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ABSTRAK
Preoperatif merupakan persiapan pasien sebelum dilakukan tindakan operasi, pada tahap ini pasien
sering mengalami kecemasan. Kecemasan ini dapat menyebabkan kegagalan atau penundaan operasi.
Untuk penanganan kecemasan tersebut diperlukan terapi keperawatan yang tepat, salah satunya adalah
terapi hipnotis lima jari. Terapi hipnotis lima jari yaitu cara merileksasikan diri dengan menggunakan
kekuatan pikiran. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh terapi hipnotis lima jari
terhadap kecemasan pasien preoperatif. Desain penelitian ini adalah Quasy experiment with one-group
pre-test and post-test design. Populasi penelitian ini semua pasien pre operatif yang berjumlah 69
orang dan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 27 responden dengan menggunakan tehnik
pengambilan sampel Purposive Sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
kuesioner yang sudah di uji validitas dan reabilitas. Hasil penelitian didapatkan tingkat kecemasan
responden sebelum dilakukan Terapi hipnotis lima jari, mayoritas cemas sedang sebesar 88,9% dan
setelah dilakukan terapi hipnotis lima jari mayoritas cemas ringan sebesar 59,3% serta nilai p-value =
0.000 (p <0.1) dengan menggunakan Hasil uji wilcoxon. Kesimpulannya bahwa ada pengaruh yang
signifikan terapi hipnotis lima jari terhadap kecemasan pasien pre operatif.
Kata kunci: kecemasan; pasien pre operatif; terapi hipnotis lima jari

