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ABSTRAK

Salah  satu  metode  yang  jarang
digunakan dalam pembelajaran matematika
adalah  metode  driil dalam  kelompok.
Metode ini menyajikan materi pembelajaran
dengan berbagai bentuk latihan dan tugas.
Di  samping  itu,  model  ini  adalah  model
pembelajaran yang inovatif yaitu biasa yang
disebut  pembelajaran  kooperatif
(cooperative learning).   Metode ini sesuai
dengan  karakteristik  siswa  SMP, di  mana
siswa akan merasakan kegembiraan dalam
belajar,  menghilangkan  kejenuhan,
sekaligus belajar berbagi dan bekerja sama
dengan orang lain.

Sesuai  dngan  batasan  masalah,  maka
yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam
penelitian  ini  adalah  apakah  penggunaan
metode drill  dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa dalam belajar matematika   di
kelas VIII SMP USIA TAMA NAMOTERASI
tahun pelajaran 2017/2018.

Penelitian  ini  bertempat  di  SMP  USIA
TAMA  NAMOTERASI  Tahun  Pelajaran
2017/2018  tepatnya  di  lokal  kelas  VIII.
Penelitian ini  dilaksanakan pada Minggu I
dan  II  bulan  September   semester  gasal
2017/2018.

Dari  hasil  kegiatan  pembelajaran  yang
telah  dilakukan  selama  dua  siklus,  dan
berdasarkan  seluruh  pembahasan  serta
analisis  yang  telah  dilakukan  dapat
disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran
dengan metode ini memiliki dampak positif
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa
yang  ditandai  dengan  peningkatan
ketuntasan  belajar  siswa  dalam  setiap
siklus, yaitu siklus I (76%), siklus II (100%).
Penerapan  metode  drill  mempunyai
pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan
hasil  dan  motivasi  belajar  siswa  yang
ditunjukan  dengan  hasil  tes  siklus  siswa,
rata-rata  jawaban  siswa  menunjukkan
bahwa siswa tertarik dan berminat dengan
metode  drill  sehingga  mereka  menjadi
termotivasi untuk belajar sehingga prestasi
belajar dapat dicapai.

Kata Kunci : Prestasi Belajar, Metode Drill,
Matematika

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha sadar dan

terencana  untuk  mewujudkan  suasana
belajar  dan  proses  pembelajaran  agar

peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan
spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,
kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat,  bangsa  dan  negara.
Pendidikan  sebagai  sebuah  program
melibatkan  sejumlah  komponen  yang
bekerja sama dala’m sebuah proses untuk
mencapai  tujuan  yang  diprogramkan.  Di
bidang  pendidikan  dan  pengajaran  siswa
sebagai  obyek  dan  sasaran  utama  bagi
setiap guru sebagai salah satu komponen
pendidikan. 

Dalam  kehidupan  suatu  negara
pendidikan memegang peranan yang amat
penting  untuk  menjamin  kelangsungan
hidup  negara  dan  bangsa  karena
pendidikan  merupakan  wahana  untuk
meningkatkan  dan  mengembangkan
kualitas sumber daya manusia.

Antara  siswa  yang  satu  dengan  yang
lainnya  memiliki  kemampuan  dan
kecerdasan  yang  tidak  sama,  ada  siswa
yang dengan cepat dan mudahnya mampu
menyerap  materi   pelajaran,  ada  siswa
yang membutuhkan waktu yang lama serta
perlakuan  kusus  untuk  memahami  atau
menguasai  materi  pelajaran.  Dalam
kegiatan  belajar  mengajar  pada  semua
mata pelajaranatau mata pejaran termasuk
mata  pelajaran  matematika.  tidak  semua
materi matematika di ajarkan dengan model
ceramah  atau  konvensional,  pemilihan
strategi pembelajaran yang sesuai dengan
materi  pokok  sangatlah  penting,  demikian
juga  pemanfaatan  media  pembelajaran
sangat  mondorong  siswa  tertarik  dan
mudah menyerap pelajaran.

