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ABSTRAK 

 Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis melalui kajian literature 

mengenai kesesuaian penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PBL) dalam 

pengembangan LKS (Lembar Kerja Siswa) SD berbasis potensi lokal guna meningkatkan 

kemampuan pengembangan metakurikulum mahasiswa calon guru sekolah dasar. Metode 

penulisan artikel menggunakan metode kajian literature dari buku, jurnal ilmiah maupun 

artikel ilmiah dalam dan luar negeri untuk mendapatkan konsep-konsep yang berkaitan 

dengan bidang kajian. Kajian literature ini mendapatkan hasil bahwa dari konsep-konsep yang 

telah ditelaah didapat adanya kesesuaian penerapan model pembelajaran Project Based 

Learning dalam pengembangan LKS berbasis potensi lokal daerah untuk meningkatkan 

kemampuan pengembangan metakurikulum mahasiswa calon guru sekolah dasar dan dapat 

diterapkan sebagai kegiatan pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar maupun sebagai penelitian lapangan. 

 

Kata kunci: Project Based Learning, LKS, metakurikulum. 

 

ABSTRACT 

The purpose of writing this article is to analyze through a literature study on the suitability of 

applying the Project Based Learning (PBL) model in developing elementary school 

worksheets based on local potential in order to improve meta-curriculum ability of college 

student of primary school teacher education department. The method of writing articles uses 

literature review methods from books, scientific journals and scientific articles at domestic 

and foreign to obtain concepts relating to the field of study. This literature study gets results 

that from the concepts that have been explored, there is an appropriateness of the application 

of the Project Based Learning model in the development of worksheets based on local 

potentials to improve meta-curriculum ability of college student of primary school teacher 

education department and can be applied as learning activities in the Teacher Education 

Study Program of Elementary School as well as field research. 

 

Key words: Project Based Learning, LKS, meta-curriculum 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia terus mengalami perkembangan 

yang disesuaiakan dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang berlaku saat ini yaitu 

kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006. Tema kurikulum 2013 yaitu kurikulum 
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yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, afektif 

melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi (Mulyasa, 2013). 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis 

kompetensi dan karakter yaitu diharapkan baik guru maupun siswa dapat meningkatkan 

kompetensi dan karakter menjadi lebih baik.  

Pemerintah telah merancang dan menetapkan KI (Kompetensi Inti) dan KD 

(Kompetensi Dasar) pada Kurikulum 2013, sedangkan tugas guru adalah menetapkan dan 

mengembangkan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Silabus pada Kurikulum 

2013 telah dibuat oleh pemerintah pusat dan guru bertugas membuat RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Hal tersebut berarti bahwa guru juga mempunyai kewenangan 

untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi yang ada pada satuan 

pendidikannya. Kondisi tersebut diantaranya meliputi: sarana dan prasarana sekolah, 

kemampuan siswa, kemampuan guru, dukungan orang tua siswa serta potensi lokal yang ada. 

Penetapan indikator tersebut dimaksutkan agar siswa mampu menguasai kompetensi yang 

lebih dari standar yang ditetapkan Pemerintah pusat melalui Kompetensi Dasar. Namun, 

permasalahan yang sering muncul adalah guru menetapkan indikator pembelajaran 

berdasarkan indikator yang sudah ada pada buku pegangan guru dan dengan materi yang ada 

pada satu buku saja (satu sumber pembelajaran).  

Kurikulum yang berlaku saat ini yaitu Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang 

mengangkat pembelajaran terpadu yaitu saling terkaitnya konsep-konsep yang terdapat antar 

mata pelajaran. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hernawan dan Resmini (2010) bahwa 

pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan banyak mata 

pelajaran guna memberikan pengalaman yang bermakna untuk siswa. Pengalaman yang 

bermakna yang dimaksut adalah pengalaman belajar yang meninggalkan kesan bagi siswa 

sehingga konsep-konsep yang dipelajari dapat dipahami dan diingat dalam jangka panjang. 