ANXIETY LEVELS DECREASE AFTER GIVEN FIVE FINGER
HYPNOSIS THERAPY ON PREOPERATIVE PATIENTS
ABSTRACT
Preoperative is the preparation of the patient before surgery, at this stage the patient often
experiences anxiety. This anxiety can lead to failure or delay in operations. To deal with this anxiety,
appropriate nursing therapy is needed, one of which is five-finger hypnosis therapy. Five-finger
hypnosis therapy is a way to relax yourself using the power of your mind. The purpose of this study
was to identify the effect of five-finger hypnosis therapy on preoperative patient anxiety. The design of
this study was a Quasy experiment with a one-group pre-test and post-test design. The population of
this study was all pre-operative patients, amounting to 69 people and the number of samples in this
study was 27 respondents using the purposive sampling technique. Collecting data in this study using
a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The results showed that the level of
anxiety of the respondents before given five-finger hypnosis therapy, the majority of moderate anxiety
was 88.9% and after five-finger hypnosis therapy, the majority of mild anxiety was 59.3%, and the pvalue = 0.000 (p <0.1) using Wilcoxon test results. The conclusion is that there is a significant effect
of five-finger hypnosis therapy on preoperative patient anxiety.
Keywords: anxiety; hipnosis five finger therapy; preoperative
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PENDAHULUAN
Pembedahan atau operatif merupakan semua tindakan pengobatan dengan membuka bagian
tubuh, dan pada umumnya dilakukan dengan melakukan sayatan, pada bagian tubuh yang
akan ditangani, setelah selesai tindakan pembedahan, lalu dilakukan penutupan dan penjahitan
luka. Pembedahan adalah untuk mengatasi suatu penyakit, cedera atau cacat, serta mengobati
kondisi yang sulit atau tidak mungkin disembuhkan hanya dengan obat-obatan sederhana
(Apriansyah, Romadoni & Andrianovita 2014).
Preoperatif adalah tahap pertama dalam menyiapkan pasien secara maksimal sehingga dapat
di operasi dengan baik, cepat pulih dan bebas dari komplikasi setelah operasi (Pardede, Sitepu
& Saragih, 2018). Tindakan pembedahan yang sukses secara keseluruhan sangat tergantung
pada tahap ini. Tindakan operasi adalah ancaman yang beresiko maupun nyata pada integritas
seseorang yang dapat menimbulkan reaksi stress secara fisiologis maupun psikologis. Pasien
yang akan di operasi pada dasarnya akan mengalami kecemasan (Romadani, Julianto dan
Astuti 2014).
Kecemasan pasien preoperatif harus ditangani, karena kecemasan ini mampu mengakibatkan
perubahan-perubahan fisiologis yang dapat menghalangi dilakukannya tindakan operasi.
Menurut Gea (2014 dalam Pardede, Simanjuntak & Manalu, 2020), Menurut Pardede, Sitepu
& Saragih, (2018), dampak dari kecemasan berat pada pasien preoperasi tidak menutup
kemungkinan tindakan pembedahan tidak bisa dilakukan, karena pasien yang cemas sebelum
dilakukan operasi akan menyebabkan tekanan darah meningkat, sehingga ketika dilakukan
tindakan pembedahan akan mempersulit dalam menghentikan perdarahan, dan bahkan setelah
tindakan pembedahan pun akan menghambat penyembuhan.
Gangguan kecemasan dan depresi di derita oleh 40 juta populasi orang dewasa di Amerika
dan diprediksi 20% dari populasi dunia menderita kecemasan (Kaplan & Sadock, 2012). Di
Indonesia prevalensi kecemasan belum diketahui secara pasti, namun diprdiksi sekitar 9% 12% populasi penduduk mengalami kecemasan (Banon, Dalami & Noorkasiani 2014). Hasil
penelitian Apriansyah, Romadoni dan Andrianovita (2014) bahwa responden yang akan
dilakukan tindakan operasi mengalami kecemasan kategori sedang dan berat berjumlah 23
responden (50%) dari total 46 responden yang diteliti dan kecemasan ringan yang terjadi pada
responden demngan keluhan nyeri berjumlah 10 responden (21,7%) dari total 46 responden.
Untuk mengatasi kecemasan pada pasien preoperatif diperlukan terapi keperawatan yang tepat,
salah satunya yakni terapi hipnotis lima jari. Terapi hipnotis lima jari adalah salah satu
metode self hipnosis yang dapat menimbulkan efek relaksasi yang tinggi, sehingga mampu
mengurangi ketegangan dan stres dari pikiran seseorang (Marbun, Pardede & Perkasa, 2019).
Sehingga terbentuklah kesimbangan antara pikiran, tubuh dan jiwa.
Terapi hipnotis lima jari memampukan pasien dalam mengontrol nyeri, stres fisiologis dan
emosi. Seseorang dapat belajar kembali merasakan peristiwa dalam kehidupannya yang
menyenangkan melalui bayangan yang dihadirkan kembali (Banon, Dalami & Noorkasiani
2014). Seseorang yang sudah terhipnosis akan merasakan tingkat rileks yang tinggi. pikiran
