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ABSTRAK 

Dalam kompetensi inti memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain menunjukkan pembelajaran untuk memahami pengetahuan. Pada 

kompetensi inti ini dijabarkan kompetensi dasar mengenai mengenai pengertian, 

ketentuan, dan manfaat infak serta sedekah.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengefektifan metode Sinergi Pengalaman Nyata dan Game Pembuktian (Siman 

Nyate Men) dalam memahami pengetahuan faktual sedekah di MI Negeri 2 

Mojokerto?. Tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan pengefektifan 

metode Sinergi Pengalaman Nyata dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men) 

dalam memahami pengetahuan faktual sedekah di MI Negeri 2 Mojokerto. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Upaya 

pengefektifan  metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian (Siman 

Nyate Men) dalam memahami pengetahuan faktual sedekah dilakukan melalui (1) 

perencanaan metode; (2) pelaksanaan metode; 3) Penilaian Metode  

 

Kata Kunci: Metode Sinergi Pengalaman Nyata, Game Pembuktian, Pengetahuan 

Faktual Sedekah  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Rezeki yang diperoleh masing-masing manusia tidaklah sama.Ada orang 

yang diberi  rezeki  lebih oleh Allah SWT, ada pula yang disempitkan. Keadaan 

rezeki seorang hamba sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, namun manusia juga 

masih diberi kesempatan untuk berusaha seluas-luasnya. Jika hal ini bisa kita 

laksanakan dengan baik niscaya Allah SWT akan memberikan hasil yang berupa 

harta benda maupun pahala. Hikmahnya adalah untuk membuka peluang bagi 

orang yang berkecukupan untuk memperoleh pahala dan kasih sayang Allah 

dengan jalan saling membagi kelebihan yang diperoleh. 

Dari kelebihan harta yang diberikan Allah kepada kita, sudah sewajarnya  
dapat digunakan untuk  membantu orang lain  yang masih kekurangan. Hal itu 

dimaksudkan bahwa pada dasarnya manusia hidup untuk saling membantu. Allah 
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memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang 

kita tolong menolong dalam kejelekan atau kemungkaran. 

Dalam Ajaran Islam terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong menolong 

ini, yaitu infak dan sedekah. Perhatikah firman Allah SWT dalam Surat al-

Baqarah.(Q.S.2)  ayat 261 berikut : 

 

ثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل هللاِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكِلِّ ُسنبُلٍَة  اْئَةُ َحبٍَّة َوهللاُ يَُضاِعُف ِلَمن مَّ ِمِّ

ي َسبِيِل هللاِ ثُمَّ الَ يَتْبِعُوَن َمآأَنفَقُوا َمنًّا َوآلَ أَذًى لَُّهْم أَْجُرهُْم الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِ  ) 162(يََشآُء َوهللاُ َواِسٌع َعِليٌم 

 )161(.ِعندَ َربِِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزنُوَن 

Artinya : 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karuniaNya) lagi Maha 

Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartaNya di jalan Allah, kemudian 

mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut 

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawa-tiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 261-262). 

Ayat ini merupakan anjuran dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya 

supaya menafkahkan harta mereka di jalan-Nya. Termasuk menafkahkan hartanya 

dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, mengadakan persiapan berjihad di 

jalan-Nya, mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan segala 

macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin. Kemudian 

disusul berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kedua hal ini dapat 

disatukan hingga menjadi nafkah untuk menolong orang-orang yang 

membutuhkan, sekaligus bakti sosial dan ketaatan. 

Berkaitan dengan pemahaman tersebut, dalam pembelajaran di tingkat 

madrasah ibtidaiyah khususnya kelas IV,  terdapat kompetensi dasar  mengenai 

pengetahuan infak dan sedekah.  Berdasarkan pengalaman dan pengamatan 

penulis, pembelajaran pada Kompetensi Inti : Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain dilakukan dengan metode 

ceramah dan menampilkan gambar-gambar menarik yang menitikberatkan pada 

pengetahuan/koqnitif dan pemberian tugas. Hasil yang diperoleh, siswa senang 

namun pemahaman mengenai pengertian, ketentuan, dan manfaat infak serta 

sedekah hanya pada pengetahuan mengenai infak dan sedekah.  

