
BAB I. PENDAHULUAN  

 BAB I Pendahuluan menjadi bab pengantar yang berisi gambaran umum dari 

permasalahan yang akan dibahas di beberapa bab selanjutnya. Hal-hal yang dibahas dalam bab 

ini meliputi pemaparan mengenai pengertian judul, latar belakang yang melatarbelakangi 

penulisan Tugas Akhir ini, permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup batasan 

dari pembahasan masalah, serta sistematikan penulisan. 

A. Pengertian Judul 

1. Taman Kanak-Kanak 

Taman Kanak-Kanak atau TK merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

yang bersifat formal. Umumnya, TK adalah jenjang sekolah yang ditempuh sebelum 

memasuki Sekolah Dasar (SD), dengan rentang usia peserta didik berada pada 3-6 

tahun.  

2. Sekolah Dasar 

Pendidikan adalah upaya dan usaha seseorang yang terorganisasi untuk mencapai 

sebuah tujuan, yaitu tujuan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan memiliki tujuan 

seperti yang dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi siswa dari 

berbagai aspek, sehingga ia dapat mengambil peran di masyarakat luas, dalam 

berbangsa dan bernegara. Sedangkan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan 

berasal dari kata 'didik' dan mendapat tambahan 'pe' dan akhiran 'an', dari pengertian 

ini dijelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu cara untuk mendidik siswa atau 

memberikan siswa motivasi untuk berbudi pekerti, memiliki akhlak dan perilaku yang 

baik, serta membanggakan. Apabila diperjelas secara lebih spesifik, maka yang 

dimaksud dengan pendidikan adalah suatu proses mengubah sikap dan tingkah laku 

seseorang atau kumpulan individu dengan tujuan akhir untuk mengembangkan siswa 

melalui upaya bimbingan, proses belajar, atau kemungkinan mempersiapkan peran 

mereka di masyarakat di kemudian hari. Pengertian pendidikan sekolah dasar memiliki 

pengertian yang hampir sama hanya saja secara khusus diperuntukkan bagi siswa kelas 

1 sampai kelas 6 SD. 

3. Sekolah Islam Terpadu 
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Sekolah Islam Terpadu adalah lembaga pendidikan yang menggabungkan antara 

pendidikan akademis umum dengan pendidikan agama. – Jurnal pendidikan Islam 

Vol.II, No.2. Sekolah Islam Terpadu: Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan 

Islam di Indonesia. 

4. Arsitektur Ekologis 

Arsitektur Ekologis adalah salah satu cabang arsitektur yang membahas tentang 

keseimbangan antara bangunan, manusia, dan alam. Arsitektur Ekologis berbicara 

mengenai bagaimana membangun sebuah bangunan yang dapat mewadahi kegiatan 

manusia namun berintegrasi dengan alam dan lingkungan, sehingga dapat 

meminimalisasi kerusakan yang terjadi. 

5. Kota Tangerang Selatan 

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi 

Banten, sebelah timur pulau Jawa. Letak Tangerang Selatan berbatasan langsung 

dengan Ibukota DKI Jakarta. Hal ini membuat Kota Tangerang Selatan menjadi sebuah 

kota satelit yang menghubungkan Ibukota dengan kota lain di sekitarnya. 

Perkembangan Kota Tangerang Selatan terjadi cukup pesat, terutama pada bidang 

pendidikan. 

B. Latar Belakang 

pendidikan akhlak adalah poin penting dalam membuat generasi berbudi pekerti 

dan berkarakter mulia. Masa-masa perkembangan adalah saat yang tepat untuk 

menanamkan nilai-nilai tersebut. Kualitas sebuah generasi ditentukan oleh kualitas 

pendidikan, hal ini juga menentukan tingkat kemajuan sebuah negara. Taman Kanak-kanak 

dan Sekolah Dasar sebagai sarana pendidikan yang mengajarkan hal-hal mendasar menjadi 

tempat yang tepat dalam membina dan mendidik anak, karena pada usia tersebut, anak 

berada pada puncak masa perkembangan. 

1. Perkembangan Anak 

Penelitian neurologi mengatakan, 50% perkembangan kognitif anak dicapai pada 

saat anak berusia 4 tahun, kemudian berkembang 30% lagi menjadi 80% pada usia 8 

tahun, hingga akhirnya mencapai puncak pada saat anak berada di usia 18 tahun dengan 

presentase 100% (Masganti:2015). Masa-masa perkembangan anak sebelum akhirnya 

mencapai angka 100%, disebut juga masa keemasan atau golden age. Pada masa ini, 
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anak-anak dapat menyerap dengan mudah apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Masa 

keemasan anak terjadi pada usia 0-8 tahun yang pada masa tersebut, anak-anak 

biasanya berada pada jenjang pendidikan TK atau SD. 