Salah  satu  model  yang  dapat
mengarahkan  kepada  siswa  untuk
memberikan pengalaman secara langsung
adalah  model  pembelajaran  kooperatif,
model  pembelajaran  kooperatif  ini
didasarkan  atas  pandangan  kontruktivis
yang menyatakan bahwa anak secara aktif
membentuk konsep, prinsip dan teori yang
disajikan kepadanya. Mereka mengolahnya
secara aktif, menyesuaikan dengan skema
pengetahuan  yang  sudah  dimilki  dalam
struktur  kogninifnya  dan  menambahkan
atau menolaknya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,

maka  dapat  dirumuskan  suatu  masalah
sebagai berikut :
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1 Bagaimanakah  peningkatan
prestasi  belajar  siswa  dengan
diterapkannya Metode Drill?

2 Bagaimanakah  pengaruh  Metode
Drill  terhadap  prestasi  belajar
siswa?

Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  di  atas,

Tindakan Kelas  ini bertujuan untuk :
1 Ingin  mengetahui  peningkatan

prestasi  belajar  siswa  setelah
diterapkannya Metode Drill.

2 Ingin  mengetahui  pengaruh
prestasi  belajar  siswa  setelah
diterapkan Metode Drill.

Manfaat Penelitian
Penulis  mengharapkan  dengan  hasil

Tindakan Kelas  ini dapat :
1 Memberikan  informasi  tentang

metode pembelajaran yang sesuai
dengan materi 

2 Meningkatkan  motivasi  pada
pelajaran Matematika  

3 Mengembangkan  metode
pembelajaran yang sesuai dengan
bidang studi 

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Metode Drill
Tugas-tugas untuk mempelajari sesuatu

kepada  siswa  -siswa   dalam  sebuah
Metode  Drill  dalam  Kelompok  adalah
penyajian  materi  dengan  cara  pemberian
kelompok  belajar  yang  sudah  ditentukan
dalam rangka mencapai tujuan.

Tugas-tugas itu dikerjakan dalam siswa
secara  bergotong  royong.  Suatu  kelas
dapat  dipandang  sebagai  suatu  kesatuan
siswa   tersendiri,  dapat  pula  dibagi-bagi
menjadi  beberapa  siswa   yang  kemudian
dapat  dibagi  pula  menjadi  siswa  -siswa
yang  lebih  kecil  lagi,  semua  pembagian
siswa  itu amat bergantung dari tujuan  dan
kepentingannya.

1). Kewajaran Metode Drill  
Metode Drill  dalam Kelompok wajar

digunakan  dalam  rangka  mencapai
tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Memupuk  dan  memelihara  rasa

persatuan  dan  kesatuan  siswa,
melatih  kepemimpinan,
mengembangkan rasa setia kawan
dan sikap tolong menolong.

2. Memberi  peluang untuk berinisiatif
dan mewujudkan diri, secara positif
dengan membuat perencanaan dan
kegiatan-kegiatan  untuk
kepentingan bersama.

3. Mengarahkan  pertumbuhan  dan
perkembangan  keperibadian
peserta  didik  kedalam  hidup
kebersamaan dalam masyarakat.

4. Bila  kekurangan  alat  pelajaran
(fasilitas dalam kelas, umpamanya
dalam  satu  kelas  hanya  terdapat
beberapa  buah  buku  saja,
sedangkan kelas terdiri  dari  anak-
anak yang cukup banyak.

5. Untuk  melaksanakan  tugas
tersebut  harus  dibagi  dalam
beberapa siswa , sehingga masing-
masing  siswa  dapat  memperoleh
sebuah buku.

6. Bila  kemampuan  individual  anak-
anak  berbeda-beda  dalam  hal  ini
peserta  didik  dapat  bekerja  sama
antara  yang  pandai  dengan  yang
kurang  pandai  begitupun  pula
antara  peserta  didik  yang  setaraf
kepandaiannya.