Berdasarkan kondisi pembelajaran tersebut, penulis menemukan masalah (1) 

siswa mengenal infak, sedekah melalui penjelasan guru; (2) siswa mengetahui tata 

cara berinfak dan bersedekah melalui penjelasan guru dan gambar-gambar menarik 

yang hanya berorientasi pada pengetahuan.  

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penulis berusaha untuk mengajar 
dengan metode yang bervariasi. Variasi metode yang dimaksud dengan 

mengembangkan pembelajaran mengenai pelaksanaan dan manfaat infak dan 
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sedekah yang ada di kehidupan nyata sebagai teladan yang memang terjadi dan 

ada faktanya.  

Untuk itu, penulis mendokumentasikan deskripsi pelaksanaan pembelajaran 

berinfak dan bersedekah pada siswa kelas IV semester gasal sebagai best practice 

yang berjudul MetodeSinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian(Siman 

Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami pengetahuan faktual 

sedekah di MI Negeri 2 Mojokerto. 

 

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian pengembangan ini adalah 

Bagaimana pengefektifan metode Sinergi Pengalaman Nyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam memahami pengetahuan faktual sedekah 

di MI Negeri 2 Mojokerto? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk mendeskripsikan pengefektifan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam memahami pengetahuan faktual sedekah 

di MI Negeri 2 Mojokerto. 

 

KAJIAN TEORI 

Pengefektifan Metode Sinergi Pengalaman Nyata dan Game Pembuktian 

Salah satu upaya seorang guru untuk meningkat mutu pendidikan adalah 

penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan pelajaran.Hal 

ini diperuntukkan bagi siswa yang belum dapat menerima pelajaran yang 

disampaikan oleh guru, maka penggunaan metode yang tepat sangat dianjurkan. 

Dengan demikian penggunaan metode yang tepat untuk menyampaikan pelajaran 

akan menimbulkan motivasi tersendiri dalam proses pembelajaran siswa. 

Mata pelajaran Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran keagamaan, 

dimana pelajaran tersebut diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari.Tujuan 

pengajaran di madrasah  hendaknya bersifat komprehensif artinya bukan hanya 

mengutamakan penambahan pengetahuan, melainkan juga pembentukan strategi 

belajar mengajar yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep, 

memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk berfikir, percaya kepada diri sendiri dan berani mengemukakan 

pendapatnya, berlatih bersifat kritis dan positif, serta mampu berinteraksi sosial. 

Dengan kata lain, diskusi kelompok merupakan salah satu startegi belajar 

mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan pengajaran komprehensif. 

Istilah metode pengajaran ini terdiri dari dua kata yaitu metode dan 

mengajar. metode atau methode berasal dari bahasa yunani yaitu metha dan hodos 

yang artinya jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan istilah mengajar berasal dari kata ajar yang ditambah dengan awalan 

"me" menjadi mengajar yang berarti menyampaikan atau menyajikan. Oleh karena 
itu metode mengajar adalah suatu cara yang harus ditempuh untuk menjalankan 

bahan pengajaran supaya tercapai tujuan pengajaran. Dalam hal ini hanyalah 

sebagai fasilitator dan untuk mengefektifkan penerapan metode pengajaran guru 
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harus dapat mengkondisikan siswa atau kelas sehingga siap untuk bekerjasama 

dalam pembelajaran. Karena prinsip dari pembelajaran modern adalah bahwa 

mengajar adalah melatih siswa bagaimana caranya belajar. 

Di dalam kenyataannya, cara atau metode mengajar yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan 

siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap (kognitif, 

psikomotorik, afektif). Khusus metode mengajar dalam kelas, efektivitas suatu 

metode dipengaruhi oleh faktor tujuan, faktor siswa, faktor situasi, dan faktor guru 

itu sendiri. Dengan memiliki pengetahuan secara umum mengenai sifat berbagai 

metode, seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai 

dalam situasi kondisi pengajaran yang khusus. 