Pada masa perkembangan, dua aspek utama yang paling berkembang pesat adalah 

fisik dan psikis anak. Anak mulai dapat berinteraksi dengan baik, terutama antara 

dirinya dengan orang tua, kemudian dengan teman sebayanya dan orang lain. 

Kemampuan bahasa, emosional, moral, serta spiritual meningkat disebabkan 

kemampuan berpikir anak yang berkembang pesat, baik dari cara berpikir sensoris-

motoris, juga bagaimana mereka berpikir dalam hal pra-operasional. Anak tidak lagi 

hanya mengandalkan panca indera mereka dalam menangkap dan mengolah informasi, 

tetapi juga bercampur dengan pemahaman terhadap benda yang dipadukan dengan 

daya imajinasi. 

2. Pentingnya Pendidikan Moral 

Moralitas selalu berbicara tentang baik buruk seseorang sebagai manusia, dan 

bagaimana ia bersikap dalam memperlakukan manisia lain. Moralitas menjadi hal yang 

mendasari seorang manusia, menunjukkan betapa pendidikan moral menjadi 

kebutuhan dasar bagi sebuah pendidikan karakter (Doni Koesoema A.: 2007) 

Seperti tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam UU RI No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan moral seharusnya mendapat porsi 

utama dalam mencetak generasi yang bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki akhlak 

yang mulia, sehat jasmani maupun rohani, kaya ilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta 

menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan memiliki rasa demokratis. 

3. Gerakan PAUD Berkualitas 

 Pada tahun 2018, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

menggelar dialog Nasional Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Keluarga yang 

kemudian menjadi sebuah gerakan percepatan pembangunan PAUD dengan tema 

“Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas, Inklusif dan 

Berkesetaraan.”  

Salah satu indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemuajuan 

suatu bangsa adalah kualitas sumber daya manusia yang harus sudah mulai dibentuk 

sejak dini. Menurut Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 
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Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar, menyebutkan bahkwa penyiapan sumber 

daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masih berada 

dalam kandungan. PAUD berkualitas dapat menjadi investasi Negara dan hal tersebut 

memiliki arti penting bagi masa depan. 

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melayani 9.783.658 juta anak usia 

dini di Indonesia melalui Gerakan Nasional PAUD berkualitas. Pada tahun 2018, angka 

partisipasi anak usia dini yang terlayani mencapai angka 74,3% dalam rata-rata 

nasional. Namun masih terdapat kesenjangan angka partisipatif antar daerah, terutama 

daerah perbatasan, pedesaan, terpencil, dan daerah sulit geografis yang angka 

partisipasinya masih di bawah rata-rata. 

Keikutsertaan anak-anak pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

meningkat pesat di tingkat Asia dan dunia setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Angka 

Partisipasi Kasar (APK) anak-anak berusia 3-6 tahun pada layanan PAUD di Indonesia 

mencapai lebih dari 72,35 persen. Sebagian besar mendapatkan layanan PAUD yang 

berbasis masyarakat di lebih dari 57.526 desa. 

Kualitas ini juga harus didukung oleh fasilitas, sarana dan prasarana, yang 

memadai. TK sebagai wadah pendidikan harus mampu menyediakan  tempat yang 

nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, sebuah bangunan yang mampu 

memberikan pengalaman meruang yang lebih, menyesuaikan dan berpijak kepada 

kebiasaan anak, sehingga bukan hanya dari sisi akademis, namun minat anak yang 

besar terhadap bermain dapat tersalurkan selagi mereka belajar. 

4. Sekolah Islam Terpadu sebagai Sarana Pendidikan dan Pembentukkan Akhlak 

Islam sampai saat ini memiliki pembagian ilmu agama dan ilmu di luar agama. 

Ilmu-ilmu tersebut telah dirujuk dalam karya-karya klasik, seperti karya yang telah 

ditulis al-Ghazali dan Ibn Khaldun, mereka tidak menyangkal namun mengakui 

validitas dan status ilmiah dari setiap kelompok tersebut. 

