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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif 

eksperimen (true experiment). Jenis penelitian ini merupakan 

metode eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan 

memenuhi syarat-syarat eksperimen. Prosedur dan syarat-syarat 

tersebut berkenaan dengan pengontrolan variabel, kelompok 

kontrol, pemberian perlakuan atau manipulasi kegiatan, serta 

pengujian hasil. Metode ini mempunyai kelompok yang 

digunakan sebagai percobaan yang disebut kelompok 

eksperimen, yaitu kelompok yang menerima treatment. Selain 

kelompok eksperimen juga ada kelompok kontrol, yaitu yang 

tidak menerima treatment. Kelompok kontrol ini sangat penting 

melihat apakah treatment yang dilakukan berhasil atau tidak, ada 

dampaknya atau tidak, dengan dibandingkan kelompok kontrol 

atau kelompok yang tidak diberi treatment.1 Bentuk true 

experiment yang digunakan adalah posttest only group design 

dengan desain sebagai berikut:  

Grup Variabel Terikat Posttest 

Eksperimen (E) X 0 

Kontrol (C) - 0 

                                                           
1 Paul Suparno, Metode Penelitian Pendidikan Fisika, (Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma: 2010), hlm.137. 
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Maksudnya dari desain tersebut ialah ada dua kelompok 

yang dipilih secara random. Untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa setelah diberikan perlakuan untuk kelompok 

pertama dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) dengan pendekatan saintifik 

dan kelompok kedua yang menggunakan model dan pendekatan 

yang ekspositori, maka dilakukan posttest dikedua kelas tersebut 

dengan instrumen yang sama. Hasil posttest tersebut kemudian di 

uji untuk mengetahui keefektifan masing-masing perlakuan. 

Penggunaan model ini didasari asumsi bahwa kelompok 

eksperimen dan kelompok pembanding yang diambil melalui 

undian sudah betul-betul ekuivalen.2 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV MI Miftahul 

Akhlaqiyah Bringin Ngaliyan Semarang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil, mulai 

dari tanggal 17 November – 16 Desember 2015. 

                                                           
2 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 212. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/ anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran 

penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari 

objek penelitian.3 Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4 Populasi 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IVA dan IVB MI 

Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.5 Penelitian ini 

menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilitas 

(nonprobability sampling), yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

                                                           
3 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, 

dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm.147. 

 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117. 

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 118. 

 



38 

sampel.6 Sedangkan cara yang digunakan di dalam teknik 

penarikan sampel yaitu sampling jenuh. Pada teknik ini, 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.7 Teknik 

sampling jenuh dipilih karena jumlah populasi relatif kecil, 

sehingga semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. 

Sampel penelitian yang diambil untuk kelas IV A MI 

Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang (kelas eksperimen) 

sebanyak 29 siswa dan sampel kelas IV B MI miftahul 

Akhlaqiyah Bringin Semarang (kelas kontrol) sebanyak 28 

siswa. 

 

D. Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, 

yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia 

nyata. Variabel penelitian pada dasarnya merupakan sesuatu hal 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.8 Ada dua variabel yang 

                                                           
6 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 66. 

 
7 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 68. 

 
8 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, 

dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 47-

48. 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya dalam penelitian ini yaitu: 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) dan Indikatornya 

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau 

variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).9 Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

dengan pendekatan saintifik materi segitiga dan jajargenjang 

serta model pembelajaran ekspositori melalui pendekatan EEK. 

Dalam penelitian ini, variabel bebas mempunyai indikator: 

penggunaan media konkret bentuk bangun datar segitiga dan 

jajargenjang, penggunaan nomor kepala dalam pembelajaran 

(aplikasi dari model kooperatif tipe NHT), latihan soal, dan 

ceramah interaktif. 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) dan Indikatornya 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.10 

Variabel terikat  dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa 

kelas IV materi segitiga dan jajargenjang. Dalam penelitian ini, 

                                                           
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 61. 

 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 61. 
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variabel terikat mempunyai indikator: hasil belajar siswa 

materi pokok segitiga dan jajargenjang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran 

langsung mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah 

diterapkan di madrasah. Dalam penelitian ini, observasi 

digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan proses 

pembelajaran mata pelajaran matematika di MI Miftahul 

Akhlaqiyah Bringin Semarang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan 

data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik ini berfungsi untuk 

menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan 

di dalam kerangka atau landasan teori, penyusunan hipotesis 

secara tajam.11 Pada penelitian ini dokumen tertulis yang 

dikumpulkan berupa silabus, data nama-nama siswa kelas IV 

MI Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang, RPP, serta surat-

surat yang diperlukan dalam penelitian. 

                                                           
11 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 181. 