dan perasaan. Beberapa peneliti sebelumnya sudah meneliti tentang pengaruh terapi hipnotis
lima jari terhadap kecemasan. Hasil penelitian Banon, Dalami & Noorkasiani (2014)
menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, kecemasan sesudah diberikan latihan hipnotis
lima jari antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol dengan p=0,019. Hasil
penelitian Evangelista, Widodo & Widiani (2016) terdapat pengaruh terapi hipnosis lima jari
terhadap kecemasan pasien sirkumsisi di tempat praktik mandiri dengan nilai p 0.043 <0.05.
Hasil penelitian Pardede, Sitepu & Saragih, (2018), ada pengaruh yang bermakna tarik nafas
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dalam dan terapi hipnotis lima jari terhadap kecemasan pasien pre operatif dengan nilai p =
0,000 (p< 0,1) dengan nilai z = -4,107. Hasil penelitian Pardede, Simanjuntak & Waruwu
(2020), bahwa ada pengaruh yang signifikan terapi hipnotis lima jari terhadap tingkat
kecemasan pasien HIV/AIDS dengan nilai p= 0,002 (p<0,05). Sedangkan hasil penelitian
Wahyuningsih & Hidayati (2019). Ada pengaruh hipnosis lima jari terhadappenurunan cemas
pada kelompok intervensi (p=0,000) dan tidak ada pengaruh hipnotis lima jari terhadap
penurunan cemas pada kelompok kontrol(p=1,000).
Survey awal yang dilakukan peneliti didapatkan data jumlah pasien tindakan operasi mayor
berjumlah 831 orang dan rata-rata pasiennya perbulan 69 orang. Setelah dilakukan observasi
dan wawancara kepada 7 orang pasien yang akan dioperasi, 6 orang mengalami cemas
sedang karna takut menghadapi operasi dan 1 orang lagi mengalami cemas ringan karna ini
bukan pengalaman pertama baginya. Di Rumah sakit ini tidak ditemukan perawat yang
melakukan pemberian teknik relaksasi hipnotis lima jari dengan tujuan untuk mengurangi
kecemasan pasien pre operatif. Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka peneliti
berminat untuk melakukan penelitian tentang terapi hipnotis lima jari terhadap tingkat
kecemasan pasien preoperatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam
mengatasi kecemasannya ketika mau merencakan operasi.
METODE
Penelitian ini menggunakan Quasy experiment with One-Group pre and post test design.
Populasi dalam penelitian ini semua pasien preoperatif yang dirawat inap di Rumah Sakit Sari
mutiara yang berjumlah 69 orang setiap bulannya. Sampel penelitian ini yaitu pasien yang
akan berencana dilakukan tindakan pembedahan atau operasi mayor di RSU Sari Mutiara
yang berjumlah 27 orang dengan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling yang sesuai
dengan kriteria yang diinginkan peneliti.
Kriteria sampel merupakan seluruh pasien preoperatif yang memenuhi kriteria sebagai
berikut: Pasien yang belum pernah memiliki pengalaman operasi sebelumnya, Pasien yang
mengalami kecemasan setelah di screening dan pasien yang akan melakukan operasi mayor.
Data diperoleh secara langsung dari responden dengan wawancara dan membagikan lembar
kuesioner untuk mengukur kecemasan pada pasien preoperatif yang berisi 15 pernyataan
dengan menggunakan skala likert: Yaitu : (1) tidak pernah, (2) Kadang-kadang, (3) Sering, (4)
selalu. Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh setelah menjawab pertanyaan yang
tercantum dalam kuesioner. Dengan skor tertinggi 60 poin dan skor terendah 15 poin. Total
Score: 15-30 = kecemasan ringan, 31-45 = kecemasan sedang dan 46-60 = kecemasan berat.
Kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur kecemasan ini telah di uji validitas dan
reabilitasnya terhadap 20 orang pasien pre operatif dengan nilai cronbach’s alfa = 0,890.
Penelitian ini akan diuji menggunakan uji wilcoxon dengan α = 0,1 dengan signifikansi 90%.
HASIL
Table 1, dapat dilihat berdasarkan kelompok umur responden mayoritas berada pada rentang
umur 36-50 tahun, jenis kelamin responden mayoritas laki-laki, tingkat pendidikan responden
mayoritas tingkat SMA, pekerjaan responden mayoritas wiraswasta, dan status pernikahan
responden mayoritas menikah. Tabel 2, dapat dilihat bahwa kecemasan pasien pre operatif
mayoritas sedang berjumlah 24 responden (88,9%) dan kecemasan pasien pre operatif setelah
diberikan hipnotis lima jari mayoritas ringan berjumlah 16 responden (59,3%). Tabel 3, hasil
uji wilcoxon, diketahui nilai p value = 0.000 (p <0.1) dan nilai Z= -3,873, yang artinya ada
pengaruh yang signifikan terapi hipnotis lima jari terhadap kecemasan pasien pre operatif.
Hasil ini menunjukkan terapi hipnotis lima jari mampu menurunkan kecemasan responden.
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Tabel 1.
Karakteristik Responden (n = 27 orang)
Karakteristik Responden
f