Pembelajaran yang sering dilakukan oleh guru adalah pembelajaran yang hanya memberikan 

konsep-konsep kepada siswa untuk dihafal, hal ini justru tidak meninggalkan kesan apapun 

kepada siswa, sehingga inilah yang menjadi salah satu dasar dikembangkannya pembelajaran 

terpadu.  

Tujuan lain dari pembelajaran terpadu adalah agar siswa mampu menerapkan apa 

yang dipeajari di sekolah di kehidupan sehari-hari. Penerapan yang dimaksut tersebut antara 

lain adalah ketrampilan pemecahan masalah, sehingga konsep-konsep yang dipelajari tidak 

hanya menjadi tumpukan hafalan yang ada pada ingatan siswa dan kemudian hilang atau 
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dilupakan.  

Guru harus mampu menyiapkan komponen-komponen pembelajaran yang dapat 

menciptakan pembelajaran bermakna bagi siswa, salah satunya adalah menyiapkan media 

pembelajaran. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran juga tergantung pada 

kemampuan yang dimiliki oleh guru, oleh sebab itu seorang guru harus memiliki pendidikan 

yang sesuai dengan bidang pekerjaannya (linier) 

Kemampuan menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, sehingga 

didapatkan kemampuan yang lebih dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan dapat 

diterapkan di kehidupan sehari-hari inilah yang dimaksut kemampuan metakurikulum. 

Diharapkan siswa mampu menguasai metakurikulum ini sehingga pembelajaran yang dialami 

benar-benar merupakan pembelajaran yang bermakna. Oleh sebab itu, seorang guru harus 

mampu terlebih dahulu menguasai kemampuan metakurikulum ini agar dapat membimbing 

siswa-siswanya dalam menguasai kemampuan yang sama. Kemampuan metakurikulum 

tersebut hendaknya sudah dimiliki sebelum seseorang menjadi guru dan terjun di lapangan, 

oleh sebab itulah pentingnya mahasiswa calon guru dibekali kemampuan tersebut agar dapat 

ditularkan kepada siswa-siswanya. Kemampuan metakurikulum seorang calon guru ini perlu 

dikembangkan dan dimiliki agar seorang calon guru tersebut mampu memiliki ketrampilan 

hidup untuk memecahkan persoalan dunia nyata. Persoalan-persoalan tersebut tidak hanya 

muncul pada kehidupan di lingkungan rumah saja tetapi juga di tempat calon guru bekerja 

nantinya, salah satunya adalah kurikulum yang terus ada perubahan dan perbaikan sehingga 

calon guru yang memiliki kemampuan metakurikulum tersebut tetap bisa menjadi guru yang 

professional yang mampu terus belajar dan memecahkan masalah. 

Konsep metakurikulum ini sejalan dengan pernyataan Tripp (1993) yang menyatakan 

bahwa metakurikulum adalah apa yang dipelajari dari mempelajari kurikulum sekolah. Hal 

tersebut berarti bahwa ada kemampuan lain yang dapat dikuasai seseorang dalam 

mempelajari konsep-konsep yang ada pada matapelajaran maupun matakuliah. Konsep-

konsep seseorang yang dipelajari melalui matematika, geografi, biologi, fisika, sejarah dan 

sebagainya akan banyak dilupakan dan tidak seluruhnya tersimpan dalam ingatan beberapa 

tahun kemudian atau ketika seorang siswa tersebut telah bekerja, namun dari mempelajari 

berbagai konsep matapelajaran maupun matakuliah tersebut seseorang memiliki ketrampilan 

hidup (life skill) yang bermanfaat dalam kehidupannya. 