41 

3. Tes 

Tes merupakan prosedur sistematik yang digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Subjek 

dalam hal ini, harus bersedia mengisi item-item dalam tes 

yang sudah direncanakan sesuai dengan pilihan hati dan 

pikiran guna menggambarkan respons subjek terhadap item 

yang diberikan.12 Tes pada umumnya digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil 

belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan 

pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.13 

Tes ini merupakan posttest yang diberikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Akan tetapi sebelum tes 

diujikan, terlebih dahulu soal tes tersebut diujikan pada kelas 

uji coba yaitu kelas V MI Miftahul Akhlaqiyah Bringin 

Semarang yang sebelumnya pernah mendapatkan materi 

segitiga dan jajargenjang untuk mengetahui taraf validitas 

butir soal, realibilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya 

beda soal. Setelah terpenuhi, maka soal tersebut dapat 

diujikan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol dengan 

soal tes yang sama. Hasil tes inilah yang akan digunakan 

sebagai acuan untuk menarik kesimpulan pada akhir 

                                                           
12 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan 

Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 138. 

 
13 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 35. 



42 

penelitian. Langkah dalam pengujian instrumen ini terdiri 

dari: 

a) Validitas 

Validitas atau kesahihan adalah cara menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang 

ingin diukur.14 Untuk menguji validitas setiap butir soal 

maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud 

dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soal 

dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor 

Y, dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir soal. 

Untuk mengetahui validitas tes dengan menggunakan 

teknik korelasi point biserial. Rumus yang digunakan 

yaitu:15 

 

Keterangan: 

rpbi = koefisien korelasi biserial 

Mp = rata-rata skor dari subjek yang menjawab 

betul bagi item yang dicari validitasnya 

Mt = rata-rata skor total 

                                                           
14 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi 

Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), hlm. 46. 

 
15 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2010), hlm. 79. 
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P = proporsi siswa yang menjawab benar 

p = 
banyaknya siswa yang benar 

jumlah seluruh siswa 
 

Q = proporsi siswa yang menjawab salah 

(q = 1 – p) 

St = standar deviasi dari skor total 

Jika rhitung   >   rtabel, maka item tes yang diujikan valid. 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan. 

Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai 

reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai 

hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. 

Ini berarti semakin reliabel suatu tes maka semakin yakin 

kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes 

mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes 

kembali.16 Pengujian reliabilitas menggunakan rumus K-R 

20: 

 

Keterangan: 

r11 = koefesien reliabilitas tes 

N = banyaknya butir item 

1 = bilangan konstan 

                                                           
16 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan 

Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 127-128. 
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 = varian total 

 = proporsi tes yang menjawab dengan betul 

butir item yang bersangkutan 

 = proporsi tes yang jawabannya salah 

(qi = 1- pi) 

 = jumlah dari hasil perkalian antara pi dengan 

qi.17 

c) Taraf kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sukar.18 Untuk menguji taraf kesukaran 

dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal itu 

dengan betul 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes19 

                                                           
17  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 252-253. 

 
18 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 207. 

 
19 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 208. 
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Harga tingkat kesukaran yang diperoleh kemudian 

dikonsultasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 

b) Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 

c) Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah.20 

d) Daya pembeda butir soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah).21 Rumus daya pembeda butir soal 

yaitu: 22 

 

Keterangan: 

D = daya beda soal 

Ja = banyaknya peserta pada kelompok atas yang 

menjawab soal salah 

Jb = banyaknya peserta pada kelompok bawah yang 

menjawab soal salah 

                                                           
20 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 210. 

 
21 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 211. 

 
22 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Penddikan, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011), hlm. 213. 
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Ba = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab 

soal benar 

Bb = banyaknya peserta kelompok bawah yang 

menjawab soal benar 

Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 - 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,20 - 0,40 = cukup (satisfactory) 

D = 0,40 - 0,70 = baik (good) 

D = 0,70 - 1,00 = baik sekali (excellent)23 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Awal 

a) Uji Normalitas 

Rumus yang digunakan untuk uji normalitas adalah 

Chi Kuadrat.24 

 𝜒2 =  ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

Keterangan: 

𝜒2 = normalitas sampel 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

Oi = frekuensi pengamatan 

k = banyaknya kelas interval 

                                                           
23 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Penddikan, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011), hlm. 218. 

 
24 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito, 2001), hlm. 273. 
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Dalam perhitungan, Chi kuadrat dibandingkan 

dengan harga Chi kuadrat tabel dengan taraf signifikansi 

5% kemudian ditarik kesimpulan, yaitu jika                       

χ
2

hitung  <  χ
2

tabel  maka data tersebut dapat dinyatakan 

berdistribusi normal.25 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki 

apakah kedua sampel berasal dari populasi dengan 

variansi yang sama atau tidak. Analisis ini dilakukan 

untuk memastikan apakah asumsi homogenitas masing-

masing kategori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila 

asumsi homogenitasnya terbukti maka peneliti dapat 

melakukan pada tahap analisis data lanjutan. 

Rumus yang digunakan adalah:26 

 

 

c) Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk menguji 

apakah ada kesamaan rata-rata antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Data yang digunakan adalah data awal 

yaitu nilai ulangan tengah semester siswa kelas 

                                                           
25 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 82.  

