksi bahan pustaka secara 

benar. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas perpustakaan, sehingga 

                                                             
1 Pawit M.Yusuf,Yaya Suhender, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 

(Bnadung:Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm,26 
2 Siti Lestari (Petugas Perpustakaan),  di MI NU Al-Anwar Raman Agung  Kec Buay Madang 

Timur Kab OKU Timur, wawancara, 14 April 2016 
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bisa membantu menciptakan koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Di dalam pengadaan koleksi bahan pustaka maka petugas harus 

benar-benar megerti dan paham tata cara pengadaannya. Adapun unsur yang 

harus dilakukan seorang pustakawan dalam pengadaan bahan pustaka adalah 

memilih bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan siswa, musyawaroh 

dengan para guru dan kepala sekolah untuk menentukan buku yang akan dibeli. 

 “Berdasarkan hasil wawancara kepada Siti Lestari selaku petugas 

perpustakaan bahwa dalam memilih koleksi bahan pustaka yang ada 

diperpustakaan yang harus diperhatikan adalah kebutuhan pengguna seperti 

jumlah koleksi bahan pustaka haruslah sesuai dengan jumlah siswa serta sesuai 

dengan kurikulum belajar. Untuk menambah koleksi bahan pustaka harus 

memperhatikan judul-judul buku sehingga tidak ada kesalahan dalam pengadaan 

bahan pustaka serta dana yang tersedia.3  

Senada dengan apa yag dinyatakan oleh kepala sekolah MI NU Al-Anwar 

Raman Agung bapak Suharmono, beliau mengatakan “Sumber utama pengadaan 

bahan pustaka adalah dana yang tersedia. Anggaran dana yang dikeluarkan yaitu 

5% dari BOS APBN setiap tahun. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan 

pustaka, pembelian dilakukan secara langsung terkadang juga memesan 

kepenerbit. selain dari dana BOS pengadaan bahan pustaka didapat dari bantuan 

Arpusda (Arsip dan Perpustakaan Daerah). Jumlah buku yang ada 

                                                             
3 Siti Lestari (Petugas Perpustakaan),  di MI NU Al-Anwar Raman Agung  Kec Buay Madang 

Timur Kab OKU Timur, wawancara, 14 April 2016 
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diperpustakaan sudah terbilang cukup banyak, koleksi yang dimiliki 

perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung terbagi dalam dua kategiri yaitu 

1) Fiksi (Cerita), terdiri dari cerpen, novel, komik dan karya sastra. 2) Non fiksi, 

terdiri dari buku paket (buku pelajaran), buku agama, buku umum, dan buku 

referensi (buku yang hanya untuk di baca di perpustakaan). Bahan pustaka yang 

sudah tersedia perlu ditambah lagi guna memperbanyak bahan pustaka yang ada 

diperpustakaan.4 

Dilihat dari hasil dokumentasi perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman 

Agung dalam segi pengadaan atau menambah bahan pustaka yaitu didapat dari 

bantuan Arpusda dan membeli sendiri, hal ini dapat dilihat melalui arsip bantuan 

dari Arpusda serta kuitansi pembelian dari toko buku.5 

Sumber utama pembiayaan pengadaan perpustakaan berasal dari dana BOS 

(Bantuan Operasional Sekolah). Model pembiayaan ini sudah sesuai dengan 

pendapat Noerhayati (1998:128) yang menyatakan bahwa perpustakaan 

membutuhkan pembiayaan yang harus disediakan oleh pemerintah yang besaran 

biayanya ditentukan berdasarkan banyaknya siswa.6 

Kemudian perpustakaan juga sudah memiliki koleksi buku, baik fiksi 

maupun non-fiksi, sehingga menjadikan perpustakaan tempat favorit atau dapat 

menambah wawasan mereka. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki sekolah antara 

                                                             
4 Suharmono (Kepsek) MI NU Al-Anwar Raman Agung Kec Buay Madang  Timur Kab OKU 

Timur, wawancara, 13 April 2016 
5 Dokumentasi MI NU Al-Anwar Raman Agung, 13 April 2016 
6 file:///C:/Users/acer/Downloads/436-761-1-SM%281%29.pdf, diakses pada tanggal 2-Mei 

