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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Morfologi 

 

Morfologi merupakan bagian dari ilmu linguistik, selain Fonetik, Fonologi, 

Sintaksis, dan Semantik. Menurut Payne (1997:20-21) ”Morphology is the study of 

the internal structure of words” ini menjelaskan bahwa morfologi adalah studi 

mengenai struktur internal dari kata-kata. 

 

Morfologi berhubungan dengan kata dan struktur internalnya dan mempelajari 

bagaimana perubahan kata itu terbentuk. Klammer (2000:51) mendefinisikan 

morfologi adalah ”Our respone in studying morphology is to learn to analyze of 

words and to use that analysis to help identify the parts of speech to which words 

belong” secara umum, tujuan mempelajari morfologi adalah untuk menganalisis 

struktur kata dan mengetahui ketegori kelas kata tersebut.  

 

2.1.1 Morfem 

 

Morfem sebagai satuan unit terkecil dalam kalimat dan definisi morfem 

menurut Payne (1997:20-21) “Morpheme is the smallest meaningful unit in the 

grammar of a language” ini mejelaskan bahwa morfem adalah unit terkecil yang 

memiliki makna dalam tata bahasa dari suatu bahasa, dan morfem menurut Trask 

(1999;192) “Morpheme is the smallest identiable grammatical unit” pernyataan ini 
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menjelaskan bahwa morfem adalah bagian terkecil yang di identifikasikan dari unit 

gramatikal.   

 

a.   Morfem bebas (Free Morpheme) 

 

Kridalaksana (1993:142) mengemukakan bahwa “Morfem bebas adalah 

morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri” dan Menurut Trask (1999:193) “ 

Free morpheme it can stand alone to make a word, as it does it the word happy” 

yang berarti morfem yang dapat berdiri sendiri dalam sebuah kata, seperti kata happy. 

dan Kroger (2005:346)  juga berpendapat ”Free morpheme is a morpheme that can 

occur as separate words. 

 

b.   Morfem terikat (Bound Morpheme) 

 

Kridalaksana (1993;141) “ Morfem terikat adalah morfem dasar yang hanya 

dapat menjadi kata bila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain, contoh: 

(juang), (olah), (temu).” Dan menurut Crystal (1997:248) ” Bound morpheme which 

can not so occurmainly affixes: thus unselfish consists of the three morphemes un, 

self and is, of which self is a free form, un- and –ish bound forms.” dan pendapat dari  

 

2.1.2 Proses Morfologi  

 

 Menurut Spencer (1998;1), ” Morphology is at the concepted  centre of 

linguistic. This is not because it is the dominant subdiscipline, but because 
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morphology is the study of word structure.” ini menjelaskan bahwa morfologi 

berkaitan erat dengan struktur internal pembentukan kata yaitu proses menghasilkan 

kata baru dari kata yang sudah ada sebelumnya dan membentuk arti kata yang baru 

pula.  

Ada empat proses morfologi antara lain ialah proses menghasilkan kata baru, 

yang dibentuk dengan cara afiksasi, compounding, blending, dan clipping. 

 

2.1.2.1  Afiksasi 

 

 Afiks adalah morfem terikat, yang berarti tidak dapat berdiri sendiri dan harus 

dilekatkan pada kata dasar. Menurut Arnoff (1988:234), ”Affix is a bound morpheme 

that attaches to root or a steam to form a new lexeme (derived form) or an inflected 

form or stem of an exiting lxeme” menurut pernyataan ini bahwa afiks merupakan 

bagian dari morfem terikat karena tidak dapat berdiri sendiri tanpa kata. Menurut 

Quirk dalam bukunya A comprehensive Grammar of The English Language 

(1985:1520) afiksasi terbagi menjadi dua, yaitu : 

 

a. Prefiks 

 

Meurut O’Grady dan de Guzman (1989:138), “Prefix is an affix that is to the 

front of its base is called prefix” yaitu afiks yang diimbuhkan di muka bentuk dasar. 

Contoh prefiks dalam bahasa Inggris yaitu dis-, mis-, in,- un-, re-, ir-, ex-. 

1. Prefixation; putting a prefix in front of the base. 

c.g. : 
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1. mis- + communication = miscommunication  

2. ex- +boss                      = ex-boss 

3. in- +formal                   = informal 

4. dis- +like                      = dislike 

5. re- +new                       = renew 

6. un- +lucky                    = unlucky 

7. ir- +regular                   = irregular  

 

b.  Sufiks 

 

Menurut Aronoff (1988:242), ”Suffix is an affix that is attached to the and of 

its base” pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sufiks adalah suatu imbuhan yang 

diletakan diakhir kata dasarnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Jackson (202:12), “ 

Suffix are numerous and usually change the word class of the item they are added to” 

yaitu sufiks adalah imbuhan yang diletakan pada akhiran kata dari suatu morfem 

bebas yang biasanya merubah kelas kata dari morfem yang dilekatinya itu. 