Salah satu cara yang dapat meningkatkan kemampuan metakurikulum mahasiswa 

calon guru khususnya calon guru sekolah dasar adalah model pembelajaran Project Based 
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Learning untuk menyusun LKS (Lembar Kerja Siswa) berbasis potensi lokal untuk siswa SD 

dengan Kurikulum 2013 (terpadu). Menurut Kristanti, Subiki, dan Handayani (2016), 

Problem Based Learning merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan proses 

pembelajaran, memiliki jangka waktu yang relative lama dalam penyelesaian tugas, berfokus 

pada masalah, serta memadukan beberapa konsep dari komponen-komponen pengetahuan, 

disiplin ilmu atau lapangan. Mahasiswa tersebut harus menganalisis kurikulum yang sudah 

ada dan mengembangkan sesuai dengan potensi lokal serta daya dukung satuan pendidikan 

tempat LKS tersebut diterapkan. Mahasiswa akan belajar bagaimana mengembangkan 

kurikulum yang ada agar siswa dapat menguasai kompetensi yang lebih dari standar 

kurikulum yang ditetapkan. Pengembangan LKS ini berdasarkan dari permasalahan yaitu 

potensi lokal apa yang ada yang dapat dimasukkan ke dalam materi pembelajaran dan sesuai 

dengan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan pemerintah pusat,  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “Kesesuaian 

Penerapan PBL (Project Based Learning) dalam Pengembangan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Kemampuan Pengembangan Metakurikulum 

Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar.”   

 

METODE PENELITIAN 

Metode penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan analisis kajian literature mengenai 

konsep Poject Based Learning, pengembangan Lembar Kerja Siswa serta Metakurikulum, 

yang selanjutnya dicari kesesuaian penerapan PBL tersebut untuk pembuatan LKS tematik 

berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kemampuan pengembangan metakurikulum 

mahasiswa calon guru sekolah dasar. Literatur diperoleh dari buku, artikel ilmiah dan jurnal 

ilmiah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Cakupan karya ilmiah ini yaitu kajian 

tentang kesesuaian penerapan PBL (Project Based Learning) dalam pengembangan LKS 

(Lembar Kerja Siswa) SD berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kemampuan 

pengembangan metakurikulum mahasiswa calon guru sekolah dasar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kajian Literatur 

1. Konsep PBL (Project Based Learning) 

 Menurut Titu (2015), PBL merupakan proses mengaitkan antara tekhnologi dengan 

masalah yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari atau dengan proyek sekolah dalam 
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pembelajaran. Hal tersebut berarti bahwa PBL merupakan pembelajaran yang berangkat dari 

masalah yang harus dipecahkan. Project Based Learning merupakan pengembangan dari 

Problem Based Learning, dimana Project Based Learning memiliki waktu penyelesaian 

masalah cukup lama dan menghasilkan produk. Sejalan dengan hal tersebut, Munandar 

(2009) menjelaskan bahwa PBL memiliki tiga langkah pembelajaran yaitu: a. planning 

(perencanaan), merupakan langkah yang terdiri dari merancang seluruh proyek dan 

mengorganisir pekerjaan; b. creating (mencipta), merupakan langkah yang berisi 

pengembangan gagasan-gagasan proyek, mengkombinasikan ide, membangun proyek serta 

menghasilkan suatu produk yang akan dipresentasikan; c. processing (pengolahan), 

merupakan langkah yang berisi presentasi proyek dan evaluasi.  

 Guru berperan mengajukan masalah dan sebagai fasilitator, sedangkan siswa berperan 

aktif dalam menyelidiki masalah dan menemukan pemecahan atau jawaban sendiri atas 

masalah yang diberikan oleh guru (Nurogo, 2015). Di sinilah siswa akan mengalami 

pembelajaran yang bermaknya, yaitu pembelajaran yang mampu diingat siswa dan dipahami 

dengan benar mengenai konsep-konsep yang dipelajari. 

 

2. Konsep LKS (Lembar Kerja Siswa) 

 LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas-tugas 

yang harus dikerjaakan oleh siswa (Dina Pendidikan Nasional, 2006). LKS merupakan bahan 

ajar yang berisi tugas yang dapat berupa teori maupun praktek. Isi dari LKS antara lain: judul 

LKS; KD (Kompetensi Dasar); indikator pembelajaran; tujuan pembelajaran; waktu 

penyelesaian; bahan dan alat yang digunakan; informasi penggunaan LKS; langkah kerja; 

tugas yang harus dilakukan; serta laporan yang harus dikerjakan (Dewi, 2013).  