2016 

file:///C:/Users/acer/Downloads/436-761-1-SM(1).pdf


62 
 

 

lain koleksi bahan pustaka berupa buku fiksi dan non fiksi. Ketersediaan koleksi 

tersebut sudah sesuai dengan pendapat Ibrahim Bafadal (2005:27) yang membagi 

jenis bahan pustaka berdasarkan bentuk fisik dan isinya.7 

Dari pernyataan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perpustakaan MI 

NU Al-Anwar Raman Agung mengadakan koleksi bahan pustaka dengan cara 

pembelian secara langsung atau memesan kepenerbit dari anggaran yang didapat 

tiap tahunnya, selain itu bahan pustaka yang ada diperpustakaan didapat dari 

bantuan Arpusda (Arsip Perpustakaan Daerah). 

2. Pengelolaan Koleksi Bahan Pustaka 

Dalam pengelolaan koleksi bahan pustaka ada beberapa langkah yang perlu 

dilakukan oleh petugas perpustakaan. Berkaitan dengan pendapat Ibrahim 

Bafadal yang menyatakan “ bahwa kegiatan pengelolaan bahan pustaka meliputi: 

Inventarisasi, klasifikasi, ketalogasi, shelving. Bahan-bahan pustaka yang 

tersedia tersebut haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga walaupun 

masih sedikit tetapi telah bisa dimanfaatkan. 

a. Inventariasasi  

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan menyatakan bahwa inventarisasi 

dilakukan dengan cara: Pemeriksaan, Pengecapan/pemberian stempel, 

Pendaftaran ke buku Induk.8 

 

                                                             
7  Ibrahim Bafadal, Pengelolaan perpustakaan sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)hlm,27 
8 Pawit M. Yusuf dan yaya suhendar.,Op-Cit.,hlm 34 



63 
 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, Suharmono “mengatakan  

pengelolaan koleksi perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman Agung diawali 

dengan pengadaan bahan pustaka. Bahan pustaka yang sudah datang tidak 

langsung bisa dipinjam oleh pemakai perpustakaan. Akan tetapi, perlu dikelola 

terlebih dahulu baru kemudian bisa dipinjamkan oleh siswa.9 

Dari hasil wawancara dengan petugas perpustakaan Siti Lestari 

“mengatakan bahwa pengelolaan koleksi bahan pustaka diantaranya dalam 

bentuk inventarisasi (mencatat) buku-buku yang baru datang terlebih dahulu 

periksa, setelah itu didata dibuku induk, kemudian mengecap atau memberi 

stempel di halaman buku, dan dikasih no induk tiap eksamplar. Semua itu telah 

di lakukan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan petugas perpustakaan dalam melakukan kegiatan inventarisasi 

memang benar telah melakukan kegiatan pemerikasaan, pengecapan dan 

pemberian no induk di eksamplar sebelum buku di susun dirak buku atau dipakai 

oleh pemustaka.10 

Kegiatan Inventarisasi perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung telah 

sesuai dengan PPPS. Data diatas diketahui dari petikan wawancara oleh petugas 

perpustakaan. 

 

                                                             
9Suharmono, Kepsek MI NU Al-Anwar Raman Agung Kec Buay Madang  Timur Kab OKU 

Timur, wawancara, 13 April 2016 
10 Siti Lestari, (Petugas Perpustakaan), di MI NU Al-Anwar Raman Agung  Kec Buay 

Madang Timur Kab OKU Timur, wawancara, 14 April 2016 
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b. Klasifikasi Koleksi 

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan menyatakan bahwa Klasifikasi 

Koleksi dilakukan dengan cara: menetapkan subjek buku, menetapkan no 

klasifikasi. 

