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ABSTRAK 
 

Dian Cahyani, A 510080205, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012, 103 halaman. 
 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan prosedur 
kerja dilaksanakan 2 siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran IPA kelas 
IV SD Negeri I Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Tahun 
2011/2012 melalui penerapan metode pembelajaran word square pada materi 
pokok gaya. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penelitian ini adalah guru dan 13 siswa kelas IV SD Negeri I Joho Kecamatan 
Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus 
diperoleh hasil bahwa sebesar 38,46% (5 siswa) mendapat nilai ≥65 (KKM) dari 
13 siswa. Dalam pelaksanaan siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 
61,54% (8 siswa) mendapat nilai 65 (KKM) dari 13 siswa. Pada pelaksanaan 
siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 23,08% dari siklus I 
menjadi 84,62% (11 siswa) mendapat nilai ≥65 (KKM) dari 13 siswa. 
Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran word square dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA kelas IV SSD Negeri I Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten 
Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: metode pembelajaran word square, hasil belajar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah seni mengajar, karena dengan mengajarkan ilmu, 

ketrampilan dan pengalaman tertentu, orang akan melakukan perbuatan 

kreatif.  Proses pembelajaran yaitu suatu kegiatan atau interaksi yang terjadi 

antara guru dan peserta didik. Dan tujuan dari pembelajaran itu adalah untuk 

mendapatkan ilmu atau pun pelajaran yang berguna bagi seseorang. Peran 

guru dalam pembelajaran yaitu sebagai fasilitator, yaitu untuk memfasilitasi 

semua kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar sehingga pembelajaran yang 

terjadi adalah student centered.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah mata pelajaran yang ada di 

setiap jenjang pendidikan dan dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan 

selalu berpusat pada guru. Maka untuk menghilangkan anggapan tersebut 

maka sekolah khususnya guru berperan untuk mempersiapkan pembelajaran 

yang bersifat aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas IV, diketahui bahwa 

selama ini siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran IPA. Hal itu 

disebabkan guru yang masih menggunakan metode konvensional, sehingga 

siswa merasa jenuh dan bosan. Hasil belajarnya pun jauh dari memuaskan, 

nilai rata-rata kelas kurang dari 60. Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa 

siswa yang mencapai KKM hanya 30% dan yang belum mencapai KKM 

sebanyak 70%. Maka peneliti tergugah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 



dengan menerapkan metode word square yang berguna untuk menciptakan 

keaktifan siswa serta dapat menumbuhkan motivasi siswa karena metode 

tersebut diramu menjadi pembelajaran yang menarik. Sehingga pembelajaran 

tidak didominasi oleh guru, dan tercipta proses pembelajaran yang berpusat 

pada siswa atau student centered. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelii akan melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

melalui penerapan metode word square pada siswa kelas IV SDN I Joho 

Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri tahun 2011/2012.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa yaitu: 

1. Guru lebih menekankan terselesainya materi pada alokasi waktu yang 

tersedia. 

2. Siswa hanya menerima informasi dari guru tanpa diberi kesempatan untuk 

bertanya atau melakukan refleksi. 

3. Siswa kurang aktif karena guru mendominasi kelas dengan metode 

ceramah. 

4. Komunikasi pembelajaran hanya satu arah. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar lebih jelas dan terarah pembatasan masalahnya yaitu: 

1. Peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas IV. 

2. Penggunaan metode word square untuk mata pelajaran IPA kelas IV. 



D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah Penerapan Metode Word Square dapat Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran IPA di Kelas IV SDN I Joho Tahun Ajaran 

2011/2012?” 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Menghilangkan anggapan bahwa IPA merupakan pembelajaran yang 

sulit untuk dipahami. 

b. Menciptakan pembelajaran IPA yang bersifat PAIKEM. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA melalui metode word 

square bagi siswa kelas IV SDN I Joho Kecamatan Pracimantor Kabupaten 

Wonogiri. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Guru dapat memenemukan metode yang tepat guna dalam 

pembelajaran IPA sehingga dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA di kelas IV. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 



- Siswa menjadi semangat belajar dan mudah memahami mata 

pelajaran IPA. 

- Belajar dalam suasana menyenangkan. 

- Menambah kreatifitas siswa. 

b. Bagi guru 

- Memperluas pengetahuan tentang metode word square. 

