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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) yang 

bertujuan untuk mengetahui: (1) Langkah-langkah proses pengembangan modul praktikum 

kimia bahan alam tentang isolasi trimiristin dari pala. (2) Tingkat kelayakan serta kepraktisan 

modul praktikum kimia  bahan alam tentang isolasi trimiristin dari pala yang sudah 

dikembangkan. Desain penelitian yang digunakan adalah model 4D (Define, Design, develop, 

dan Disseminate). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh mahasiswa program studi 

pendidikan kimia tahun akademik 2015/2016 yang memprogramkan mata kuliah kimia bahan 

alam. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu empat orang mahasiswa program studi 

pendidikan kimia tahun akademik 2015/2016 yang memprogramkan mata kuliah kimia bahan 

alam. Ke empat mahasiswa ini diambil secara acak dan kemudian dijadikan sebagai 

responden untuk uji coba terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai validitas dari 

tiga orang validator yang diperoleh dengan menggunakan indeks Aiken adalah V=0,7 yang 

menunjukkan bahwa modul praktikum kimia bahan alam tentang isolasi trimiristin dari pala 

telah valid dan layak digunakan. Sementara itu, praktikalitas dapat dilihat dari respon 

mahasiswa dan dosen yang menunjukkan respon positif dengan rata-rata praktikalitas semua 

komponen modul sebesar 83%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa modul 

praktikum kimia bahan alam tentang isolasi trimiristin dari pala yang dikembangkan bersifat 

layak dan praktis sehingga dapat digunakan pada proses pembelajaran. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sebuah 

proses yang digunakan setiap individu 

untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan 

serta mengembangkan sikap dan 

keterampilan. Dalam hal ini pendidikan 

dapat kita peroleh dimana saja dan kapan 

saja. Seperti halnya dalam pelaksanaan 

praktikum. Praktikum merupakan salah 

satu proses belajar yang dilaksanakan di 

laboratorium. Praktikum biasanya 

dilakukan guna untuk membuktikan teori 

yang diperoleh [1]. 

  Praktikum pada perguruan tinggi 

dapat dikatakan sebagai bagian dari sebuah 

mata kuliah. Praktikum merupakan suatu 

bentuk pembelajaran yang dilakukan pada 

suatu tempat tertentu dimana mahasiswa 

berperan secara aktif dalam menyelesaikan 

rubrik/problem yang diberikan melalui 

penggunaan alat, bahan, dan metode 

tertentu. Salah satu praktikum yang 

dilaksanakan pada perguruan tinggi yaitu 

praktikum pada mata kuliah kimia bahan 

alam. 

Kimia bahan alam merupakan mata 

kuliah yang  mempelajari pengertian 

senyawa bahan alam, klasifikasi, struktur, 

sifat, asal-usul biogenesis, biosintesis, cara 

isolasi, dan identifikasi yang meliputi 

golongan senyawa terpenoid, steroid, 

flavonoid, poliketida, polifenol, alkaloid, 

serta beberapa contoh senyawa bahan alam 

yang berguna, yang ditemukan pada famili 

tumbuhan tertentu. Senyawa metabolit 

sekunder bisa diproleh dari berbagai 

tanaman yang ada di Indonesia. Data dari 

Indonesian Biodiversity Strategy And 

Action Plan (IBSAP), Indonesia 

merupakan negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati yang berlimpah. 

Keanekaragaman itu berupa hewan 

maupun tumbuhan yang beranekaragam. 

Keanekaragaman tumbuhan tersebut 

merupakan sumber senyawa metabolit 

sekunder yang sudah banyak diketahui 

memiliki banyak manfaat, salah satunya 

sebagai obat-obatan. Masyarakat Indonesia 

juga sudah lama mengenal beberapa 

tanaman yang diolah menjadi jamu yang 

digunakan sebagai obat tradisional dari 

generasi ke generasi secara turun temurun 

(Raharjo, 2013) [2]. Mahasiswa bisa 

memperoleh senyawa metabolit sekunder 

dari beberapa tanaman yang sudah dikenal 

manfaatnya sebagai obat. Hal itu bisa 

dilakukan dalam praktikum kimia bahan 

alam melalui kegiatan isolasi senyawa 

metabolit sekunder   yang terdiri atas 

ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, dan 

identifikasi. 