Sebagaimana yang terlihat dalam contoh berikut ini : 

 

1. Boys + -s = boys 

2. Play + -er = player 

3. Creat + - ion = creation 

4. Play + -ful = playful 

5. Danger + - ous = dangerous 

6. Meaning + -less = meaningless 
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7. Dirt + -y = dirty 

 

2.1.2.2  Derivasi (Derivation)  

 

Derivasi adalah proses membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda 

identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Menururt O’Grady (1997:120), 

“derivation is the process by which a new word is built from a base usually through 

the addition of an affix.” 

 

Contoh: 

 

Ice breaker is someone who breaks some situation.   

 

Pada kalimat tersebut, kata break memiliki arti mematahkan atau memecahkan dan 

kelas katanya adalah kata kerja (verb). Namun setelah dilekati oleh sufiks –er, arti 

maupun kelas katanya berubah, breaker memiliki arti seorang yang mematahkan atau 

memecahkan sesuatu dan termasuk ke dalam kelas kata benda (noun). 

 

2.1.2.3  Infleksi (Inflection) 

 

Richards (1985:139), ”inflection is the process of adding an affix to a word or 

changing it in some other way according to the rules of the grammar of a language.” 

menurut Bauer (1988:15)  “sifat yang berhubungan dengan perubahan makna dapat 

dikatakan bersifat infleksional. Selain itu kelas katanya tidak mengalami perubahan, 

dan perubahan makna itu bersifat gramatikal.” dan Verhaar (1996;143) juga 
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mendefinisikan” infeksi adalah perubahan morfem dengan mempertahankan identitas 

leksikal dari kata yang bersangkutan”  

 

Contoh : 

 

In English, verbs are inflected for 3rd-person singular: I  work, he works for past 

tense: I worked. 

 

2.1.2.4  Compounding 

 

Menurut Noel dan Staselavage (2001:129), ” A compounding is a word 

formed by the combination of two independent words” mereka berpendapat bahwa 

compounding adalah sebuah kata yang dibentuk oleh dua kata yang dapat berdiri 

sendiri dan compounding menurut Fabb (2001:68) “A compound is a word which 

consist of two or more words” pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kata majemuk 

adalah kata yang terdiri dari dua atau lebih.  

 

Contoh : 

 

(15 )     a. . girlfriend dari kata girl + friend 

        b. bittersweet dari kata bitter+sweet 

        c.  darkroom dari kata dark+room 

       d.  blackbird dari kata black+bird 

            e. sleepwalk dari kata sleep+walk 
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Compounding atau kata majemuk dapat diartikan sebagai penggabungan dua 

kata atau lebih yang menghasilkan makna baru. Menurut McManis (1987:129) 

pengertian kata majemuk adalah ”A compound ia a word formed by the combination 

of two independent words” yang berarti kata majemuk adalah sebuah kata yang 

dibentuk oleh kombinasi dari dua buah kata. Leech (2006:23-24) juga 

mengungkapkan bahwa ”A compound is a word which contains two or more other 

words” 

 

Fabb (2001:66-67) membagi tipe kata majemuk menjadi beberapa bagian, 

yaitu : 

 

a. Endocentric Compound  

 

Fabb (2001:66) berpendapat ”Compound which have a head are called 

endocentric compound”. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kata 

majemuk endosentrik adalah kata majemuk yang mempunyai hulu (head). Pendapat 

yang sama dikemukakan oleh Lyons (1968:108) ”an endocentric coumpond is one 

that has a head.” 

 

Contoh :  

 

Postman = Post (modifier) + Man (head) 
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b.  Exocentric Compound  

 

Compound eksosentrik adalah kata mejemuk yang tidak mempunyai hulu 

(head) seperti yang dikemukakan Fabb (2001:66) “Compound without a head are-

called exocentric compounds”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan kata 

majemuk eksosenrik adalah kata majemuk yang tidak mengandung satu unsur inti 

dari gabungan kata tersebut. 

 

Contoh :  

 

Boyfriend.  

 

Kata boy berarti anak laki-laki dan friend berati teman. Ketika dua kata tersebut 

digabungkan, kata tersebut tidak bisa diartikan sebagai teman anak laki-laki. Tetapi 

memiliki makna baru yang berarti pacar atau kekasih dari seorang perempuan. 