%

Usia
20 – 35 Tahun
36 – 50 Tahun
51 – 65 Tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
SD
SMP
SMA
S1
Pekerjaan
Ibu rumah tangga
Buruh/petani
Wiraswasta
PNS
Status pernikahan
Belum menikah
Menikah
Janda/duda

5
14
8

18,5
51,9
29,6

17
10

63
37

1
10
15
1

3,7
37
55,6
3,7

5
7
14
1

18,5
25,9
51,9
3,7

5
20
2

18,5
74,1
7,4

Tabel 2.
Tingkat kecemasan pasien pre operatif Sebelum dan Sesudah Diberikan Terapi
Hipnotis Lima Jari (n = 27)
Tingkat
Kecemasan
f
%
Sebelum Intervensi
Ringan
2
7,4
Sedang
24
88,9
Berat
1
3,7
Tingkat Kecemasan Sesudah
Intervensi
Ringan
16
59,3
Sedang
11
40,7

Tabel 3
Hasil Uji Wicoxon Pengaruh Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operatif Sebelum Dan
Setelah Diberikan Terapi Hipnotis Lima Jari (n = 27)
Kecemasan
Ringan
Sedang
Berat
Total
Z
p
f
%
f
%
f
%
n
%
-3,873
0,000
Sebelum
2
7,4
24
88,9
1
3,7
27 100
Setelah
16 59,3 11
40,7
0
0
27 100
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PEMBAHASAN
Tingkat Kecemasan Sebelum Diberikan Intervensi
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kecemasan responden mayoritas cemas sedang yang
berjumlah sebanyak 88,9%. Sesuai dengan jawaban responden dalam kuesioner yang
dibagikan, responden lebih banyak mengisi sering merasa bingung karena akan menjalani
operasi, sering merasa tidak nyaman karena akan menghadapi operasi, selalu merasa was-was
karena akan menjalani operasi, dan sering merasa tidak tenang membayangkan di ruang
operasi, Menurut Maryunani (2014), bahwa ketidakjelasan mengenai lingkungan rumah sakit,
prosedur preoperatif, prosedur tindakan invasif, dan peristiwa yang terjadi saat selesai operasi
yang membuat pasien merasa was-was dan cemas. Persepsi yang menimbulkan konflik terjadi
jika pengalaman operasi yang akan dilaluinya tidak sesuai seperti yang dipikirkannya, dan
adanya kesalah pahaman akibat jika diberikan informasi yang tidak akurat, jika istilah-istilah
yang digunakan tidak dimengerti. Respon kecemasan merupakan perasaan yang sering terjadi
pada pasien presoperatif, karena sesuatu pengalaman yang baru untuk pasien yang akan
menjalani operasi (Fadlilah, 2014 dalam Nafiah, 2019).
Penelitian Pardede, Sitepu & Saragih (2018) menujukkan kecemasan yang dialami pasien
preoperatif mayoritas sedang sebanyak 61,3% sebelum diberikan relaksasi nafas dalam dan
terapi hipnotis lima jari. Kecemasan pasien preoperatif yakni berupa was-was terhadap nyeri
setelah tindakan operasi, perubahan rubuh, kegagalan operasi, mengalami kematian setelah
dibedah (Sari, 2019). Menurut asumsi peneliti, rata-rata pasien preoperatif pasti merasakan
kecemasan, baik cemas ringan, cemas sedang, hingga cemas berat tergantung respon individu
itu sendiri. Pasien preoperatif cenderung cemas sedang. Masalah ini adalah wajar bagi orang
mau dilakukan tindakan pembedahan karena mempunyai persepsi bahwa operasi adalah hal
yang mengancam dan menakutkan.
Tingkat Kecemasan Setelah Diberikan Intervensi
Hasil penelitian didapatkan setelah diberikan intervensi dengan menggunakan kuesioner,
tingkat kecemasan responden mayoritas cemas ringan sebanyak 59,3%. Sesuai dengan
jawaban responden dalam kuesioner yang dibagikan bahwa responden rata-rata mengisi
jawaban merasa yakin proses operasi akan berjalan dengan baik, dan merasa percaya diri bisa
menjalani operasi dengan baik. Hasil penelitian Pardede, Sitepu & Saragih (2018)
menujukkan kecemasan yang dialami pasien preoperatif mayoritas ringan sebanyak 83,9%
setelah diberikan relaksasi nafas dalam dan terapi hipnotis lima jari. Sejalan dengan hasil
penelitian Banon, Dalami & Noorkasiani (2014), menunjukkan bahwa ada perubahan tingkat
kecemasan setelah diberikan terapi hipnotis lima jari kepada pasien hipertensi, kecemasan
responden setelah diberikan hipnotis lima jari mayoritas 71,9%. Terapi hipnotis lima jari ini
yaitu bentuk hypnosis diri yang mampu memberikan perasaan rileks yang tinggi dan mampu
menghilangkan stress fisiologis dan psikologis (Hastuti & Arumsari, 2015). Pemberian terapi