  Praktikum yang dilakukan akan 

berjalan dengan baik apabila menggunakan 

sebuah modul praktikum yang dijadikan 

sebagai panduan dalam melaksanakan 

praktikum tersebut. Menurut Prastowo 

dalam Hidayati (2016) bahwa modul 

secara umum dapat diartikan sebagai 



satuan program pembelajaran yang 

terkecil, yang dapat dipelajari oleh 

mahasiswa sendiri secara perseorangan 

(self instructional) setelah mahasiswa 

menyelesaikan satu satuan dalam modul, 

selanjutnya mahasiswa dapat melangkah 

maju dan mempelajari satuan modul 

berikutnya [3]. Pembelajaran dengan 

menggunakan modul, merupakan strategi 

tertentu dalam menyelenggarakan 

pembelajaran individual. Modul 

pembelajaran, sebagaimana yang 

dikembangkan di Indonesia, merupakan 

suatu paket bahan pembelajaran (learning 

materials) yang memuat deskripsi tentang 

tujuan pembelajaran, lembaran petunjuk 

dosen yang menjelaskan cara mengajar 

yang efisien, bahan bacaan bagi 

mahasiswa, lembar kunci jawaban pada 

lembar kertas mahasiswa, dan alat-alat 

evaluasi pembelajaran.  

  Berdasarkan hal tersebut, maka 

modul praktikum juga dapat dikatakan 

hampir sama dengan modul pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan, pada modul 

praktikum berisi tentang judul-judul 

praktikum, tujuan dilaksanakannya 

praktikum, landasan teori dari praktikum 

yang dilakukan, alat dan bahan serta 

prosedur kerja dari praktikum kemudian 

terdapat lembar kerja yang berisi tentang 

hasil pengamatan yang diperoleh selama 

praktikum berlangsung. 

  Isolasi senyawa metabolit sekunder 

yang sering dilakukan pada mata kuliah 

kimia bahan alam ditingkat universitas 

yaitu isolasi curcurmin dari kunyit. Hal ini 

menyebabkan mahasiswa kurang memiliki 

pengetahuan mengenai senyawa mayor 

pada tanaman lainnya. Sementara itu, ada 

banyak tanaman dengan kandungan 

senyawa mayor yang dapat diisolasi 

seperti halnya curcumin salah satunya 

yaitu senyawa trimiristin dari biji pala.  

  Senyawa trimiristin yang 

terkandung pada biji pala sangat penting 

untuk diisolasi, karena memiliki berbagai 

manfaat. Asgarpanah et.al (2012) 

melaporkan bahwa trimiristin, bersama 

dengan asam miristat, miristisin dan 

elimisin memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan, anticonvulsant, analgesik, anti 

inflammasi, anti diabet, anti bakteri dan 

anti jamur. Trimiristin juga dapat diolah 

menjadi senyawa turunannya, yaitu asam 

miristat dan miristil alkohol. Bahan-bahan 

tersebut banyak digunakan dalam 

pembuatan sabun, detergen, dan bahan 

kosmetika lainnya, seperti shampo, lipstik, 

dan losion [4]. Selain itu, Ma’mun (2013) 

menjelaskan bahwa trimiristin biji pala 

lebih unggul dibanding dengan trimiristin 

dari minyak kelapa, minyak inti sawit dan 

minyak babassu. Hal ini disebabkan karena 

pada lemak pala tidak diperlukan proses 

fraksinasi, yaitu suatu proses pemisahan 

komponen yang relatif mahal, dan juga 



menghasilkan rendemen dengan 

kemurnian yang lebih tinggi. Trimiristin 

dalam minyak selain pala juga masih 

tercampur dengan asam lemak lain, seperti 

asam laurat dan asam palmitat [5]. 