- Memberi pengalaman tentang pembelajaran yang kretaif dan 

inovatif. 

c. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA khususnya kelas IV. 

d. Bagi peneliti 

- Penerapan ilmu yang diterima di bangku kuliah. 

- Belajar menerapkan metode pembelajaran yang tepat guna . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Belajar 

Belajar adalah usaha sengaja yang dilakukan individu atau peserta 

didik untuk menuju proses yang sedang dipelajari atau cara berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik. Sedangkan prinsip-prinsi belajar yaitu prinsip perhatian dan motivasi, 

transfer dan retensi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, 

tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individu. Selain itu tipe 

belajar peserta didik ada 6 macam, yaitu tipe peserta didik yang visual, 

auditif, taktil, alfaktoris, gustatif, dan campuran. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang diharapkan atau dicapai seseorang 

setelah melakukan usaha belajar yang hasilnya dapat berupa angka, huruf 

maupun tindakan. Hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang berasal 

dari fisiologi yaitu kondisi fisik peserta didik dan yang berasal dari 

psikologi yaitu motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, pemahaman dan 

ulangan. Sedangkan faktor ekstern yang berasal dari lingkungan sosial 

yaitu lingkungan sekolah, lingkungan sosial siswa dan lingkungan sosial 

keluarga serta lingkungan non sosial yaitu letak sekolah, alat belajar, dan 



waktu belajar. Untuk mengetahui hasil belajar diadakan tes. Tes biasanya 

dikategorikan menjadi tes essay dan tes obyektif. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan manusia tentang 

alam semesta yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen, serta 

dijelaskan dengan hukum-hukum, prinsip, teori dan hipotesis yang 

bersangkutan. Ruang lingkup mata pelajaran IPA yaitu meliputi makhluk 

hidup dan proses kehidupan, benda atau materi, energi dan perubahannya, 

serta bumi dan alam semesta. IPA mempunyai tujuan yang pasti, yaitu 

percaya terhadap kebesaran Tuhan, menerapkan konsep IPA yang 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan rasa ingin tahu, 

dan mengembangkan ketrampilan memecahkan masalah dan membuat 

keputusan.  

4. Metode Word Square 

Metode word square adalah salah satu model pembelajaran melalui 

sebuah permainan tetapi yang ditekankan adalah belajarnya. Metode 

pembelajaran ini memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dan 

kejelian mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban yang mirip 

seperti teka-teki silang namun disamarkan dengan menambahkan kotak 

tambahan dengan sembarang huruf/angka pengecoh yang bertujuan untuk 

melatih sikap teliti dan kritis siswa. 

Langkah-langkah pembelajaran word square adalah guru 

menyampaikan materi lalu membagikan lembaran kegiatan, kemudian 



siswa menjawab soal dan mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban lalu 

guru memberikan poin pada setiap jawaban dalam kotak. 

Kelebihan metode pembelajaran word square adalah mudah diskor 

dan baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan 

pengetahuan tentang istilah dan definisi.  Sedangkan kekurangannya yaitu 

terlalu mengandalkan pada pengujian aspek ingatan. 

B. Kerangka Pemikiran 

Penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional dalam 

pelajaran IPA sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV 

masih rendah. Dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode 

pembelajaran word square  pada mata pelajaran IPA kelas IV di SD Negeri I 

Joho sehingga aktivitas dan motivasi belajar IPA siswa meningkat. 

C. Hipotesis 

Hipotesis tindakan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Melalui Penerapan Metode Pembelajaran Word Square dapat Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV di SD Negeri I Joho 

Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.” 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Seting Penelitian 

Seting penelitian terdiri dari tempat penelitian dan waktu penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN I Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten 

Wonogiri. Peneliti memilih sekolah tersebut dengan pertimbangan bahwa SD 

Negeri I Joho terdapat sumber daya yang diperlukan peneliti dan masalah-

masalah yang dihadapi sekolah sama dengan tujuan peneliti, letaknya tidak 

jauh dari tempat tinggal peneliti dan peneliti telah mengenal baik lingkungan 

sekolah tersebut. Penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan, yaitu 

mulai dari tahap persiapan di bulan Desember 2011 sampai pada tahap 

penyelesaian pada bulan April 2012. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneliti 

menggunakan penelitian tindakan kelas partisipan yaitu peneliti terlibat 

langsung dalam penelitian mulai dari awal hingga akhir. PTK ini terdiri dari 

empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

C. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru dan 13 siswa kelas IV SD Negeri I 

Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Sedangkan obyek pada 

penelitian ini adalah pembelajaran word square dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri I Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten 

Wonogiri. 