7. apabila  minat  individual  diantara
peserta  didik  berbeda-beda,
misalnya dalam olahraga ada yang 
gemar  senam  atletik  atau
permainan lain.

8. bila  terdapat  beberapa  unit
pekerjaan  yang  perlu  diselesaikan
dalam waktu yang sama atau bila
sebuah tugas pekerjaan lebih tepat
untuk  diperinci,  maka  kelas  dapat
dibagi  dalam  bebrapa  siswa
menurut  jenis  kebutuhan  dan
masing-masing siswa  bertanggung
jawab  terhadap  tugas  khusus
tersebut.

b. Dasar-Dasar Pengelompokan Peserta
Didik
Pengelompokan  peserta  didik  secara

wajar dapat didasarkan kepada:
1. Perbedaan individual

Terdapat  dua  jenis  perbedaan  individual
yang dapat  dipakai  untuk  pengelompolan,
yaitu:

 Perbedaan  dalam  kemampuan
belajar,  seperti  siswa   pandai,
sedang,  dan  kurang  ,  masing-
masing menjadi satu siswa .

 Perbedaan  dalam  mempelajari
minat sesuatu, seperti siswa  yang
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berminat terhadap bahasa, agama,
matematika,  dan  sebagainya,
masing-masing  menjadi  satu
siswa .

2. Fasilitas belajar
Pada  umumnya  pasilitas

belajar  yang  minim  membuat
peserta  didik  terpaksa  disiswa
-siswa an untuk dapat memperoleh
kesempatan  yang  merata  dalam
memakai  fasilitas  yang  dimaksud,
seperti  penggunaan  laboratorium
dan alat-alatnya.

3. Pembagiaan pekerjaan
Jika  pekerjaan  kelas  “besar”

sehingga perlu dibagi-bagi menjadi
bagian-bagian  tugas  yang  harus
dikerjakan  oleh  siswa  -siswa,
dengan  demikian  tugas  kelas  itu
diringankan  oleh  adanya
pembagian tugas-tugas khusus.

4. Peningkatan  partisipasi  peserta
didik

Bilamana  dalam  waktu  yang
relatif  singkat  dikehendaki
keikutsertaan  peserta  didik  secara
penuh,  maka  kelas  dapat  dibagi-
bagi  menjadi  siswa  -siswa   kecil,
sehingga setiap anggota dari siswa
itu dapat berpartisipasi.

5. Perbedaan jenis kelamin.
Terutama  digunakan  terhadap

materi-materi  yang  sebaiknya
hanya  dibicarakan/diselesaikan
oleh/  dalam  linhkungan  pria  atau
wanita saja

Langkah-langkah pembelajarannya :
1. Guru  menyampaikan  kompetensi

yang ingin dicapai.
2. Guru  menyajikan  materi

sebagaimana biasa.
3. Untuk  mengetahui  daya  serap

siswa,  bentuklah  kelompok
berpasangan   dua  orang.

4. Menugaskan salah satu siswa dari
pasangan  itu  menceritakan  materi
yang             baru diterima dari guru
dan  pasangannya  mendengar
sambil  membuat  catatan-catatan
kecil,  kemudian  berganti  peran.
Begitu juga kelompok lainnya.

5. Menugaskan  siswa  secara
bergiliran/diacak  menyampaikan
hasil wawancaranya dengan teman
pasangannya.  Sampai  sebagian
siswa  sudah  menyampaikan  hasil
wawancaranya.

6. Guru  mengulangi/menjelaskan
kembali materi yang kiranya belum
dipahami siswa.

7. Kesimpulan/penutup.

c. Prinsip Dasar Drill
Drill  menggunakan  teknik

penyaluran  gagasan  dengan
menggunakan  kata  kunci  bebas,
simbol,  gambar,  dan  menggambarkan
secara kesatuan dengan menggunakan
teknik pohon.