 

c.  Co-ordinate Compound 

 

Co-ordinate compound merupakan salah satu jenis gabungan kata yang 

memiliki sebutan lain yaitu appositional compound dan dvandva compound. Co-

ordinate compound menurut, Fabb (2001-67) yaitu,”there is a third kind of 

compound, where there is some reason to think of both words are as equally sharing 

head like characteristic, as in student-prince (both student and ptince); these called 

appositional or co-ordinate compound.” dan menurut Bauer (2001) co-ordinate 
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compound yaitu “it is the compound made up of two elements, each of  which refers 

independently to some facet of the thing denoted by the compound as a whole ; man-

servant , secretary-treasurer”.  Dari sumber online yaitu wikipedia yang menjelaskan 

bahwa dvandva compound (sanskrit name) adalah ”dvandva compound is a term 

used for a type of compound  in which  there is a simple conjunction of  two words, 

without  any  further dependency holding between them” dan dari sumber yang sama 

juga menjelaskan dvandva compound (sanskrit name) “ without any further 

dependency holding between them refer to lexems that have two attributes which 

classify the compound” 

 

Uraian tersebut menunjukan bahwa co-ordinate compound adalah gabungan 

kata yang terdiri dari dua kata yang setiap katanya dapat berdiri sendiri atau disebut 

dengan morfem bebas dan tidak saling ketergantungan satu sama lain yang 

dipisahkan dengan tanda hyhpen (-) atau tanda penghubung. 

 

2.1.2.5 Blending  

 

 Menurut Aronoff (2005:133),”Blends also called portmanteud words, are 

formed by combining parts of more than one word” yaitu blending adalah campuran 

yang juga disebut portmanteau (gabungan dari dua kata), dibentuk dengan 

menggabungkan bagian-bagian lebih dari satu kata. 

 

 

 

 

 



15 

 

  

Contoh :  

 

 a. smoge = some +fog 

  b. chunnel = channel + tunnel 

  c. motel = motor + hotel 

   d. bit = binary +digit 

  e. spork = spoon + fork 

 

2.1.2.6 Clipping 

 

Menurut Aronoff (2005:133), “Clipping is the creation of a new word by 

truncate of an exiting one” yaitu clipping adalah menciptakan kata baru dengan 

memotong dari sesuatu yang ada. 

 

Contoh : 

 

a .exam (examination) 

b. fax (facsimile) 

c. gym (gymnastics) 

d. mutt (muttonhead) 

e. doc (doctor) 
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2.2 Sintaksis 

 

Stryker dalam tarigan (1983:3) menyatakan,”Syntax is the study of patterns by 

which words are combined to make sentences”. Dari sini jelas dapat dikatakan bahwa 

sintaksis adalah ilmu yang mempelajari pola-pola yang digunakan untuk 

menggabungkan kata-kata menjadi kalimat dan menurut O’Grady (1992:181), 

”Syntax is the system of rules an categories that underline sentence formation in 

human language” O’Grady mengatakan bahwa sintaksis adalah sebuah sistem 

aturan-aturan dan ketgori-kategori yang menggaris bawahi pembentukan kalimat 

dalam bahasa manusia. Selanjutnya sintaksis menurut Ramlan (2001 : 18) adalah 

”Bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacan, 

kalimat, klausa, dan frasa, berbeda dengan morfologi yang membicarakan seluk beluk 

kata dan morfem”  

 

Dari tiga pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sintaksis adalah bagian 

dari linguistik yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, klausa, dan kalimat. 

Sintaksis juga meliputi studi tentang satuan, peran, fungsi, kategori dan membahas 

hubungan antara satuan-satuan tersebut dalam satuan kalimat. 

 

2.2.1 Kata 

 

Definisi kata menurut Trask (1999:342), yaitu ”Word is a lingistic unit 

typically large than a morphem but smaller than phrase” yang berarti kata adalah 

satuan lingistik yang lebih besar dari morfem tetapi lebih kecil dari frasa. Dan 
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menurut Lyons (1995:46), yaitu ” word may be consideres purely as from, wheter 

spoken or written or alternatively, as composite expressions, which combine form an 

meaning” yang bererti kata dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi baik lisan ataupun 

tulisan yang merupakan gabungan antara bentuk dan arti. 

 

Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa kata merupakan unit bahasa yang 

terdiri dari satu atau lebih morfem dan mempunyai makna tersendiri. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai jenis kata: 

 

a. Nomina (Noun) 

 

Nomina adalah kata yang menyatakan benda, nama atau tempat. 