 Mengisolasi senyawa trimiristin ini 

tentunya membutuhkan sebuah modul 

praktikum yang berisi materi secara 

teoritis maupun prosedural sehingga 

proses isolasi tersebut berjalan lebih 

efisien dan mahasiswa dapat mengisolasi 

senyawa trimiristin dengan baik. Akan 

tetapi modul praktikum mengenai isolasi 

senyawa trimiristin ini sangat sulit untuk 

ditemukan, sehingga dibutuhkanlah sebuah 

inovasi untuk membuat sebuah modul 

praktikum yang akan dijadikan sebagai 

acuan dalam mengisolasi senyawa 

trimiristin tersebut.  

  Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Modul 

Praktikum Kimia Bahan Alam: Isolasi 

Trimiristin dari Pala”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram dan dilaksakan pada 

bulan April-Juni 2018. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian pengembangan 

(Research and Development). Sugiyono 

(2014) menyatakan bahwa metode 

penelitian pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut [6]. 

Adapun yang dikembangkan dalam 

penelitian ini yaitu modul praktikum 

kimia bahan alam tentang isolasi 

trimiristin dari pala. 

Rancangan penelitian yang 

digunakan yaitu menggunakan model 4D 

yang terdiri atas empat tahap, yaitu tahap 

pendefinisian (define), tahap perancangan 

(design), tahap pengembangan 

(development) dan tahap penyebaran 

(dissemination). Akan tetapi penelitian ini 

hanya dibatasi pada tahap pengembagan 

(development) dengan sampel sebanyak 4 

orang (uji coba terbatas).  

Variabel dalam penelitian ini yaitu 

kelayakan dan kepraktisan modul 

praktikum. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh mahasiswa program studi 

pendidikan kimia semester 6 yang 

mempogramkan mata kuliah Kimia Bahan 

Alam di FKIP Universitas Mataram tahun 

akademik 2015/2016. Sampel yang 

digunakan yaitu empat orang mahasiswa 

program studi pendidikan kimia semester 6 

yang mempogramkan mata kuliah Kimia 

Bahan Alam di FKIP Universitas Mataram 

tahun akademik 2015/2016. 

Penelitian ini menggunakan 

instrumen lembar validasi modul 

praktikum dan angket respon mahasiswa 

dan dosen. Lembar validasi modul 



praktikum dianalisis menggunakan 

statistik Aiken’s V, angket respon 

mahasiswa dianalisis menggunakan indeks 

praktikalitas, sedangkan angket respon 

dosen dianalisis secara deskriptif. Tahapan 

prosedural pada penelitian ini dijelaskan 

dalam pembahasan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan media praktikum (modul 

praktikum) kimia bahan alam tentang 

isolasi trimiristin dari pala untuk 

mahasiswa program studi pendidikan 

kimia tahun akademik 2015/2016, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Mataram. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan modul 

praktikum yang memenuhi kriteria valid 

dan praktis melalui uji kelayakan dan 

kepraktisan. Poses pengembangan meliputi 

tiga tahap yang akan dipaparkan 

berdasarkan model pengembangan yang 

digunakan, yaitu (1) tahap pendefinisian 

(define), (2) perancangan (design), (3) 

pengembangan (development). Masing-

masing tahap pengembangan tersebut 

dijelaskan sebagai berikut.  

A. Tahap Pendefinisian (Define) 

Pada tahap define, langkah yang 

dilakukan adalah menetapkan atau 

mendefinisikan dan membatasi apa saja 

yang menjadi ruang lingkup dalam modul 

praktikum yang dikembangkan. Langkah 

ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu: (a) 

melakukan analisis awal akhir dan (b) 

melakukan analisis materi. 

