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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka 

hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Perlakukan Virgin Coconut Oil (VCO) dengan menggunakan kanil 1000 mL 

dengan penambahan starter air kelapa 100 mL. Jumlah volume minyak VCO 

yang dihasilkan berbeda-beda. volume minyak terbanyak  terdapat pada PII 

yaitu 320 mL dengan fermentasi air kelapa selama 3 jam. perbedaan volume 

minyak VCO yang dihasilkan dipengaruhi oleh waktu fermentasi air kelapa 

yang digunakan. Sedangkan Rata-rata rendemen Virgin Coconut Oil (VCO) 

yang dihasilkan dari proses fermentasi air kelapa berkisar antara 0,22-0,32%, 

dengan rendemen Virgin Coconut Oil (VCO) terbanyak pada PII yaitu 0,32%. 

2. Hasil analisis kadar air Virgin coconut Oil berkisar antara 0,24-0,29%, hal ini 

tidak memenuhi standar  mutu. Analisisi asam lemak bebas Virgin coconut 

Oil berkisar antara 0,13%-0,18%, sehingga dapat memenuhi standar mutu dan 

uji organoleptik Virgin Coconut Oil yang didapatkan berwarna bening, 

berbau khas minyak kelapa, dan tidak berasa. 

3. Proses pembuatan modul pembelajaran pada materi bioteknologi dimulai dari 

tahap pendefinisian (define), perencanaan (design), pengembangan (develop), 

dan penyebaran (desiminate). Perangkat (modul) divalidasi oleh para pakar 

dan direvisi sampai memenuhi kriteria valid. Hasil validasi menunjukkan 

nilai 92 % yang berarti sangat baik dan layak untuk digunakan. 
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4. Hasil belajar siswa dari awal pembelajaran hingga akhir mengalami 

peningkatan, dari nilai ketuntasan 54% menjadi 92% dengan peningkatan 

ketuntasan hasil belajar 5% dan mencapai nilai KKM. Sehingga modul 

pembelajaran ini efektif digunakan oleh siswa dalam pembelajaran. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan beberapa saran penelitian 

sebagai berikut: 

1. Disarankan dalam pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) menggunakan 

peralatan yang lebih baik lagi dalam proses pemisahan sehingga diperoleh 

kualitas Virgin Coconut Oil (VCO) dan rendemen minyak kelapa murni yang 

lebih banyak. 

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan starter air kelapa 

dengan volume yang berbeda. 

3. Penggunaan lebih luas dari modul yang dikembangkan ini dapat dilakukan 

dengan mengsosialisasikan pengembangan modul kepada guru mata pelajaran 

biologi agar tidak monoton dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 

merasa senang dan tidak bosan mengikuti kegiatan belajar. 

 