 LKS idealnya dirancang dan dibuat oleh guru sesuai dengan indikator yang 

dikembangkan oleh guru. Guru harus mampu membuat bahan ajar yang memiliki muatan 

lebih dari standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja hal ini 

disesuaikan dengan kondisi komponen-komponen pembelajaran yang ada pada satuan 

pendidikan tempat ia mengajar. Tujuan dipakainya bahan ajar dalam pembelajaran menurut 

Hamdani (2011) antara lain: a. membantu siswa dalam mempelajari sesuatu; b. menyediakan 

berbagai jenis pilihan bahan ajar; memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran; 

serta c. menimbulkan kemenarikan pembelajaran.  
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3. Kurikulum 2013 

 Menurut Ahid (2006), kurikulum diartikan sebagai semua pengalaman, pengetahuan 

dan kegiatan siswa yang diperoleh dari sekolah melalui pembimbingan guru atau sekolah. 

Hal tersebut berarti bahawa aktifitas siswa di sekolah baik dalam proses belajar mengajar 

maupun aktifitas di luar kegiatan pembelajaran merupakan suatu kurikulum. Kurikulum 

dirancang dan dibuat adalah untuk siswa, yaitu siswa sebagai sumber penyusunan kurikulum 

pendidikan. Lebih Lanjut Ahid (2006) menyatakan bahwa salah satu sumber pengembangan 

kurikulum adalah siswa yaitu meliputi kebutuhan siswa, perkembangan siswa, serta minat 

siswa. Sumber pengembangan kurikulum yang lain adalah kehidupan dan pekerjaan orang 

dewasa, budaya serta kekuasaan social-politik.  

 Kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan dan perbaikan sesuai dengan 

perubahan lingkungan. Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 

2013 yang juga terus mengalami perbaikan yang didasari atas temuan-temuan masalah di 

lapangan. Banyak sekolah yang belum mampu melaksanakan Kurikulum 2013 dengan 

berbagai kendala, baik dari kemampuan guru maupun pihak sekolah sebagai penyelenggara. 

Menurut Mulyasa (2013), ada beberapa kunci sukses dalam penyelenggaraan Kurikulum 

2013 antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas 

peserta didik, sosialisasi Kurikulum 2013, fasilitas dan sumber belajar. 

 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi, 

dimana pembelajaran ditekankan pada pembentukan karakter siswa dan kompetensi yang 

harus dimiliki guru dan siswa. Guru dituntut dapat terus meningkatkan kemampuan 

profesionalnya agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya dapat optimal. Siswa pun 

diasumsikan memiliki kompetensi yang berbeda yang harus dikembangkan, bukan hanya 

sekedar menerima pengetahuan-pengetahuan dari guru namun juga telah memiliki 

kemampuan yang dapat dikembangkan sendiri melalui aktivitas belajar secara sadar. 

 Silabus dalam Kurikulum 2013 telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga 

guru tidak perlu repot untuk membuat perangkat pembelajaran yang sangat banyak dan 

rumit. Guru cukup membuat dan mengembangkan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Pemerintah juga telah menyiapkan buku panduan, baik buku panduan guru 

maupun siswa (Mulyasa, 2013). Hal ini dimaksutkan agar waktu yang dimiliki guru dapat 

optimal dalam menyiapkan pembelajaran dan tidak lagi direpotkan dengan urusan 

administrative sehingga guru kurang dapat menyiapkan konten pembelajarannya dengan 

optimal. Walaupun demikian, guru memiliki kekuasaan dalam pengembangan kurikulum 
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sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah tempat guru tersebut mengajar. Pengembangan 

tersebut terletak pada pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi siswa lebih dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Guru 

harus kreatif dalam menyiapkan pembelajaran yang dikembangkannya agar dapat 

mendukung proses pembelajaran secara optimal. 

 Standar kompetensi (SK) pada kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2006 (KTSP) 

dan Kurikulum 2004 (KBK) diubah menjadi KI (Kompetensi Inti) pada Kurikulum 2013. 

Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam 

aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari 

oleh siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti menjadi 

unsur organisatoris Kompetensi Dasar (KD) yaitu KD dikembangkan untuk mencapai 

kompetensi dalam KI. KD di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap 

sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual (kemampuan 

kognitif tinggi) (Dirman dan Juarsih, 2014).  

 Pembelajaran yang berlaku pada Kurikulum 2013 di jenjang SD merupakan 

pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran 

menjadi satu tema. Hal ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2006), bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga mampu memberikan pengalaman bermakna kepada siswa melalui tema. 

Pembelajaran tematik ini diharapkan dapat membelajarkan siswa untuk mengaitkan satu 

konsep pada mata pelajaran satu dengan konsep lain pada mata pelajaran yang lain, sehingga 

menjadi bekal pemikiran untuk memecahkan masalah dunia nyata melalui banyak konsep 

dari beberapa disiplin ilmu.  

 

4. Pedagogik 

 Menurut pernyataan Hamdani (2017), kemampuan pedagogic adalah kemampuan 

guru dalam mengelaola pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik siswa 

serta kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran. Guru professional tidak hanya 

mampu menguasai materi pelajaran dengan baik namun juga mampu memenejemen 

pembelajaran dengan tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Hal ini 

berarti bahwa kemampuan pedagogic mencakup kemampuan guru dalam penyusunan 

rencana pembelajaran dan mengembangkannya yang juga berkenan juga dalam hal 

pengembangan kurikulum. 
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 Pedagogik menurut Degeng (1989), adalah kompetensi guru dalam melaksanakan 

tugasnya guna mengembangkan prosedur pengajaran yang dapat memudahkan belajar siswa, 

berdasarkan teori dan atau prinsip yang dikembangkan oleh para ilmuan pengajaran. Hal ini 

berarti apabila guru ingin mencapai keprofesionalan dalam melaksanakan tugas 

pendidikannya maka seorang guru salah satunya harus menguasai komponen-komponen 

pedagogic. Komponen pedagogic menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007 (2007) yang 

harus dikuasai guru antara lain: 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, kultural, 

emosional, dan intelektual 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/ bidang 

pengembangan yang diampu 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik 

e. Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 Berdasarkan komponen pedagogic di atas, ada komponen yang menyatakan bahwa 

guru juga harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang pengembangan 

yang diampu, yang berarti bahwa guru harus mampu mengembangkan indikator 

pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah baik dari siswa, guru maupun daya 

dukung sekolah dan orang tua.  

5. Metakurikulum 

 Tripp (1993), mengemukakan mengemukakan konsep dasar mengenai 

metakurikulum yaitu: “The term ‘meta-curriculum’ refers to what is learned from learning 

the school curriculum”, yang dapat diartikan yaitu apa yang dipelajari dari mempelajari 

kurikulum sekolah. Maksut mempelajari kurikulum sekolah di sini adalah semua tindakan 

pendidikan dan pengajaran yang dialami siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas di 

lingkungan sekolah. Subjek yang dimaksut dalam pernyataan Tripp tersebut adalah siswa, 
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jadi metakurikulum menunjukkan kemampuan apa yang didapat oleh siswa dari keseluruhan 

tindakan pembelajaran yang di alaminya selama berada di sekolah. 

 Rata-rata siswa akan mengingat sangat sedikit sekali konsep-konsep yang 

dipelajarinya melalui banyak mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Siswa akan belajar 

ketika konsep tersebut dipelajari, namun akan dilupakan ketika konsep baru dipelajari. 

Menurut Tripp (1993) yang diingat dan yang tersisa adalah seperangkat ketrampilan umum 

yang meliputi kemampuan berkomunikasi, menghitung, membuat dan mengembangkan 

argument logis, membaca informasi, membuat kesepakatan/ kerjasama dengan orang lain, 

mengkritisi dan mengembangkan pernyataan membangun dan lain sebagainya. Selain itu, 

siswa juga belajar seperangkat pengertian umum tentang dunia yang membutuhkan 

ketrampilan/ kemampuannya, manusia yang memiliki keterkaitan dengan lingkungannya, 

kesewenang-wenangan, bahwa segala sesuatu mengalami perubahan, dan lain sebagainya. 