Kalau kita perhatikan dalam proses perkembangan pendidikan di Indonesia 

bahwa salah satu hambatan yang menonjol dalam pelaksanaan pendidikan ialah 

masalah metode mengajar. Metode tidaklah mempunyai arti apa-apa apabila 

dipandang  terpisah dari komponen lain. Metode hanya penting dalam 

hubungannya dengan segenap komponen lainnya, seperti tujuan, situasi, dan lain-

lain. 

Pengefektifan metode perlu diperhatikan dalam penggunaan sebuah metode 

pembelajaran adalah sebagai berikut yaitu metode mengajar yang digunakan harus 

dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar siswa. Metode mengajar 

yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian 

siswa. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Metode mengajar yang dipergunakan 

harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan 

ekplorasi dan inovasi (pembaruan). Metode mengajar yang dipergunakan harus 

dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh 

pengetahuan melalui usaha pribadi. Metode mengajar yang dipergunakan harus 

dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan 

pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Metode mengajar yang 

dipergunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-

sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengefektifan metode dengan beberapa 

variasi diformulasikan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 

Pengefektifan metode dilakukan dengan kolaborasi beberapa metode disesuaikan 

dengan karakteristik materi pembelajaran, dikaitkan dengan pengalaman nyata 

serta dibuat dalam bentuk permainan. 

 

Pengetahuan Faktual Sedekah  

Anak-anak pasti sering mendengar apa itu  infak, dan pasti sering juga 

mendengar kata sedekah. Berikut akan diuraikan apakah yang dimaksud dengan 

infak dan apa yang dimaksud dengan sedekah? Kata infak berasal dari bahasa 

Arab  yaitu  ”infaq” menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. 
Menurut Istilah Agama Islam infak berarti menafkahkan atau membelanjakan 

sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang di ridhoi Allah swt. Contohnya 

menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, musalla, madrasah, untuk 
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dakwah Islamiyah, dan yang sejenisnya. Dengan demikian yang disebut infak 

apabila kita membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Infak adalah 

perbuatan mulia yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan orang Islam. 

Allah swt berfirman dalam surah Ali ’Imran/3 ayat 92 yang  berbunyi : 

 

َ بِِه َعِليٌم  ا تُِحبُّوَن ۚ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اَّللَّ  (٢٩: ال عمران )لَن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّٰى تُْنِفقُوا ِممَّ

Artinya :  

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 

nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S Ali Imran : 92) 

Berinfak dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana FirmanNya : 

 

ا أَخْ  ُمواْ اْلَخبِيَث ِمنْهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَنِفقُواْ ِمن َطيِِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ َن األَْرِض َوالَ تَيَمَّ َرْجنَا لَُكم مِِّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ   تُنِفقُوَن َولَْستُم بِآِخِذيِه إِالَّ أَن تُْغِمُضواْ فِيِه َواْعلَُمواْ أَنَّ اَّللِّ

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah(di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yangbaik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkandari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yangburuk-buruk lalu kamu nafkahkan 

daripadanya, padahalkamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

denganmemicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwaAllah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji.”(QS.2:267) 

 

Ketentuan Sedekah 

Sedekah dari kata bahasa arab    صدقة  yang berarti sedekah, derma, atau 

pemberian. Menurut Istilah sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan 

berupa harta atau lainnya dengan mengharap rida Allah SWT, tanpa mengharap 

imbalan apapun dari manusia. Memberikan suatu jasa atau bersikap baik kepada 

orang lain termasuksedekah. Mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan 

dengan adil juga merupakan sedekah. 

Sedekah (Bahasa Arab:صدقة; transliterasi: sadakah) adalah pemberian 

seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh 

waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak. 

Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. 

Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis 

digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.”  

Berdasarkan penjelasan di atas, sedekah bersifat umum. Artinya, sedekah 

tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang, tetapi segala sesuatu yang 

memberikan manfaat kepada orang lain termasuk sedekah.  