hipnotis lima jari sangat membantu dalam menurunkan kecemasan karena relaksasi
merupakan aktivitas mampu merilekskan otot-otot tubuh maupun pikiran sehingga badan dan
pikiran terasa rileks dan tenang.
Pengaruh Terapi Hipnotis Lima Jari Terhadap Kecemasan Pasien Preoperatif
Hasil uji wilcoxon, menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan setelah diberikan
intervensi pada responden (p = 0.000). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa hipnotis lima
jari berpengaruh terhadap perubahan penurunan kecemasan responden. Respon yang terjadi
pada pasien preoperasi yang paling sering muncul adalah respon cemas, secara mental pasien
preoperatif harus dipersiapkan dengan baik karena selalu mengalami kecemasan dan
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ketakutan terhadap pembiusan, dan tindakan pembedahan, serta kemungkinan akan
mengalami kecacatan dan bahkan kematian (Apriansyah, Romadani, dan Andrianovita, 2014).
Hasil penelitian Pardede, Sitepu & Saragih (2018) terdapat pengaruh yang bermakna setelah
diberikan tarik dalam dan terapi hipnotis lima jari dengan nilai p = 0,000. Sejalan dengan
penelitian Wati, Mariyati & Aini (2020), ada pengaruh hipnotis lima jari terhadap tingkat
kecemasan pada narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dengan p= 0,000. Hasil
penelitian Ariana, Dewi, & Rismayanti (2020), di Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng Bali.
terdapat perbedaan yang bermakna antara skor kecemasan pada pengukuran pertama dengan
skor kecemasan pada pengukuran kedua setelah diberikan terapi hipnotis lima jari kombinasi
instrument music POP pada wanta produktif dengan nilai p=0,005. Asumsi peneliti, terapi
hipnotis lima jari sangat membantu menurunkan kecemasan pada responden yang akan
menjalani tindakan operasi maupun kecemasan yang tidak operasi. Namun, keberhasilan
terapi ini adalah tergantung dari kenyamanan diri dan lingkungan.
SIMPULAN
Terdapat pengaruh yang signifikan setelah diberikan terapi hipnotis lima jari terhadap
kecemasan pasien pre operatif dengan nilai p= 0,000 dengan nilai z = -3,873.
DAFTAR PUSTAKA
Apriansyah, A., Romadoni, S., & Andrianovita, D. (2015). Hubungan Antara Tingkat
Kecemasan Pre-Operasi dengan Derajat Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea di
Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2014. Jurnal Keperawatan Sriwijaya,
2(1), 1-7. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jk_sriwijaya/article/view/2324
Ariana, P. A., Dewi, P. I. S., & Rismayanti, I. D. A. (2020). Hipnosis Lima Jari Kombinasi
Instrumen Musik Pop Menurunkan Kecemasan Wanita Produktif Dimasa Pandemi
Covid-19.
Jurnal
Keperawatan
Silampari,
4(1),
231-238.
https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1772
Banon, E., Dalami, E. & Noorkasiani (2014) ‘Efektivitas Terapi Hipnotis Lima Jari Untuk
Menurunkan Tingkat Ansietas Pasien Hipertensi. Jurnal Keperawatan. 2(3), 24-33
Evangelista, T., Widodo, D., & Widiani, E. (2016). Pengaruh Hipnosis 5 Jari Terhadap
Tingkat Kecemasan Pasien Sirkumsisi Di Tempat Praktik Mandiri Mulyorejo Sukun
Malang. Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan, 1(2). Available at:
https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/424
Hastuti, R. Y., & Arumsari, A. (2016). Pengaruh terapi hipnotis lima jari untuk menurunkan
kecemasan pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di STIKES Muhammadiyah
Klaten.
MOTORIK
Jurnal
Ilmu
Kesehatan,
10(21).
Available
at:
http://jurnal.stikesmukla.ac.id/index.php/motor/article/view/227
Kaplan & Sadock. (2012). Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis. (Jilid 2).
Jakarta: Bina Rupa Aksara.
Marbun, A., Pardede, J. A., & Perkasa, S. I. (2019). Efektivitas Terapi Hipnotis Lima Jari
terhadap Kecemasan Ibu Pre Partum di Klinik Chelsea Husada Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Keperawatan Priority, 2(2), 92-99.
https://doi.org/10.34012/jukep.v2i2.568