Menurut Trask (1999:206) yaitu ”Noun is the part of speech which includes words 

like girl, tree and happiness. Traditional grammarians often tried to define a noun as 

the name of person, place, or thing, but doesn’t work.” dan menurut Allsop (1989:9) 

nomina adalah “Nouns are used to identify or put names to people, things and 

qualities in the world around us.”  

 

Klammer (2000:67) memberikan beberapa contoh kalimat yang mempunyai 

kategori kelas kata nomina, yaitu: 

 

Contoh : 

 

They know only the New York of the very rich 
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He spoke of the young James Joyce 

 

Berdasarkan contoh tersebut dijelaskan pada kalimat (1) the New York merupakan 

frasa nomina demikian pula dalam kalimat  (2)  the young James Joyce adalah frasa 

nomina. 

 

b. Verba (Verb) 

 

Menurut Kroeger (2005:33) “Verb is a word that names an action or event” 

dan Allops (1989:125) berpendapat verba ialah, ”Words which refer to actions 

describe the state of things” 

 

Klammer (2000:68) memberi beberapa contoh kalimat yang mempunyai 

kategori kelas kata verba, yaitu: 

 

Contoh : 

 

The baby ate 

The house remained unlocked over the weekend  

 

Berdasarkan contoh tersebut dijelaskan dalam kalimat (3) kata ate merupakan bentuk 

lampau dari ate yang termasuk dalam kelas kata kerja dan kata remainded pada 

kalimat ke (4) merupakan bentuk lampau dari remain dan temasuk dalam kelas kata 

kerja. 
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c.  Adjektiva (adjective) 

 

Menurut Allops (1998:125),”Adjectives describes the quality of noun” dan 

Adjektiva menurut Trask (1999:3) adalah ”Adjective is the part of speech which 

inludes words like big and beautiful. An adjective may take the prefix un- or in- to 

form another adjective, the suffix –ly to form an adverb, or the suffix –ness or –ity to 

form a noun”. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menerangkan kata benda.  

R. Kroger (2005:33) menjelaskan bahwa “ Adjective is a word that describes 

a state” dan memberikan contoh kalimat yang mempunyai kategori kelas kata 

adjektiva, yaitu: 

 

Contoh : 

 

They are foolish 

 

Berdasarkan contoh tersebut kata foolish merupakan kelas kata adjektiva. Kata 

fooslish terdiri atas dua morfem, morfem bebas fool yang merupakan kelas kata 

nomina dan morfem terikat –ish. 

 

d. Adverbia (Adverb) 

 

Adverbia adalah kata yang menerangkan atau menambahkan makna pada  

kata verba, adjektiva atau adverbia yang lain. Martin (2003:4) berpendapat, ”An 

adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective, or 

another adverb”.  Seperti pada kalimat di bawah ini : 
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Contoh : 

 

The big boy threw the ball quickly 

 

Pada kalimat tersebut adverbia quickly menerangkan verba threw. 

 

Ada dua  jenis kata penghubung yang menunjukkan satu macam hubungan 

yang tersambung, yang biasanya ada di antara empat kelas kata tersebut, yaitu: 

 

a. Preposisi (Preposition) 

 

Richards et.al (1989:209) mengemukakan bahwa preposisi ialah kata yang 

diletakan sebelum nomina untuk menunjukan hubungan antara orang atau benda yang 

di simbolkan atau diwakili oleh nomina dengan sesuatu yang lain: ” word placed 

before a noun equivalent to show in what relation the person or thing denoted by the 

noun stands to something else.” 

 

Contoh :  

 

The boy threw the ball into the water. 

 

Pada kalimat tersebut, kata water dan ball dihubungkan dengan menggunakan 

preposisi into sebagai penunjuk arah. 
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b. Konjungsi (Conjuction) 

 

Richards et.al (1989:209) mengemukakan bahwa konjungsi ialah sebuah kata 

yang digunakan untuk menggabungkan kata atau frasa dengan menggabungkan 

klausa yang satu dengan klausa yang lain: ” a word used to join words or phrases 

together or one clause to another clause.” 

 

Contoh : 

 

She has lived here for many years and she loves it. 

 

Pada kalimat tersebut, kata and sebagai penghubung antara klausa dan klausa. 