D. Sumber Data 

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data primer yaitu data yang dikatakan oleh sumber data melalui angket, 

wawancara, atau pengamatan perilaku. Dalam penelitian ini data primer 

berupa data hasil wawancara.  

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber 

data. Dalam penelitian ini data sekunder berupa arsip nilai sebelum PTK. 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus dan empat langkah yang berdaur 

agar hasilnya valid. Langkah tersebut yaitu merencanakan apa yang akan 

dilakukan dalam tindakan, melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan, 

mengamati proses pelaksanaan tindakan serta merefleksi dan menyimpulkan 

apa yang terjadi. 

F. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data kuantitatif yaitu berupa nilai hasil belajar siswa. 

2. Data kualitatif yaitu berupa ekspresi dan reaksi siswa serta minat belajar 

dalam pembelajaran IPA. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat 

langsung. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan yaitu 

peneliti berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. 



2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung bertatap muka. 

3. Dokumentasi dapat berupa foto-foto. Pada penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang daftar nama siswa, silabus, legger dan raport. 

4. Tes adalah tes evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa sesuai siklus yang dilakukan. 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman observasi, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk mencatat 

aktivitas siswa dan kegiatan guru sejak pendahuluan hingga penutup. 

2. Dokumentasi dapat berupa foto-foto yang memberi keterangan tentang 

suatu hal, metode ini digunakan memperoleh data tentang siswa. 

3. Tes yang digunakan berupa postest, yaitu tes yang dilaksanakan di akhir 

pembelajaran yang berguna untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

I. Validitas Data 

Validitas data digunakan untuk mengabsahkan data. Teknik tersebut yaitu: 

1. Triangulasi, yaitu gabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Dua jenis triangulasi yaitu: 

a. Triangulasi sumber, yaitu digunakan menguji kevalidan data melalui 

beberapa sumber dengan menggunakan teknik yang sama. 

b. Triangulasi teknik, yaitu digunakan menguji kevalidan data melalui 

beberapa teknik yang berbeda dengan sumber yang sama. 

 



2. Validitas isi, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur hasil 

belajar dalam aspek kecakapan akademik. Tes dinyatakan valid jika 

mengacu pada indikator dalam RPP. 

J. Teknik Analisis Data 

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan data yang diperoleh. 

2. Reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan 

dan mengabstraksi data awal yang masih kasar. 

3. Sajian data, yaitu mengelompokkan data awal yang telah diperoleh. 

4. Penarikan kesimpulan, yaitu apabila ditemukan data yang belum akurat 

maka peneliti melakukan penyimpulan ulang. 

K. Indikator Pencapaian 

Indikator ketercapaian dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil 

belajar pada siswa kelas IV SD Negeri I Joho Kecamatan Pracimantoro 

Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2011/2012 dengan menggunakan metode 

word square. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Observasi Awal 

Berdasarkan observasi awal terhadap siswa diperoleh hasil bahwa 

motivasi dan minat belajar rendah, sering merasa jenuh dan belum aktif dalam 

bertanya dan berpendapat, dan tingkat pemahaman rendah sehingga hasil 

belajarnya pun rendah. Siswa yang telah mencapai KKM yaitu yang mendapat 

nilai 65 hanya 38,46%. Sedangkan permasalahan dari guru yaitu metode 

yang digunakan hanya ceramah dan kurang menggunakan media 

pembelajaran. 

B. Analisis Pencarian Fakta 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut guru menerapkan metode yang 

mampu mengubah kondisi kelas. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 

word square yang divariasikan dengan metode-metode aktif lainnya yaitu 

picture and picture dan demonstration. 