Jadi, pengertian sedekah adalah memberikan sesuatu yang berguna kepada 

orang lain atau lembaga masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya dengan tulus ikhlas semata-mata hanya mengharap rida dari Allah SWT. 

Shadaqah adalah ungkapan kejujuran (shidiq) iman seseorang. Oleh karena itu, 

Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta dijalan Allah 
dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil 

dengan orang yang mendustakan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Infak
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Hukum sedekah adalah sunah dan manfaatnya sangat besar, baik untuk diri 

sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Manfaat sedekah antara 

lain dapat menghindarkan murka Allah swt. dan menolak bencana akibat 

perbuatan dosa; memanjangkan usia; mempererat tali persaudaraan; memperkecil 

jurang pemisah antara yang kaya dan miskin; dan memperlancar pembangunan 

fasilitas pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana 

ibadah. Allah swt. akan memberikan pahala yang berlipat kepada orang-orangyang 

suka bersedekah. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah swt. berikut. 

”..... Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang 

bersedekah.”(Q.S. Yusuf/12: 88) 

Para malaikat pun ikut mendoakan bagi orang-orang yang suka bersedekah. 

Rasulullah saw. Bersabda : 

 

 

 

 

 

Artinya: 

“Tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya, kecuali duamalaikat 

turun ke bumi, lalu salah satu akan berdoa, ”Ya Allah berilahgantinya kepada 

orang-orang yang suka bersedekah.” Sementara yang satuberdoa, ”Ya Allah 

datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil.”(H.R. Muslim dari Abu 

Hurairah:1678) 

Berdasarkan uraian di atas, kebiasaan bersedekah perlu ditumbuhkan, berapa 

pun besar dan nilainya. Hal itu perlu dilakukan karena Allah swt. akanmembalas 

setiap kebajikan. Allah swt. berfirman dalam Surah az-ZalzalahAyat 7. 

 
Artinya: 

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya.” (Q.S. az-Zalzalah/99: 7) 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Neger 2 Mojokerto Tahun 

Pelajaran 2017-2018 sebanyak 33 siswa. Kelas ini dipilih sebagai subjek penelitian 

adalah karena penulis bertugas mengajar di kelas ini dan merupakan kelas yang 

mempunyai potensi untuk ditingkatkan prestasinya.  

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 

dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari 

pengukuran. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan.  

Menurut Sugiyono (2016), Research and Development (R&D) merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 
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menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 

164), Research and Development (R&D) merupakan suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Nusa 

Putra (2015: 67), Research and Development (R&D) merupakan metode penelitian 

secara sengaja, sistematis, untuk menemukan, memerbaiki, mengembangkan, 

menghasilkan, maupun menguji keefektifan produk, model, maupun metode/ 

strategi/ cara yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna.  

 

Teknik dan Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulam data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis data kualitatif.  

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah Model 4-D. Diadaptasi oleh Trianto 

(2011) menjadi model 4-P (Pendefinisian, Perancangan, Pegembangan, dan 

Penyebaran). Tahap define terdiri dari analisis depan (front analysis), analisis 

tugas (task analysis), analisis konsep (concept analysis), dan spesifkasi objek 

(specification of object). Tahap design terdiri dari penyusunan tes (test 

construction), pemilihan media (media selection), pemilihan format (format 

selection), dan desain awal (initial design). Tahap develop terdiri atas penilaian 

ahli (expert appraisal) dan uji pengembangan (developmental testing). Tahap 

disseminate terdiri dari uji validasi, (testing), pengemasan (packaging), dan 

penyebaran (diffusion).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Deskripsi pengefektifan Metode Sinergi PengalamanNyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami 

Pengetahuan Faktual Infak dan Sedekah di MI Negeri 2 Mojokerto 

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai (1) deskripsi perencanaan 

metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men) 

dalam Peningkatan Kemampuan Memahami Pengetahuan Faktual Infak dan 

Sedekah; (2)  deskripsi pelaksanaan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami 

Pengetahuan Faktual Infak dan Sedekah; (3) deskripsi penilaian pada metode 

Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam 

Peningkatan Kemampuan Memahami Pengetahuan Faktual Infak dan Sedekah. 