Dalam kegiatan analisis awal 

akhir, peneliti melakukan analisis 

terhadap beberapa jurnal mengenai isolasi 

trimiristin dari pala, analisis terhadap 

Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), 

serta analisis terhadap Rancangan Tugas 

Mahasiswa (RTM). Berdasarkan analisis 

terhadap jurnal tersebut, peneliti membuat 

skema kerja isolasi senyawa trimiristin 

yang terdiri dari skema kerja utama dan 

skema kerja modifikasi. Skema kerja 

modifikasi yang dibuat kemudian 

dijadikan sebagai acuan oleh peneliti 

dalam melakukan percobaan mengenai 

isolasi senyawa trimiristin dari pala yang 

dilaksanakan dengan menggunakan dua 

metode ekstraksi yaitu maserasi dan 

refluks. Hasil isolasi senyawa trimiristin 

tersebut kemudian dimurnikan 

menggunakan plat KLT (Kromatografi 

Lapis Tipis) dan diuji titik lelehnya untuk 

membuktikan kebenaran senyawa 

trimiristin yang didapatkan kemudian 

dilanjutkan dengan uji spektroskopi IR 

dan UV-Vis untuk mencocokkan struktur 

senyawa trimiristin yang didapatkan pada 

percobaan dengan struktur yang ada pada 

literatur. Dari dua metode yang digunakan 

pada percobaan isolasi senyawa 

trimiristin, peneliti memilih satu metode 

dengan hasil isolasi terbaik yang akan 



digunakan dalam modul praktikum yang 

dikembangkan. 

Berdasarkan hasil praktikum, 

peneliti memilih metode ekstraksi refluks 

dengan pelarut n-heksana untuk 

diterapkan pada modul praktikum yang 

dikembangkan. Hal ini dilakukan karena 

hasil trimiristin yang diperoleh pada 

metode refluks sebesar 6,0904 gram 

dengan rendemen sebesar 84,35%. 

Sedangkan pada metode ekstraksi 

maserasi, trimiristin yang diperoleh 

sebesar 4,7224 gram dengan rendemen 

sebesar 80,69%. Hal yang sangat 

berpengaruh terhadap ekstraksi 

menggunakan refluks adalah adanya 

penambahan pemanasan dan pelarut yang 

digunakan akan tetap dalam keadaan segar 

karena adanya penguapan kembali pelarut 

yang terendam pada bahan sehingga 

pelarut yang digunakan tidak banyak 

terbuang dan lebih efisien. 

Hasil isolasi trimiristin yang 

diperoleh lebih baik dari hasil yang 

dicapai oleh Ma’mun (2013) dari isolasi 

pala Papua, mendapatkan rendemen 

sebesar 79,55%. Sementara Pratiwi dkk 

(2009) yang menggunakan metode refluks 

(etanol) menghasilkan rendemen 

trimiristin sebesar 59,17% [7]. Menurut 

Food and Agriculture Organization 

(FAO) minyak pala mengandung lebih 

dari 84% trimiristin.  

Serbuk trimiristin yang telah 

didapatkan oleh peneliti selanjutnya 

dimurnikan dengan menggunakan plat 

KLT yang direaksikan dengan uap iodium 

sehingga menghasilkan spot berwarna 

cokelat berjumlah satu spot. Selain itu, 

peneliti juga melakukan uji titik leleh 

menggunakan melting point meter dengan 

hasil uji bernilai 54,5 ºC. Kemudian pada 

uji spektroskopi IR dan UV-Vis, 

didapatkan spektrum seperti Gambar 1 

dan Gambar 2. Hasil uji spektroskopi IR 

dan UV-Vis tersebut menunjukkan bahwa 

trimiristin yang didapatkan oleh peneliti 

memiliki kemurnian ±95%. Sehingga 

berdasarkan hasil praktikum tersebut, 

peneliti membuat modul praktikum 

dengan metode ekstraksi refluks yang 

dilanjutkan dengan pemurnian 

menggunakan plat KLT, uji titik leleh 

menggunakan melting point meter, dan uji 

spektroskopi menggunakan spektroskopi 

IR dan UV-Vis. 