Hasil Belajar
Hasil  belajar  merupakan  tujuan  akhir

dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di
sekolah.  Hasil  belajar  dapat  ditingkatkan
melalui usaha sadar yang dilakukan secara
sistematis  mengarah  kepada  perubahan
yang positif yang kemudian disebut dengan
proses  belajar.  Akhir  dari  proses  belajar
adalah perolehan suatu hasil belajar siswa.
Hasil  belajar  siswa  di  kelas  terkumpul
dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua
hasil belajar tersebut merupakan hasil dari
suatu  interaksi  tindak  belajar  dan  tindak
mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar di
akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar,
sedangkan  dari  sisi  siswa,  hasil  belajar
merupakan berakhirnya pembelajaran dan
puncak  proses  belajar  (Dimyati  dan
Mudjiono, 2009: 3).

Menurut  Sudjana  (2010:  22),  hasil
belajar  adalah pengetahuan  yang dimiliki
siswa  setelah  menerima  pengalaman
belajar.  Selanjutnya  Warsito  (dalam
Depdiknas,  2006:  125)  mengemukakan
bahwa hasil  dari  kegiatan belajar  ditandai
dengan adanya perubahan perilaku ke arah
positif  yang  relatif  permanen  pada  diri
orang yang belajar.

Sehubungan  dengan  pendapat  itu,
maka  Wahidmurni,  dkk.  (2010:  18)
menjelaskan  bahwa  seseorang  dapat
dikatakan telah berhasil  dalam belajar jika
ia mampu menunjukkan adanya perubahan
dalam dirinya. 

 
Kerangka Berpikir

Perlu  disadari  bahwa  yang diharapkan
oleh guru terhadap siswanya adalah bahan
pelajaran  yang  diterima  siswa  dapat
dikuasainya  dengan  baik.  Olehnya  itu,
maka  salah  satu  cara  yang  ditempuh
adalah tugas yang diberikan oleh guru tidak
hanya dikerjakan di kelas yang sempit dan
terbatas  oleh  waktu,  akan  tetapi  perlu
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Gambar 1: Siklus Penelitian PTK Arikunto
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dilanjutkan  di  rumah,  di  perpustakaan,  di
laboratorium  dan  hasilnya  harus
dipertanggung-jawabkan.

Teknik  pembelajaran  drill  merupakan
salah  satu  strategi  belajar  mengajar,  di
mana  siswa  di  dalam  kelas  dipandang
sebagai suatu siswa  atau dibagi  menjadi
beberapa siswa kecil. Setiap siswa  terdiri
dari  3  sampai  dengan  5  siswa,  mereka
bekerjasama dalam memecahkan masalah
atau  melaksanakan  tugas  tertentu  dan
berusaha  mencapai  tujuan  pengajaran
yang telah ditentukan guru. Diskusi adalah
kegiatan   beberapa  siswa  yang  biasanya
berjumlah  kecil,  yang  diorganisir  untuk
kepentingan belajar, di mana keberhasilan
siswa ini menuntut kegiatan yang kooperatif
dari individu anggota siswa  tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian

tindakan  (action  research),  karena
penelitian  dilakukan  untuk  memecahkan
masalah pembelajaran di kelas. Penelitian
ini  juga  termasuk  penelitian  deskriptif,
sebab  menggambarkan  bagaimana  suatu
teknik  pembelajaran  diterapkan  dan
bagaimana  hasil  yang  diinginkan  dapat
dicapai. 

Dalam  penelitian  tindakan  ini  guru
sebagai peneliti, penanggung jawab penuh
penelitian  tindakan  adalah  praktisi  (guru).
Tujuan  utama  dari  penelitian  tindakan  ini
adalah meningkatkan hasil pembelajaran di
kelas  dimana  guru  secara  penuh  terlibat
dalam  penelitian  mulai  dari  perencanaan,
tindakan, pengamatan dan refleksi.

Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi  Penelitian 

Tempat  penelitian  adalah  tempat
yang  digunakan  dalam  melakukan
penelitian untuk memperoleh data yang
diinginkan.  Penelitian  ini  bertempat  di
SMP  Swasta  Usia  Tama  Namoterasi
Pelajaran  2017/2018  tepatnya  di  lokal
kelas VIII-3.