Deskripsi Perencanaan Metode Sinergi PengalamanNyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami 

Pengetahuan Faktual Sedekah. Perencanaan Metode Sinergi PengalamanNyata dan 

Game Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan 
Memahami Pengetahuan Faktual Sedekah bertujuan untuk merancang kegiatan 

yang akan dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi: a) Menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pengembangan variasi metode. RPP 
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yang dimaksud memuat langkah-langkah pembelajaran hasil pengembangan 

metode. Siswa diajak secara langsung untuk menemukan data mengenai 

pengalaman nyata orang-orang di sekitarnya mengenai bersedekah  serta 

manfaatnya. b) Menyusun instrumen lembar wawancara untuk menggali 

pengalaman nyata orang-orang disekitar siswa (narasumber) mengenai 

pengalamannya dalam bersedekah serta manfaatnya. c) Menyusun media 

pembelajaran berupa game pembuktian mengenai manfaat bersedekah d) 

Menyusun lembar penilaian kemampuan memahami pengetahuan faktual sedekah. 

Lembar penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam 

bersedekah serta manfaatnya. 

Deskripsi Pelaksanaan Metode Sinergi Pengalaman Nyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami 

Pengetahuan Faktual Sedekah. Pelaksanaan tindakan Metode Sinergi 

PengalamanNyata dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam peningkatan 

kemampuan memahami pengetahuan faktual sedekah dilakukan pada siswa kelas 

IV semester gasal. Langkah-langkah yang dilakukan  siswa dipaparkan sebagai 

berikut: a) Pada akhir pembelajaran mengenai tata cara infak, sedekah, serta 

manfaatnya,  siswa mendapat penugasan untuk menemukan pengalaman nyata 

orang-orang di sekitarnya berkaitan denganbersedekah, serta manfaatnya dalam 

kehidupan mereka. Penugasan ini berupa wawancara kepada orang-orang di 

sekitar siswa yang dianggap sudah melaksanakansedekah dan sudah merasakan 

bukti nyata manfaat sedekah.Format penugasan terdapat pada instrument 1. b) 

Pada pertemuan berikutnya, pada tahap pendahuluan, seluruh siswa 

menempelkan hasil wawancaranya pada dinding yang tersedia. Kemudian diantara 

beberapa siswa mengemukakan hasil temuannya. Berdasarkan hasil temuan siswa, 

diperoleh contoh-contoh pengalaman nyata orang-orang di sekitar siswa 

(narasumber) mengenai tata cara bersedekah serta manfaatnya. Siswa diajak untuk 

membuktikan apa yang ditulis itu memang terjadi. Pembuktianya, pada tahap inti, 

siswa diajak untuk bermain game pembuktian manfaat sedekah. c) Game 

pembuktian berupa permainan siswa mendapat uang mainan dengan nominal 

tertentu kemudian uang itu disedekahkan kepada siswa lain (dianggap sebagai 

orang yang berhak menerima sedekah). Dalam waktu lima menit, uang yang 

dipegang dihitung. Perhitungannya sesuai dalil pada surah Al Baqarah ayat 261-

262. Perhitungan 1 rupiah dikalikan  tujuh  kemudian dikalikan 100. d) Selain itu, 

siswa mendapat voucher manfaat sedekah, yaitu iman bertambah, bekal akhirat, 

rezeki bertambah, persaudaraan sesama muslim semakin kokoh, meringankan 

beban penderitaan orang lain; harta yang berkah; tabungan pahala; 

dermawan; ungkapan syukur. e) Setelah penghitungan, siswa menyampaikan 

manfaat sedekah berdasarkan pengalaman nyata dan hasil dalam game 

pembuktian. f) Penulis memberikan lembar penilaian untuk mengetahui 

pemahaman siswa mengenai bersedekah serta manfaatnya.  