 

2.2.2 Frasa  

 

Richard, et al (1985:39) mendefinisikan ”A phrase is a group of two or more 

words which can be used as a grammatical unit within a sentence” dan menurut 

Miller (2002:54), “ Phrase is a group of words without a verb that form part of a 

sentence” dengan kata lain frasa merupakan kelompok kata tanpa kata kerja yang 

membentuk bagian dari suatu kalimat. Definisi mereka menjelaskan bahwa frasa 

adalah kelompok yang terdiri atas dua atau lebih kata yang bisa digunakan sebagai 

unit gramatikal dalam sebuah kalimat.  Berikut ini diuraikan mengenai beberapa jenis 

frasa menurut Miller (2002:17-20) adalah sebagai berikut: 
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a. Frasa Nomina 

 

Quirk (1985:62) mengemukakan bahwa frasa nomina adalah frasa yang terdiri 

dari induk frasa yang berkelas kata nomina, dan elemen lain yang menjelaskanya: ” 

noun phrase consists of a head, which is typically a noun, and of elements which 

determine the head and modify that head or complement another element in the 

phrase.” 

 

Contoh :  

 

 I buy a new bag 

 

Pada kalimat tersebut a new bag adalah frasa nomina yang merupakan gabungan dari 

determiner a dan adjektiva new, serta nomina bag yang merupakan inti atau head 

pada phrase tersebut. 

 

b. Frasa Verba 

 

Quirk (1985:62) mengemukakan bahwa frasa verba adalah frasa yang terdiri 

dari verba utama sebagai induk yang dapat berdiri sendiri atau diikuti elemen lain 

untuk menjelaskannya: “ verb phrase consist of a main verb which either stands 

alone as the entire verb phrase or is preuded by up to verbs in an auxiliary fuction.” 

 

Contoh: 

 

The catcher dropped the ball  
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Frasa dropped the ball pada kalimat tersebut merupakan frasa verba dengan drop 

sebagai inti atau head yang digabungkan dengan pronomina the ball. 

 

c. Frasa Preposisi  

 

Quirk (1985:63) mendefinisikan bahwa frasa preposisi sebagai frasa preposisi 

yang diikuti oleh frasa nomina: ” prepositional phrases are consists of preposition 

followed by a prepositional complement which is normally anoun phrase.”  

 

Contoh : 

 

She walked in the park 

 

In the park merupakan frasa preposisi yang terdiri atas kata in sebagai preposisi dan 

sebagai inti dari frasa, dan the park merupakan frasa nomina yang terdiri determinator 

the dan nomina park. 

 

d. Frasa Adverbia 

 

Quirk (1985:63) mendefinisikan bahwa frasa adverbia sebagai frasa yang 

terdiri dari head atau hulu yang berkelas kata sebagai adverbial itu sendiri: “ adverb 

phrase consists of adverb, instead of adjective as their head.” 
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Contoh :  

 

He runs very quickly  

 

Very sebagai specifier dan quickly sebagai adverbia. 

 

e. Frasa Adjektiva 

 

Quirk (1985:63) mengemukakan bahwa frasa adjektiva adalah frasa yang 

terdiri dari adjektiva sebagai head atau hulu yang dapat diikuti oleh penjelasannya: ” 

adjective phrase consists of an adjective as head optionally preceded and followed 

modifiying elements.” 

 

Contoh :  

 

She is very beautiful 

 

Dalam kalimat tersebut Frasa adjektiva terdiri atas dua kata yaitu kata very 

sebagai specifier dan kata beautiful sebagai adjektiva atau head. 

 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa setiap frasa memiliki kata inti atau head 

sebagai bagian frasa yang paling pokok, dan inti frasa adalah merupakan yang 

diterangkan. 
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2.2.3 Klausa 

 

Klausa adalah bagian gramatikal yang lebih kecil dari kalimat. Klausa tidak 

diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan intonasi final tetapi klausa 

memiliki subjek dan predikat. Menurut Trask (1999:35) ”Traditionally, a clause is a 

grammatical unit consisting of a subject and a predicate, and every sentence must 

consist of one or more clauses”. Pada umumnya klausa adalah satuan gramatikal 

yang terdiri dari subyek dan predikat dan setiap kalimat harus terdiri dari satu atau 

dua klausa. 

 

2.2.4 Kalimat 

 

 Kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki subyek dan predikat diawali 

dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca titik. Menurut Longman Dictionary 

(1987:1289) ”Sentence is a group of words that usually contains a subject and a verb, 

expresses a complete idea or ask a question, and when written in English begins with 

a capital letter and end with a full stop”, yang berarti bahwa kalimat adalah 

kumpulan kata yang biasanya terdiri daru subyek dan predikat, untuk 

mengungkapakan seluruh ide atau suatu pernyataan, ketika menulis diawali dengan 

huruf besar dan diakhiri dengan titik. 