2. Waktu Penelitian
Waktu  penelitian  adalah  waktu

berlangsungnya  penelitian  atau  saat
penelitian  ini  dilangsungkan.  Penelitian
ini  dilaksanakan pada  Minggu  I  dan  II
bulan  September  semester  ganjil
2017/2018.

 

Subjek dan Objek Penelitian
1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah siswa-siswi
kelas  VIII  SMP Usia  Tama  Tahun
Pelajaran 2017/2018.

2.  Objek Penelitian 
Objek penelitian ini  adalah tindakan

sebagai  upaya  meningkatkan  prestasi
belajar  siswa  dengan  menggunakan
Metode  Drill  pada  mata  pelajaran
Matematika Pokok Bahasan Persamaan
linier dua variabel.

Prosedur Penelitian
Prosedur  penelitian  ini  dilakukan

menurut prosedur penelitian tindakan kelas
maka  penelitian  ini  dilaksanakan  dalam
bentuk siklus dengan empat tahapan yaitu :
perencanaan  (planning),  tindakan
(action ), pengamatan    (  observing ), dan
refleksi  (reflecting).

Desain Penelitian
Tindakan  Kelas  ini  menggunakan

Tindakan  Kelas   Tindakan  Kelas  (PTK).
Menurut  Tim  Pelatih  Proyek  PGSM,  PTK
adalah  suatu  bentuk  kajian  yang  bersifat
reflektif  oleh  pelaku  tindakan  yang
dilakukan untuk meningkatkan kemantapan
rasional  dari  tindakan  mereka  dalam
melaksanakan  tugas,  memperdalam
pemahaman  terhadap  tindakan-tindakan
yang  dilakukan  itu,  serta  memperbaiki
kondisi  dimana  praktek  pembelajaran
tersebut dilakukan (dalam Mukhlis,2000: 3).

Langkah - langkah penelitian  tindakan
kelas, seperti gambar di bawah ini :
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Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mengetahui  keefektivan  suatu

metode dalam kegiatan pembelajaran perlu
diadakan analisa data.  Pada penelitian ini
menggunakan  teknik  analisis  deskriptif
kualitatif,  yaitu  suatu  metode  penelitian
yang  bersifat  menggambarkan  kenyataan
atau  fakta  sesuai  dengan  data  yang
diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui
prestasi  belajar  yang  dicapai  siswa  juga
untuk memperoleh respon siswa terhadap
kegiata pembelajaran serta aktivitas siswa
selama proses pembelajaran.

Untuk  mengalisis  tingkat  keberhasilan
atau persentase keberhasilan siswa setelah
proses belajar mengajar setiap putarannya
dilakukan  dengan  cara  memberikan
evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap
akhir putaran.

Analisis  ini  dihitung  dengan
menggunakan statistik sederhana yaitu:
1. Untuk  menilai  ulangan  atau  tes

formatif 
Peneliti  melakukan  penjumlahan  nilai

yang  diperoleh  siswa,  yang  selanjutnya
dibagi  dengan  jumlah  siswa  yang  ada  di
kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata
tes formatif dapat dirumuskan:



N

X
X

Dengan : 

X
 = Nilai rata-rata

 Σ X =Jumlah semua nilai siswa
Σ N = Jumlah siswa

2. Untuk ketuntasan belajar
Ada  dua  kategori  ketuntasan  belajar

yaitu  secara  perorangan  dan  secara
klasikal.  Berdasarkan  petunjuk
pelaksanaan  belajar  mengajar  kurikulum
1994  (Depdikbud,  1994),  yaitu  seorang
siswa  telah  tuntas  belajar  bila  telah
mencapai skor 65% atau nilai 65, dan kelas
disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut
terdapat  85%  yang  telah  mencapai  daya
serap lebih dari sama dengan 65%. Untuk
menghitung persentase ketuntasan belajar
digunakan rumus sebagai berikut :

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




HASIL PENELITIAN

Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMP
Usia Tama  tepatnya di kelas VIII.  Sekolah
ini memiliki siswa yang cukup banyak. 