Deskripsi Penilaian Metode Sinergi PengalamanNyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami 
Pengetahuan Faktual Sedekah. Langkah-langkah penilaian yang dilakukan pada 

metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men) 

dalam peningkatan kemampuan memahami pengetahuan faktual sedekah untuk 



Jurnal Mitra Guru                                             Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
 

Akhid Afnan   558 

mengetahui hasil pemahaman siswa terhadap materi manfaat berinfak dan 

bersedekah. Langkah-langkah penilaian yang disusun disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang dilakukan dan terintegrasi dalam pembelajaran. 

Berikut langkah-langkah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui proses 

dan hasil memahami pengetahuan faktual sedekah serta manfaatnya. a) Penilaian 

yang dilakukan selama proses untuk mengetahui proses aktivitas belajar pada 

pembelajaran bersedekah dengan menggunakan metode Sinergi PengalamanNyata 

dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men). b) Penilaian yang dilakukan pada 

hasil untuk mengetahui hasil belajar berupa pemahaman siswa mengenai manfat 

bersedekah dengan menggunakan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) melalui tes pemahaman di akhir pembelajaran. 

Materi diperoleh dari voucer yang diberikan sebagai bagian dari materi manfaat 

bersedekah. 

 

Pembahasan 

Hasil Pengefektifan Metode Sinergi Pengalaman Nyata dan Game 

Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami 

Pengetahuan Faktual Infak dan Sedekah. Berdasarkan hasil pelaksanaan, dilihat 

dari proses selama tindakan terjadi pengaruh positif terhadap peningkatan 

pembelajaran memahami pengetahuan faktual infak dan sedekah. Sebelum 

penerapan metode ini, awalnya siswa hanya menghafal pengetahuan faktual infak 

dan sedekah melalui penjelasan guru dan membaca. Setelah kegiatan proses 

Sinergi Pengalaman Nyata  dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men), siswa 

menjadi mengerti pengetahuan faktual infak dan sedekah berdasarkan ketentuan 

dan pengalaman nyata orang-orang di sekitarnya.  Siswa memahami pengetahuan 

itu dari dunia nyata dan memang dilakukan secara nyata sehingga mudah dipahami 

oleh siswa. Mereka tidak hanya menghafal namun membuktikan orang-orang di 

sekitarnya juga. Hal tersebut sepaham dengan prinsip pembelajaran kontekstual  

yaitu inquiry/menemukan. Siswa memperoleh pemahaman dengan menemukan 

secara langsung ketentuan infaq dan sedekah. Selain itu, siswa belajar  dalam 

learning community” (Depdiknas, 2003:5) 

Perubahan aktivitas belajar siswa memahami pengetahuan faktual infak dan 

sedekah selama pelaksanaan kegiatan ini juga terlihat. Sebagian besar siswa 

memperlihatkan antusias dan respon yang cukup terhadap kegiatan yang 

dilakukan. siswa bersemangat mengikuti kegiatan. Siswa mengerti ketentuan dan 

manfaat infak, sedekah karena orang-orang di sekitarnya menjelaskan ketentuan 

infak, sedekah sesuai kenyataan. Pengalaman langsung akan memberikan 

informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu. Oleh akrena ia 

melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Pengefektifan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian 
(Siman Nyate Men) dalam memahami pengetahuan faktual sedekah di MI Negeri 

2 Mojokerto difokuskan pada materi sedekah. Upaya pengefektifan  metode 

Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian (Siman Nyate Men) dalam 
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memahami pengetahuan faktual sedekah dilakukan melalui (1) perencanaan 

metode; (2) pelaksanaan metode; (3) Penilaian Metode. 

Perencanaan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian 

(Siman Nyate Men) dalam memahami pengetahuan faktual sedekah dilakukan 

melalui langkah-langkah (a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

pengembangan variasi metode. RPP yang dimaksud memuat langkah-langkah 

pembelajaran hasil pengembangan metode. Siswa diajak secara langsung untuk 

menemukan data mengenai pengalaman nyata orang-orang di sekitarnya mengenai 

bersedekah  serta manfaatnya; (b) Menyusun instrumen lembar wawancara untuk 

menggali pengalaman nyata orang-orang disekitar siswa (narasumber) mengenai 

pengalamannya dalam bersedekah serta manfaatnya; (c) Menyusun media 

pembelajaran berupa game pembuktian mengenai manfaat bersedekah; (d) 

Menyusun lembar penilaian kemampuan memahami pengetahuan faktual sedekah. 