Dari hasil wawancara dengan petugas perpustakaan “Siti Lestari 

memgatakan“ pada pengelolaan klasifikasi bahan pustaka atau pengelompokan 

buku telah berdasarkan subjek atau isi buku yang bersangkutan. Perpustakaan ini 

menggunakan sistem klasifikasi (DDC edisi ringkas berbahasa Indonesia) yaitu 

disesuaikan atau disejajarkan dengan jenis buku. Sehingga koleksi bahan pustaka 

cukup tertata rapi .11 

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan klasifikasi perpustakaan MI NU 

Al-Anwar Raman Agung memang benar telah menggunakan sistem klasifikasi 

DDC, yakni penyusunan koleksi buku telah disesuaikan dan disejajarkan dengan 

jenis buku, sehingga siswa dalam memilih buku tidak merasa kebingungan.12 

Perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung yang diteliti telah 

melakukan kegiatan klasifikasi pada koleksi yang dimilikinya. Data diatas 

diperoleh dari hasil observasi peneliti melihat nomor panggil pada koleksi buku 

diperpustakaan. Peneliti tidak melakukan penelitian secara mendalam dengan 

tidak melakukan cross-check kesesuaian nomor klasifikasi pada label buku 

dengan nomor klasifikasi pada Dewey Decimal Clasification. 

                                                             
11 Siti Lestari, (Petugas Perpustakaan), di MI NU Al-Anwar Raman Agung  Kec Buay 

Madang Timur Kab OKU Timur, wawancara, 14 April 2016 
12 Observasi Lapangan di MI NU Al-Anwar Raman Agung, 14 April 2016 
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3. Katalogasi 

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan menyatakan bahwa Katalogasi 

dilakukan dengan menentukan tajuk entri dan tambahan berdasarkan 

pedoman katalogasi, lalu dilanjutkan dengan pembuatan kartu katalog sesuai 

kebutuhan (pengarang, judul, subyek dan jejakan lain) yang dijajarkan pada 

laci katalog. 

Dari hasil wawancara dengan  petugas perpustakaan “Siti Lestari 

mengatakan” pada kegiatan pembuatan katalog perpustakaan belum 

melakukannya karena dirasakan anak-anak tidak bisa menggunakannya, selain 

itu tidak dibutuhkan pemakai. Kemudian faktor lain juga petugas masih minim 

pengetahuan dibidang proses pembuatan katalog ini. 13 

Berdasarkan hasil observasi perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung 

memang benar perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung belum melakukan 

kegiatan pembuatan katalog, hal ini dikarenakan petugas tersebut belum 

mengetahui cara pembuatan serta penggunaan kartu katalog.14 

Dapat disimpulkan petugas perpustakaan tidak melakukan katalogasi 

dengan alasan anak-anak tidak bisa menggunakannya, tidak dibutuhkan pemakai, 

dan minimnya pengetahuan petugas dalam pembuatan katalog. Data diatas 

didapat dari observasi peneliti dengan cara melakukan pencarian menggunakan 

katalog. Peneliti tidak melakukan penelitian secara mendalam dengan  tidak 

                                                             
13 Siti Lestari, (Petugas Perpustakaan), di MI NU Al-Anwar Raman Agung  Kec Buay 

Madang Timur Kab OKU Timur, wawancara, 14 April 2016 
14 Observasi Lapangan di MI NU Al-Anwar Raman Agung, 14 April 2016 
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menggunakan cross-check terhadap katalog yang ada, apakah sesuai atau  tidak 

dengan pedoman pembuatan katalog. 

4. Shelving (Penyusunan Buku dalam Rak) 

Dari hasil wawancara dengan petugas perpustakaan Siti Lestari 

mengatakan “ pada kegiatan shelving atau penjajaran koleksi perpustakaan dalam 

rak buku sudah dilakukan, rak buku telah dijajarkan sesuai dengan tinggi siswa 

sehingga siswa mudah menjangkaunya, kemudian letak buku antara buku fiksi 

dan non fiski telah dibedakan tempat penysusunannya sehingga siswa mudah 

dalam hal mencari buku yang akan dipinjam”.15 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi perpustakaan MI NU Al-

Anwar Raman Agung tmemang benar telah melakukan kegiatan shelving dengan 

baik, penyusunan bahan pustaka dirak buku telah tersusun dengan rapi. Hal ini 

dapat dilihat melalui gambar yang tertera dilampiran.16 

Dari hasil wawancara observasi serta dokumentasi maka dapat disimpulkan 

bahwa pada kegiatan shelving penyusunan bahan pustaka di perpustakaan telah 

dilakukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah. 