Data lembar observasi diambil dari dua
pengamatan  yaitu  data  pengamatan
pengelolaan  metode  ctl  yang  digunakan
untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan
metode  ctl  dalam  meningkatkan  prestasi.
Dan  yang  kedua  adalah  data  observasi
yang dilakukan guru dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Tabel1. Perolehan Nilai Hasil Test Awal
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Dari  tes awal yang dilakukan diperoleh
tingkat ketuntasan yang dapat dilihat pada
table di bawah ini:

Dari tabel di bawah diperoleh nilai rata-
rata  hasil  belajar  adalah  69.  Dengan
jumlah siswa yang tuntas  22 orang siswa
(67%) dan yang belum  tuntas adalah 11
siswa (33%)

 Tabel 2. Perolehan Nilai Hasil Test Siklus I
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Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata
hasil  belajar  adalah  72.  Dengan   jumlah
siswa  yang tuntas  25  orang  siswa  (76%)
dan yang belum  tuntas  adalah  8   siswa
(24%).
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Tabel. 3.Perolehan Nilai Hasil Test Siklus II
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Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata
hasil  belajar  adalah  80.  Dengan   jumlah
siswa yang tuntas  33  orang siswa (100%)
dan yang belum  tuntas  adalah  0  siswa
(0%).

PEMBAHASAN

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan
bahwa metode Drill  memiliki dampak positif
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  semakin
mantapnya  pemahaman  siswa  terhadap
materi yang disampaikan guru (ketuntasan
belajar meningkat dari sklus I, dan II) yaitu
masing-masing  dengan  nilai  rata-rata  72
dan  80 dengan  persentase  ketuntasan
76%, dan 100%. Pada siklus II ketuntasan
belajar siswa secara klasikal telah tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Dari  hasil  kegiatan  pembelajaran  yang

telah  dilakukan  selama  dua  siklus,  dan
berdasarkan  seluruh  pembahasan  serta
analisis  yang  telah  dilakukan  dapat
disimpulkan sebagai berikut:
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1. Pembelajaran  dengan  berbasis  Drill
memiliki  dampak  positif  dalam
meningkatkan  hasil  belajar  siswa  yang
ditandai dengan peningkatan ketuntasan
belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu
siklus I (76%), siklus II (100%).

2. Penerapan  metode  Drill mempunyai
pengaruh  positif,  yaitu  dapat
meningkatkan  hasil  dan  hasil  belajar
siswa yang ditunjukan dengan hasil tes
siklus  siswa,  rata-rata  jawaban  siswa
menunjukkan   bahwa  siswa  berhasil
dalam  pembelajaran  dengan
menggunakan  metode  ctl  sehingga
mereka  menjadi  termotivasi  untuk
belajar sehingga hasil belajar yang baik
dapat dicapai.

Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh

sebelumnya agar proses belajar mengajar
Matematika  lebih  efektif  dan  lebih
memberikan hasil yang optimal bagi siswa,
maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Guru  harus  mampu  menentukan  atau
memilih  topik  yang  benar-benar  bisa
diterapkan  dengan  model  berbasis
masalah dalam proses belajar mengajar
sehingga diperoleh hasil yang optimal.

2. Guru  hendaknya  lebih  sering  melatih
siswa  dengan  berbagai  metode
pembelajaran,  walau  dalam taraf  yang
sederhana,   dimana  siswa  nantinya
dapat  menemukan  pengetahuan
baru,memperoleh  konsep  dan
keterampilan.

3. Guru  perlu  melakukan  Tindakan
Kelas   yang  lebih  lanjut,  karena  hasil
Tindakan Kelas  ini hanya dilakukan di
Kelas  VIII SMP  Usia  Tama  Tahun
Pelajaran  2017/2018.
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