Alih-alih dikotomi yang dikenal oleh dunia Islam, sains Barat saat ini tidak 

menganggap ilmu agama sebagai suatu ilmu yang tinggi, seperti yang diterapkan pada 

sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia. Kondisi seperti inilah yang 

menyebabkan pendidikan Islam mengalami kemunduran karena ditinggalkan oleh 

kemajuan IPTEK dan lagi-lagi tertinggal dalam ilmu agama. Sedikitnya pelajaran 
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agama yang diadakan oleh kurikulum sekolah saat inilah yang menjadi penyebab 

tertinggalnya pendidikan Islam. 

Oleh karena itu Sekolah Islam Terpadu memiliki kurikulum tersendiri dan 

berbeda dari kurikulum pada umumnya, dimana kurikulum Sekolah Islam Terpadu 

mengadopsi dan memodifikasi kurikulum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Ciri khas dalam kurikulum Sekolah Islam Terpadu adalah perpaduan antara mata 

pelajaran umum dengan mata pelajaran agama. Ilmu pengetahuan dan agama adalah 

dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan secara seimbang. 

Berikut adalah gambar skema yang menunjukkan bagaimana program pendidikan 

Sekolah Islam Terpadu. Gambar A di tengah menunjukkan siswa yang memiliki 

integrasi antara ketiga disiplin ilmu, sedangkan gambar B adalah seseorang yang hanya 

memiliki salah satu dari ilmu tersebut. 

 
Gambar 1 Skema Ilmu Integratif Sekolah Islam Terpadu 

Sumber: Suyatno (2013) 

5. Kondisi Pendidikan di Tangerang Selatan 

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi 

Banten, sebelah timur pulau Jawa. Letak Tangerang Selatan berbatasan langsung 

dengan Ibukota DKI Jakarta. Hal ini membuat Kota Tangerang Selatan menjadi sebuah 

kota satelit yang menghubungkan Ibukota dengan kota lain di sekitarnya. 

Perkembangan Kota Tangerang Selatan terjadi cukup pesat, terutama pada bidang 

pendidikan. 
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Setiap kota memiliki logo tersendiri yang melambangkan kakrakteristik dan 

mengandung makna tersendiri. Berikut adalah logo dari Kota Tangerang Selatan. 

 
Gambar 2 Logo Kota Tangerang Selatan 

Sumber: bantenprov.go.id (2014) 

Pada logo tersebut dalam Gambar.2, terdapat kata “Cerdas Modern Religius” 

yang berada pada pita bagian bawah. Cerdas memiliki arti pengetahuan yang luas, 

berketerampilan baik, dan berperilaku positif; Modern memiliki arti peradaban yang 

dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi; sedangkan Religius 

memiliki arti bahwa kecerdasan dan kemajuan senantiasa dibingkai oleh nilai-nilai 

luhur ketuhanan yang tercermin dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan dan 

nilai-nilai agama yang dianut masyarakat secara utuh dan benar. Menyimpulkan dari 

motto yang diusung oleh Kota Tangerang Selatan, maka dapat dilihat bahwa 

pendidikan, perkembangan iptek, dan nilai-nilai religious menjadi poin utama.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Kementrian Pendidikan dan Budaya, 

jumlah taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Kota Tangerang Selatan adalah 

sebagai berikut. 

Table 1 Tabel Jumlah TK/RA di Kota Tangerang Selatan 

Sumber: Kemdikbud (2018) 

No Kecamatan 
TK/RA 

N S JML 

Total 6 606 612 

1 Kec. Ciputat 2 93 95 

2 Kec. Ciputat Timur 0 79 79 

3 Kec. Pamulang 1 139 140 
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4 Kec. Pondok Aren 1 132 133 

5 Kec. Serpong 1 75 76 

6 Kec. Serpong Utara 0 59 59 

7 Kec. Setu 1 32 33 

 

Table 2 Tabel Jumlah SD di Kota Tangerang Selatan  

Sumber: Kemdikbud (2018) 

No Kecamatan 
SD Sederajat 

N S JML 

Total 159 245 404 

1 Kec. Ciputat 28 40 68 

2 Kec. Ciputat Timur 19 22 41 

3 Kec. Pamulang 28 54 82 

4 Kec. Pondok Aren 35 60 95 

5 Kec. Serpong 21 41 62 

6 Kec. Serpong Utara 16 21 37 

7 Kec. Setu 12 7 19 

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah TK paling sedikit 

yaitu pada Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Setu. Dilihat dari perbandingan 

antara perkembangan kedua kecamatan tersebut, dipilih Kecamatan Serpong Utara 

sebagai lokasi tapak proyek Tugas Akhir ini. 