Dengan demikian diharapkan petugas perpustakaan dapat memperbaiki 

cara-cara pengelolaan bahan pustaka yang belum dipahami, sehingga dapat 

memperbaiki sesuai dengan prosedur yang ditentukan sehingga dapat dikelola 

dengan maksimal. Karena apabila perpustakaan dikelola dengan baik dan 

                                                             
15 Siti Lestari, (Petugas Perpustakaan), di MI NU Al-Anwar Raman Agung  Kec Buay 

Madang Timur Kab OKU Timur, wawancara, 14 April 2016 
16 Observasi Lapangan di MI NU Al-Anwar Raman Agung, 14 April 2016 



67 
 

 

menggunakan sistem yang baik, maka perpustakaan bisa mendatangkan 

segudang manfaat, yang salah satunya dapat meningkatkan minat baca siswa 

untuk mengunjungi perpustakaan, jika minat baca siswa meningkat tentu 

wawasan dan kecerdasan juga terbuka lebar sehingga proses belajar mengajar 

menjadi lancar. 

3. Pelayanan Perpustakaan 

Pelayanan perpustakaan disini adalah proses penyebarluasan segala macam 

informasi kepada masyarakat luas. Layanan perpustakaan sekolah bertujuan 

untuk menyajikan informasi guna kepentingan peningkatan pelaksanaan proses 

belajar mengajar bagi semua warga sekolah dengan mempergunakan bahan 

pustaka yang dimilikinya. 

Sebagai suatu lembaga jasa, keberhasilan perpustakaan sangat tergantung 

dari sistem dan pelaksanaan aspek layanannya kepada para pemakainya. Secara 

umum, perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi 

oleh masyarakat pemakainya untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi 

yang ada didalamnya. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah agar dapat 

melaksanakan layanan yang baik hendaknya harus mempunyai petugas 

perpustakaan yang aktif. 

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah menyatakan bahwa 

sistem layanan yang terdapat diperpustakaan adalah: Layanan Langsung 

(terbuka) karena bentuk pelayanannya berupa pemberian secara langsung oleh 

petugas perpustakaan kepada pengguna perpustakaan. Sistem layanan terbuka 
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memiliki 2 jenis layanan yaitu layanan sirkulasi dan layanan referensi. 

Sedangkan sistem Layanan Tidak Langsung adalah bentuk kegiatan yang tidak 

secara langsung memberikan hasil seketika. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas perpustakaan, Siti Lestari” 

mengatakan sekolah telah melaksanakan pelayanan perpustakaan setiap hari 

selama jam sekolah berlangsung. Sistem layanan yang diberikan yaitu sistem 

layanan langsung atau terbuka, Artinya memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada seluruh siswa, guru, dan karyawan MI NU Al-Anwar Raman Agung 

untuk menggunakan semua fasilitas yang tersedia diperpustakaan. Siswa, guru, 

dan karyawan diperbolehkan mencari dan meminjam buku-buku yang 

dibutuhkan. Kemudian pada layanan sirkulasi atau proses peminjaman bahan 

pustaka, diperpustakaan ini belum memiliki kartu anggota, sehingga siswa tidak 

bisa meminjam buku untuk dibawa pulang.17 

Pernyataan di atas diperkuat juga oleh pernyataan siswa yang bernama 

Riska siswa kelas V” mengatakan bahwa perpustakaan belum mengadakan kartu 

pinjaman untuk siswa yang ingin meminjam buku diperpustakaan. Buku hanya 

boleh dipinjam ketika dibaca didalam perpustakaan, buku tidak boleh 

dipinjamkan untuk dibawa pulang, padahal apabila buku dapat dipinjamkan 

                                                             
17 Siti Lestari, (Petugas Perpustakaan),  di MI NU Al-Anwar Raman Agung  Kec Buay 

Madang Timur Kab OKU Timur, wawancara, 14 April 2016 
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untuk dibawa pulang, hal ini sangat membantu para siswa untuk bisa belajar 

dirumah.18 

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa perpustakaan MI 

NU Al-Anwar Raman Agung dari segi pelayanan sudah menggunakan sistem 

pelayanan terbuka artinya semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolah 

dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada diperpustakaan. Tetapi 

perpustakaan ini tidak melakukan layanan sirkulasi atau layanan peminjaman. 

Perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung tidak mengadakan pembuatan 

kartu anggota atau  kartu pinjaman bagi siswa, hal ini sangat penting karena 

siswa tidak hanya saja membaca diperpustakaan tapi siswa dapat belajar 

dirumah. Kerjasama apik yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah akan 

menumbuhkan ketertarikan siswa untuk belajar diperpustakaan dan pada 

akhirnya akan menumbuhkan minat baca bagi siswa. 

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat penyelenggaraan kegiatan 

perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman Agung Kecamatan Buay Madang 

Tim ur Kabupaten OKU Timur 

Menurut Suharmono selaku kepala sekolah, “faktor pendukung dari 

penyelenggaraan kegitan perpustakaan yaitu MI NU Al-Anwar Raman Agung 

telah memiliki gedung perpustakaan sendiri yang didapat dari dana bantuan 

perpustakaan pusat, serta dilengkapi dengan fasilitas bahan pustaka yang banyak. 

                                                             
18 Riska. Siswa kelas V MI NU Al-Anwar Raman Agung Kec Buay madang Timur Kab OKU 

Timur , wawancara  20 April 2016 
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Perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung selalu mendapat dana rutin dari 

dana BOS APBN tiap tahunnya sehingga selalu ada pengadaan koleksi baru. 

Sedangkan faktor pengahmbatnya yaitu dari sumber daya manusia atau petugas 

perpustakaan yang kurang maksimal dalam membina koleksi dan pengelolaan 

bahan pustaka, karena petugas tersebut bukan lulusan ahli pustakwan sehingga 

petugas tersebut belum maksinal dalam mengelola perpustakaan. 19 

Dari hasil observasi yang peneliti lihat perpustakaan di MI NU Al-Anwar 

Raman Agung memang benar telah memiliki gedung perpustakaan dan dilengkapi 

dengan fasilitas koleksi bahan pustaka, perpustakaan tersebut telah mendapatkan 

bantuan dari pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari arsip bantuan pemerintah 

pusat. Kemudian faktor pengahambat setelah peneliti melakukan observasi 

memang benar petugas tersebut kurang maksimal dalam mengelola perpustakaan, 

hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan masih ada yang belum sesuai 

dengan BPPS, kemudian petugas tersebut tidak setiap hari datang 

keperpustakaan.20 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung 

Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung yaitu 

telah tesedianya gedung perpustakaan sendiri, dilengkapi koleksi bahan pustaka, 

Perpustakaan MI NU Al-Anwar Raman Agung selalu mendapat dana rutin dari 

dana BOS APBN tiap tahunnya sehingga selalu ada pengadaan koleksi baru. 

                                                             
19 Suharmono, (Kepsek) MI NU Al-Anwar Raman Agung Kec Buay Madang  Timur Kab 

OKU Timur, wawancara, 13 April 2016 
20 Observasi Lapangan di MI NU Al-Anwar Raman Agung, 13 April 2016 
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Sedangkan faktor penghambat kurang maksimalnya pustakawan dalam membina 

koleksi dan pengelolaan bahan pustaka. 

Dengan demikian, beberapa faktor pendukung dan penghambat di atas, 

merupakan suatu hal yang menjadi evaluasi oleh pihak sekolah dalam memajukan 

perpustakaan yang semua itu harus segera diperbaiki dan ditingkatkan 

kualitasnya, sehingga menjadikan perpustakaan lebih efektif dan efisien sesuai 

dengan fungsi dari perpustakaan itu sendiri yaitu sebagai tempat informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