270

Jurnal Keperawatan Volume 13 No 1, Hal 265 - 272, Maret 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Maryunani, A. (2014). Asuhan Keperawatan Perioperatif–Pre Operasi. Jakarta: CV. Trans
Info Media.
Nafiah, S. I. (2019). Gambaran Tingkat Kualitas Tidur pada Pasien Pre Operative di Rumah
Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember . Skripsi, Fakultas Keperawatan Universitas
Jember. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/96474
Pardede, J. A., Sitepu, S. F. A., & Saragih, M. (2018). The Influence of Deep Breath
Relaxation Techniques and Five-Finger Hypnotic Therapy on Preoperative Patient
Anxiety. Journal of Psychiatry, 3(1), 1-8.
Pardede, J. A., Simanjuntak, G. V., & Manalu, N. H. (2020). Effectiveness of Deep Breath
Relaxation and Lavender Aromatherapy against Preoperative Patient Anxiety. Diversity
and Equality in Health and Care, 17(4): 168-173. doi: 10.36648/206 9-5471.17.4.209
Pardede, J. A., Simanjuntak, G. V., & Waruwu, J. F. A. P. (2020). Penurunan Tingkat
Kecemasan Pasien HIV/AIDS melalui Terapi Hipnotis Lima Jari. Coping: Community
of
Publishing
in
Nursing,
8,
85-90.
Available
at:
https://ojs.unud.ac.id/index.php/coping/article/view/59612
Romadoni, S., Julianto, R. D., & Astuti, CW. CN. (2014). Pengaruh Citrus Aromaterapi
Terhadap Ansietas Pasien Preoperasi Bedah Mayor Di Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang Tahun 2014. Jurnal Keperawatan Sriwijaya, 1(1), 28-38. Available at:
https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jk_sriwijaya/article/view/2339
Sari, Y. P. (2019). Pengaruh Latihan Lima Jari terhadap Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi
Laparatomi di Irna Bedah Rsup. Dr. M. Djamil Padang. Menara Ilmu, 13(10).
https://doi.org/10.31869/mi.v13i10.1631
Wahyuningsih, E., & Hidayati, E. (2019). Hipnosis Lima Jari terhadap Penurunan Cemas
pada Pasien Diabetus Mellitus. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal,
9(4), 395-400. https://doi.org/10.32583/pskm.9.4.2019.395-400
Wati, I. S., Mariyati, M., & Aini, K. (2019). Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Narapidana
Wanita Setelah Pemberian Hipnotis Lima Jari. In Proceeding Widya Husada Nursing
Conference (1)1. http://stikeswh.ac.id:8082/journal/index.php/whnc/article/view/280

271

Jurnal Keperawatan Volume 13 No 1, Hal 265 - 272, Maret 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

272