6. Arsitektur Ekologis sebagai Pendekatan Arsitektur dalam Mewujudkan Bangunan 

Sekolah yang Terintegrasi dengan Alam dan Lingkungan Sekitar 

Salah satu tahap perkembangan yang paling penting dialami seorang anak adalah 

perkembangan sensoris-motoris, dimana anak belajar menerima informasi stimulus 

oleh panca indera, untuk kemudian diproses oleh otak dan berakhir dengan sebuah 

tindakan. Fase perkembangan ini telah dialami anak mulai dari usia 2 tahun hingga 

masa Sekolah Dasar. 

Dalam membangun wadah pendidikan dan perkembangan anak tersebut secara 

optimal, dalam hal ini adalah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, diperlukan 

acuan perencanaan yang matang. Secara arsitektural, perencanaan dan perancangan 

dilakukan agar bangunan tersebut dapat mewadahi kegiatan dengan lancar, dapat 
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mencapai tujuan yang diinginkan, serta yang paling penting adalah sesuai dengan 

karakter anak sebagai pengguna utama. 

Arsitektur ekologis sebagai arsitektur yang berintegrasi dan berwawasan 

lingkungan menjadi pendekatan yang tepat bagi Taman Kanak-kanak dan Sekolah 

Dasar Islam Terpadu. Pemanfaatan alam yang optimal, selain dapat meminimalisasi 

kerusakan lingkungan dan menjadi elemen estetika sebuah bangunan, juga dapat 

membantu siswa sebagai media pembelajaran. Hal ini didukung oleh karakter anak 

yang dinamis, serta kebiasaan mereka yang suka bermain, berimajinasi, dan 

bereksplorasi. Alam menyediakan berbagai hal untuk dapat membantu belajar siswa, 

terutama pada perkembangan sensoris-motoris mereka.  

Selain itu, gaya hidup masyarakat kota yang individualis serta padatnya 

pembangunan dapat menghambat cara anak berinteraksi dengan lingkungan dan alam. 

Penerapan arsitektur ekologis pada sebuah bangunan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan dasar, kemduain tercipta sebuah konsep perencanaan dan perancangan 

Taman Kanak-kanak Islam dan Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan menggunakan 

pendekatan Arsitektur Ekologis. 

 

 

 

 

 

 

C. Permasalahan dan Persoalan 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu bagaimana konsep perencanaan dan perancangan Taman 

Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kota Tangerang Selatan 

yang menggabungkan fungsi pendidikan, pembinaan, dan pengembangan diri 

sehingga tercipta perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan 

keterampilan yang baik bagi anak-anak di Kota Tangerang Selatan dengan 

pendekatan Arsitektur Ekologis sebagai acuan perencanaan dan perancangan. 
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2. Persoalan 

 

 

 

 

D. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 

menghasilkan sebuah rumusan, yaitu konsep perencanaan dan perancangan sebuah 

Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan pendekatan Arsitektur 

Ekologis di Tangerang Selatan berupa program peruangan, tata massa dan site, 

pengolahan tampilan bangunan dan fasad, serta penentuan struktur bangunan agar 

tercipta sebuah bangunan sekolah yang dapat menjadi wadah dalam kegiatan 

pendidikan, baik dari sisi kegiatan belajar mengajar, peruangan yang baik dan sesuai 

dengan karakter dan kebutuhan anak, serta bentuk massa bangunan yang nyaman dan 

menarik dengan arsitektur Ekologis sebagai acuan desain. 

2. Sasaran 
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 Konsep penentuan dan pengolahan site yang dapat memenuhi kriteria desain 

sebuah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Islam Terpadu. 

 Konsep penataan ruang dan pola hubungan antarruang berdasarkan jenis 

kegiatan, pengguna, serta ramah anak, baik dari segi bentuk, sirkulasi, maupun 

kualitas ruang yang meliputi pencahayaan dan penghawaan. 

 Konsep bentuk dan penataan massa yang menarik dan menyesuaikan dengan 

karakter anak sebagai pengguna utama, dengan mengacu pada konsep 

Arsitektur Ekologis. 

 Konsep struktur dan utilitas yang sesuai dan efektif agar fungsi bangunan 

Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Islam Terpadu berjalan secara optimal. 