 
26 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2001), hlm. 250. 
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eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis yang diuji adalah 

sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ2 

H1 : µ1 ≠ µ2 

Keterangan: 

µ1 : rata-rata hasil belajar kelas eksperimen (IV A) 

µ2 : rata-rata hasil belajar kelas kontrol (IV B) 

Kriteria: 

H0 : µ1 = µ2 nilai rata-rata UTS kelas eksperimen sama 

dengan nilai rata-rata UTS kelas kontrol.  

H1 : µ1 ≠ µ2 nilai rata-rata UTS kelas eksperimen tidak 

sama dengan nilai rata-rata UTS kelas 

kontrol. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:27 

  

dengan 

 

Keterangan: 

 = skor rata-rata dari kelas eksprimen 

 = skor rata-rata dari kelas kontrol 

 = banyaknya subyek kelas eksperimen 

                                                           
27 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2001), hlm. 239.  
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 = banyaknya subyek kelas kontrol 

 = varians kelas eksperimen 

 = varians kelas kontrol 

 = varians gabungan 

Untuk mengetahui hasil hipotesis diterima atau 

ditolak, hasil perhitungan uji t tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai ttabel taraf signifikansi 5% (dk = n1 + n2  - 2). 

Dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila –ttabel < 

thitung < ttabel = t1-½a yang berarti kedua kelas antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-rata yang 

sama. 

 

2. Analisis Akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, 

maka dilaksanakan posttest berupa tes pilihan ganda. Dari 

hasil posttest ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai 

dasar penghitungan analisis tahap akhir, dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

Uji kenormalan ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah data nilai tes hasil belajar siswa berdistribusi 

normal atau tidak. Langkah-langkah uji normalitas sama 

dengan langkah-langkah uji normalitas pada analisis data 

tahap awal. 
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b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh 

asumsi bahwa sampel penelitian berangkat dari kondisi 

yang sama atau homogen. Rumus yang digunakan untuk 

menguji homogenitas sama dengan rumus pada analisis 

data tahap awal. 

c) Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Setelah sampel diberi perlakuan yang berbeda, 

maka dilaksanakan posttest. Dari hasil posttest ini akan 

diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam 

penelitian, yaitu hipotesis diterima atau ditolak. Adapun 

hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H0 = tidak terdapat peningkatan hasil belajar siswa 

kelas IV materi segitiga dan jajargenjang di MI 

Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang setelah 

menggunakan model kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dengan pendekatan 

saintifik. 

H1 = terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas IV 

materi segitiga dan jajargenjang di MI Miftahul 

Akhlaqiyah Bringin Semarang setelah 

menggunakan model kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dengan pendekatan 

saintifik. 
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Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan 

dua rata-rata dengan rumus uji hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

  <  

   

dengan: 

µ1= rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen materi 

segitiga dan jajargenjang yang diterapkan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

dengan pendekatan saintifik. 

µ2= rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol materi 

segitiga dan jajargenjang yang diterapkan model 

ekspositori. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:28 

  

 dengan 

 

Keterangan: 

 = skor rata-rata dari kelas eksprimen 

 = skor rata-rata dari kelas kontrol 

                                                           
28 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2001), hlm. 239.  
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 = banyaknya subyek kelas eksperimen 

 = banyaknya subyek kelas kontrol 

 = varians kelas eksperimen 

 = varians kelas kontrol 

 = varians gabungan 

Untuk mengetahui hasil hipotesis diterima atau 

ditolak, hasil perhitungan uji t tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai ttabel taraf signifikansi 5% (dk = n1 + n2  - 2). 

Bila thitung lebih kecil dari ttabel, maka H0 diterima dan H1 

ditolak yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Bila thitung lebih besar  dari ttabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima yang berarti ada perbedaan yang signifikan.29 

d) Uji Tingkat Efektivitas (N-gain) 

Gain adalah selisih antara nilai awal dan nilai akhir. 

Gain menunjukkan peningkatan pemahaman atau 

penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Untuk analisis data penelitian 

berkaitan dengan normalitas gain (N-gain) digunakan 

rumus N-gain dari Hake: 

N-gain = 
(Skor posttest – Skor pretest) 

(Skor maksimal – Skor pretest) 

 

                                                           
29 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 124. 
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dengan tingkat pencapaian: 

N = < 0,3 kategori rendah 

N = 0,3 < g < 0,7 kategori sedang 

N = > 0,7 kategori tinggi30 

 

 

                                                           
30 Muharoroh, “Tingkat Efektifitas Model Pembelajaran CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting and Extending) Bermuatan MLR 

(Multiple Level Representation) Pada Materi Tata Nama Alkana, Alkena, dan 

Alkuna di SMA Islam Al-Hikmah Mayong Jepara”, Skripsi, (Semarang: UIN 

Walisongo, 2015), hlm. 55. 


