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ABSTRAK 

 Pembelajaran menulis sebenarnya sudah diajarkan sejak dini, namun 

peserta didik masih saja mengalami kesulitan, apalagi dalam hal menuangkan ide. 

Hal tersebut saya ketahui setelah melakukan wawancara di kelas X PN3 SMK 

ICB Cinta Wisata Bandung ketika melakukan Praktik Pengalaman Lapangan atau 

yang biasa disebut PPL. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan menggunakan model take and give.  

 Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah 1) Mampukah Penulis 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran merancang proposal 

karya ilmiah dengan menggunakan model take and give di kelas XI SMA 

Unggulan Ar-Rahman Sukabumi? 2) Mampukah Peserta didik kelas XI SMA 

Unggulan Ar-Rahman Sukabumi mengikuti pembelajaran merancang proposal 

karya ilmiah dengan tepat? 3) Efektifkah model take and give digunakan dalam 

pembelajaran merancang proposal karya ilmiah? 

 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kuasi eksperimen 

dengan teknik penelitian studi pustaka, observasi, uji coba, dan tes. Adapun hasil 

penelitiannya sebagai berikut. 

1. Penulis mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran 

     merancang proposal karya ilmiah dengan menggunakan model take and give di 

     kelas XI SMA Unggulan Ar-Rahman Sukabumi. Hal ini terbukti dengan hasil 

     penilaian perencanaan sebesar 3,9 dan pelaksanaan pembelajaran sebesar 

     3,8. Kemampuan penulis termasuk kategori baik sekali (A).  

2. Peserta didik kelas XI SMA Unggulan Ar-Rahman Sukabumi mampu 

     merancang proposal karya ilmiah. Hal ini terbukti dari hasil rata-rata pretes 

     sebesar 22,78 dan nilai rata-rata postes sebesar 89,39, peningkatannya sebesar 

     66,61. 

3. Model take and give efektif digunakan dalam pembelajaran merancang 

     proposal karya ilmiah. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan statistik dengan 

     hasil        sebesar 144,49,         sebesar 21,45  pada tingkat kepercayaan 

     95%, dan db sebesar 22. 

  Berdasarkan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa penulis berhasil melakukan pembelajaran merancang proposal karya ilmiah 

dengan menggunakan model take and give. 
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