E. Lingkup dan Batasan 

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya, batasan 

pembahasan pada konsep perencanaan dan perancangan ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyelesaian permasalahan dan persoalan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 

Islam Terpadu di Kota Tangerang Selatan menggunakan pendekatan ekologi 

arsitektur sebagai metode desain untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan. 

b. Perancangan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Islam Terpadu yang 

mengacu pada aturan dan standar yang ada dengan menerapkan ekologi arsitektur 

sehingga tercipta bangunan yang berwawasan lingkungan. 

F. Sistematika 

1. Sistematika Konsep 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan judul tugas akhir yang diangkat, esensi judul, latar belakang, 

permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, 

metode perencanaan dan perancangan, dan sistematika pembahasan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan penjelasan dan dasar teori yang berkenaan dengan Taman Kanak-

kanak dan Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan pendekatan Arsitektur Ekologis. 

c. BAB III METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
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Menguraikan tahapan dan proses merencana dan merancang objek bangunan tugas 

akhir yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah TK dan SD Islam Terpadu dengan 

pendekatan Arsitektur Ekologis di Tangerang Selatan. 

 

 

d. BAB IV TINJAUAN DATA 

Menguraikan data lapangan, mulai dari keadaan fisik dan nonfisik wilayah tapak, 

potensi, hingga deskripsi tapak eksisting. 

e. BAB V ANALISIS PERENCANAAN 

Menguraikan analisis yang terkait dengan perencanaan objek rancang bangun. 

Hasil analisis kemudian menjadi acuan dan poin dalam menentukan perancangan 

bangunan. 

f. BAB VI ANALISIS PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Menguraikan analisis yang terkait dengan perencanaan objek rancang bangun. 

Hasil analisis kemudian menjadi acuan dan poin dalam menentukan perancangan 

bangunan. Analisis tersebut meliputi perancangan pengolahan tapak, tata massa, 

bentuk dan tampilan bangunan, peruangan, dan lainnya. 

g. BAB VII KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi hasil olahan bab I hingga bab VI yang berisikan konsep perencanaan dan 

perancangan objek yang telah di tentukan. Konsep ini merupakan sintesis dari 

analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. 

2. Sistematika Studio 

a. PERANCANGAN TRANSFORMASI DESAN 

Mentransformasikan konsep perencanaan dan perancangan yang telah ditentukan 

ke dalam desain kasar yang dapat dipresentasikan. Transformasi desain menjadi 

jembatan antara konsep dengan desain. 

b. PERANCANGAN SITEPLAN 

Sebagai denah tapak dan desain lantai dasar yang menunjukkan seluk-beluk denah 

tapak secara umum, termasuk alur, jalan, utilitas, dan persiapan massa bangunan. 

c. PERANCANGAN DENAH 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sebagai rencana tata ruang pada skala tertentu menurut perspektif atas, 

menggambarkan hubungan antara ruang, desain kursus, dan komponen aktual 

lainnya. Desain lantai yang akan dibuat menggabungkan denah TK dan SD, seperti 

denah bangunan pendukung lainnya. 

d. PERANCANGAN STRUKTUR 

Seperti denah struktur yang disusun, meliputi desain bawah dan konstruksi atas. 

Konstruksi Bawah adalah struktur bawah, misalnya bangunan dan desain lain yang 

berada di bawah tanah. Sedangkan Konstruksi Atas adalah desain atas, misalnya 

denah permainan segmen, pancaran, pelat lantai, undakan, dan sebaran vertikal 

lainnya. 

e. PERANCANGAN UTILITAS 

Berisi rencana berbagai jenis utilitas bangunan yang digunakan untuk membantu 

pemenuhan unsur kenyamanan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, dan 

keserbagunaan dalam struktur, yang mencakup kerangka saluran air bersih, 

kerangka saluran air kotor, kerangka saluran air, limbah kerangka pembuangan, 

kerangka penghindaran. selanjutnya penangkal api, kerangka kerja listrik, kerangka 

pendingin, dan transportasi vertikal. 

f. PERANCANGAN VISUALISASI 

berisi perencanaan struktur bangunan, pelapis, dan komponen luar bangunan yang menentukan 

rasa dan menjadi daya tarik objek denah. Representasi gedung TK dan SD Islam Terpadu harus 

memikirkan beberapa hal, seperti kapasitas, klien, luas bangunan, dan ide pendekatan desain 

yang digunakan. 
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