Lembar penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam 

bersedekah serta manfaatnya. 

Pelaksanaan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian 

(Siman Nyate Men) dalam memahami pengetahuan faktual sedekah dilakukan 

melalui langkah-langkah (a) Pada akhir pembelajaran mengenai tata cara infak, 

sedekah, serta manfaatnya,  siswa mendapat penugasan untuk menemukan 

pengalaman nyata orang-orang di sekitarnya berkaitan denganbersedekah, serta 

manfaatnya dalam kehidupan mereka. Penugasan ini berupa wawancara kepada 

orang-orang di sekitar siswa yang dianggap sudah melaksanakansedekah dan 

sudah merasakan bukti nyata manfaat sedekah; (b) Pada pertemuan berikutnya, 

pada tahap pendahuluan, seluruh siswa menempelkan hasil wawancaranya pada 

dinding yang tersedia. Kemudian diantara beberapa siswa mengemukakan hasil 

temuannya. Berdasarkan hasil temuan siswa, diperoleh contoh-contoh pengalaman 

nyata orang-orang di sekitar siswa (narasumber) mengenai tata cara bersedekah 

serta manfaatnya. Siswa diajak untuk membuktikan apa yang ditulis itu memang 

terjadi. Pembuktianya, pada tahap inti, siswa diajak untuk bermain game 

pembuktian manfaat sedekah; (c) Game pembuktian berupa permainan siswa 

mendapat uang mainan dengan nominal tertentu kemudian uang itu disedekahkan 

kepada siswa lain (dianggap sebagai orang yang berhak menerima sedekah). 

Dalam waktu lima menit, uang yang dipegang dihitung. Perhitungannya sesuai 

dalil pada surah Al Baqarah ayat 261-262. Perhitungan 1 rupiah dikalikan  tujuh  

kemudian dikalikan 100; (d) Selain itu, siswa mendapat voucher manfaat sedekah, 

yaitu iman bertambah, bekal akhirat, rezeki bertambah, persaudaraan sesama 

muslim semakin kokoh, meringankan beban penderitaan orang lain; harta yang 

berkah; tabungan pahala; dermawan; ungkapan syukur; (e)Setelah 

penghitungan, siswa menyampaikan manfaat sedekah berdasarkan pengalaman 

nyata dan hasil dalam game pembuktian; (f) Penulis memberikan lembar penilaian 

untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai bersedekah serta manfaatnya.  

Penilaian pada metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian 

(Siman Nyate Men) dalam Peningkatan Kemampuan Memahami pengetahuan 
faktual sedekah dilakukan melalui langkah-langkah (a) Penilaian yang dilakukan 

selama proses untuk mengetahui proses aktivitas belajar pada pembelajaran 

bersedekah dengan menggunakan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game 
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Pembuktian (Siman Nyate Men); (b) Penilaian yang dilakukan pada hasil untuk 

mengetahui hasil belajar berupa pemahaman siswa mengenai manfat bersedekah 

dengan menggunakan metode Sinergi PengalamanNyata dan Game Pembuktian 

(Siman Nyate Men) melalui tes pemahaman di akhir pembelajaran. Materi 

diperoleh dari voucer yang diberikan sebagai bagian dari materi manfaat 

bersedekah. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Hasil Pengembangan metode ini harus dievaluasi tingkat keefektifannya pada 

pemahaman siswa terhadap pengetahuan faktual ketentuan bersedekah. Tingkat 

keefektifan diukur pada hasil dan waktu agar tidak dominan pada game.  

2. Kepada guru bidang studi lain untuk melakukan pengembangan terhadap 

hasil yang telah diperoleh pada pembelajaran yang berbeda sehingga 

menemukan alternatif model pada penilaiannya. 
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