C. Deskripsi Penelitian Tiap Siklus 

Berikut ini disampaikan deskripsi dan hasil penelitian tiap siklus, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan tindakan, yaitu peneliti menyusun RPP, mempersiapkan 

media pembelajaran dan menyusun instrumen penelitian yaitu tes. 

b. Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama menggunakan metode word square 



yang divariasikan dengan picture and picture dan pada pertemuan 

kedua menggunakan metode word square dan demonstration.  

c. Observasi pada siklus ini berisi tentang hasil belajar siswa. Siswa yang 

mencapai ketuntasan hasil belajar (65) yaitu sebesar 61,54%. 

d. Analisis dan refleksi pada siklus I yaitu siswa belum siap mengikuti 

pembelajaran, belum disiplin, belum menunjukkan sikap aktif, dan 

banyak siswa yang belum mencapai KKM. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan tindakan siklus II sama dengan siklus I yaitu menyusun 

RPP, mempersiapkan media pembelajaran dan menyusun instrumen 

tes. 

b. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan 

menggunakan metode word square yang divariasikan dengan metode 

demonstration. 

c. Observasi pada siklus II juga berisi tentang hasil belajar siswa yaitu 

yang mencapai ketuntasan belajar (65) mengalami peningkatan yaitu 

menjadi 84,62%. 

d. Analisis dan refleksi, yaitu sebagian besar siswa sudah mencapai 

ketuntasan hasil belajar dan aktif dalam pembelajaran. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran IPA 

sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 38,46%, pada pelaksanaan siklus I 



sebesar 61,54% dan pada siklus II sebesar 84,62%. Berikut daftar nilai siswa 

prasiklus, siklus I dan siklus II:

Hasil Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

No. Nama Siswa

1. Aldi Wibowo
2. Ana Listyani
3. Anjar Susilo Pambudi
4. Ayu Ramadhani
5. Debi Anjar Rudiyanto
6. Hanif Fahrutosi
7. Hanita 
8. Mita Mila Sari
9. Rifqi Alfadin 
10 Sahfarani Nur Hanisa
11. Sriyanti 
12. Tedi Amanda
13. Yoga Aji Pratama

Jumlah
Rata-

Prosentase yang memenuhi KKM

Dari prosentase hasil

dibuat grafik sebagai berikut:

Grafik Rekapitulasi Perkembangan Hasil Belajar Siswa
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sebesar 61,54% dan pada siklus II sebesar 84,62%. Berikut daftar nilai siswa 

prasiklus, siklus I dan siklus II: 

Tabel 4.1 
Hasil Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Nama Siswa 
Nilai 

Sebelum 
Tindakan 

Nilai Setelah Tindakan

Siklus I 

Aldi Wibowo 60 86 
Ana Listyani 59 84 
Anjar Susilo Pambudi 75 78 
Ayu Ramadhani 56 82 
Debi Anjar Rudiyanto 45 60 
Hanif Fahrutosi 70 80 

74 82 
Mita Mila Sari 40 56 
Rifqi Alfadin Ilyas K. 36 50 
Sahfarani Nur Hanisa 35 44 

76 86 
Tedi Amanda 71 56 
Yoga Aji Pratama 62 80 

Jumlah 759 924 
-rata 58,39 71,08 

Prosentase yang memenuhi KKM 38,46% 61,54% 
 

Dari prosentase hasil belajar siswa yang telah memenuhi KKM, dapat 

dibuat grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.1 
Grafik Rekapitulasi Perkembangan Hasil Belajar Siswa
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Grafik Rekapitulasi Perkembangan Hasil Belajar Siswa 



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang mencapai KKM pada mata pelajaran IPA dengan 

menggunakan metode word square mengalami peningkatan yang 

signifikan. Dari prasiklus 38,46% pada siklus I sebesar 61,54% dan pada 

siklus II meningkat menjadi 84,62%. 

2. Peningkatan yang terjadi juga pada kesiapan siswa menerima 

pembelajaran, kedisiplinan, keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab dan 

berpendapat. 

3. Hipotesis tindakan dapat diterima. 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disampaikan implikasi sebagai 

berikut: 

1. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar, baik berasal dari guru 

maupun siswa. Faktor-faktor tersebut dapat saling mendukung sehingga 

dapat tercipta iklim pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan 

bermakna. 

2. Penelitian ini membuktikan hasil belajar siswa dapat meningkat dengan 

metode word square. Maka metode pembelajaran word square dapat 

dijadikan pertimbangan dan alternatif dalam menerapkan metode 

pembelajaran. 



C. Saran 

Berdasarkn hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan melibatkan siswa secara aktif dan menerapkan 

metode word square dalam pembelajarannya. 

2. Bagi kepala sekolah diharapkan memotivasi guru menggunakan media dan 

metode yang inovatif, khususnya word square. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut 

tetapi dalam metode dan materi yang berbeda. 
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