Keseluruhan pemahaman tersebut dipeloreh siswa secara tidak langsung melalui apa yang 

dipelajari dari berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah. 

 Guru diberi kebebasan mencari cara untuk menetapkan apa dan bagaimana 

mengajarkan ketrampilan, topik, pengetahuan dan pemahaman kepada siswa. Hal ini berarti 

bahwa guru seharusnya juga sudah menguasai pengembangan kurikulum menjadi 

metakurikulum yang hendak diberikan kepada siswa. Kegiatan pembelajaran pada konsep 

metakurikulum mengambil topik umum dari masing-masing mata pelajaran dan 

menghubungkan konsep-konsep dari masing-masing mata pelajaran tersebut. 

  

B. Hasil Analisis Literatur 

 Berdasarkan uraian dari kajian literature di atas, dapatlah diketahui bahwa terdapat 

kesesuaian penerapan metode Project Based Learning dalam Pengembangan LKS SD 

berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kemampuan pengembangan metakurikulum 

mahasiswa calon guru sekolah dasar. Melalui pengembangan LKS SD berbasis potensi lokal 

ini, mahasiswa calon guru sekolah Dasar akan belajar bagaimana mengembangkan indikator 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang berlaku saat ini. Pengembangan indikator ini harus 

disesuaikan dengan Kompetesi Dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan potensi 

lokal apa yang dapat diangkat oleh mahasiswa ke dalam produk LKS nya. Produk LKS ini 

berisi tema atau mata pelajaran yang terintegrasi yang sesuai dengan konsep metakurikulum 

yaitu belajar dari apa yang dipelajari melalui kurikulum sekolah. Maksut dari kurikulum 

sekolah ini adalah keseluruhan yang dipelajari siswa di sekolah termasuk dari kumpulan 
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mata pelajaran yang dipelajari di sekolah.  

 Model yang dipakai dalam peningkatan kemampuan metakurikulum ini juga sudah 

sesuai yaitu dengan menggunakan Project Based Learning, dimana pada model 

pembelajaran ini terdapat perencanaan, mencipta dan pengolahan. Pembuatan produk LKS 

tersebut membutuhkan waktu untuk menghasilkan produk yang diinginkan sehingga 

langkah-langkah dalam PBL sangatlah cocok diterapkan dalam menghasilkan LKS sesuai 

dengan tujuan. Mahasiswa akan belajar mengembangkan metakurikulumnya yang 

dituangkan melalui LKS berbasis potensi lokal pada tahap perencanaan yaitu diantaranya 

berisi analisis kurikulum yang berlaku pada saat ini yaitu Kurikulum 2013 dengan 

pembelajaran tematik. Life skill yang terdapat pada muatan metakurikulum juga akan didapat 

mahasiswa calon guru pada tahap mencipta dan tahap pengolahan yaitu presentasi proyek 

dan evaluasi. Kemmpuan pengembangan LKS berbasis potensi lokal (bahan ajar) serta 

kemampuan metakurikulum calon guru sekolah dasar termasuk ke dalam pengembangan 

kemampuan pedagogic guru yang harus dikuasai. 

  

KESIMPULAN  

Kesimpulan dari kajian literature artikel ini, bahwa terdapat kesesuaian penerapan 

Project Based Learning dalam pengembangan LKS SD berbasis potensi lokal dalam 

meningkatkan kemampuan pengembangan metakurikulum mahasiswa calon guru sekolah 

dasar. Melalui model pembelajaran Project Based Learning dan pengembangan LKS SD 

berbasis potensi lokal, diharapkan kemampuan metakurikulum mahasiswa calon guru 

sekolah dasar dapat dikembangakan dan ditingkatkan. Kemampuan metakurikulum ini sangat 

bermanfaat sekali dalam kehidupan dunia nyata untuk siswa, calon guru maupun guru 

khususnya di sekolah dasar. Manfaat yang dimaksut adalah ketrampilan hidup (Life skill) 

yang didapat dari mempelajari apa yang dipelajari dalam kurikulum sekolah. 
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