Analisis terhadap Rancangan 

Tugas Mahasiswa (RPM) dan Rancangan 

Pembelajaran Semester (RPS) yang 

dilakukan oleh peneliti, menetapkan 

bahwa modul praktikum yang 

dikembangkan terdiri dari 3 pertemuan, 

hal ini disebabkan karena pada modul 

praktikum tersebut mahasiswa 

diinstruksikan untuk merangkaikan skema 

kerja prosedur isolasi terhadap senyawa 

trimiristin serta mengimplementasikan 



rangkaian skema kerja tersebut hingga mendapatkan serbuk trimiristin yang dilanjutkan 

dengan pemurnian menggunakan plat KLT, Uji Titik Leleh serta Uji Spektroskopi yang 

terdiri dari Spektroskopi IR dan UV-Vis. 

           

                                  Gambar 1. Hasil Uji Spektroskopi IR serbuk Trimiristin 

 

                

                              Gambar 2. Hasil Uji Spektroskopi UV-Vis serbuk Trimiristin 

 



Analisis materi yang dilakukan 

terdiri dari materi teoritis dan prosedural 

yang disesuaikan dengan tujuan praktikum 

pada modul yang dikembangkan yaitu 

mahasiswa dapat memahami dan 

mengisolasi senyawa trimiristin dari pala.  

Adapun materi teoritis terdiri dari 

pengertian dan tujuan isolasi, peralatan dan 

bahan-bahan isolasi senyawa metabolit 

sekunder, ekstraksi senyawa metabolit 

sekunder yang terdiri dari pengertian 

ekstraksi, polaritas pelarut dan pemilihan 

pelarut, faktor-faktor yang mempengaruhi 

ekstraksi serta penentuan struktur senyawa 

metabolit sekunder. Selain itu, diberikan 

pula pemaparan mengenai karakteristik 

buah pala serta trimiristin yang akan 

diisolasi dari pala tersebut. Sedangkan 

pada materi prosedural diberikan 

pemaparan mengenai proses ekstraksi 

menggunakan metode refluks, pemurnian 

senyawa hasil ekstraksi menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis, identifikasi 

senyawa trimiristin melalui penentuan titik 

leleh serta uji spektroskopi IR dan UV-

Vis. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan merupakan 

langkah selanjutnya yang dilakukan 

berdasarkan beberapa temuan atau hasil 

identifikasi pada tahap pendefinisian atau 

analisis. Pada tahap ini dilakukan 

penyusunan modul yang diawali dengan 

perancangan cover, penyusunan komponen 

modul (1) yaitu kata pengantar, daftar isi, 

tata tertib praktikum, dan pengenalan 

laboratorium kimia, (2) proses praktikum, 

berisi tentang judul praktikum, tujuan 

praktikum, materi terkait dengan 

praktikum, prosedur kerja, hasil 

pengamatan, pengolahan data, pertanyaan 

dan pembahasan praktikum. Setelah 

melakukan perancangan terhadap modul 

praktikum, didapatkan hasil dari tahap 

perancangan atau design yaitu berupa 

prototype 1. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan dapat dikatakan berkualitas 

apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu: 

1) validitas (validity) dan 2) kepraktisan 

(practicaly). Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk  berupa modul 

praktikum yang layak dan praktis untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran.  

Pada tahap ini produk awal 

(prototype 1) yang dihasilkan kemudian 

dilakukan uji validitas untuk mendapatkan 

masukan serta saran yang membangun 

agar modul praktikum yang dikembangkan 

lebih baik dan layak digunakan sebagai 

media praktikum. Uji validitas tersebut 

menggunakan instrumen berupa lembar 

validasi ahli yang berisi komponen 

kegrafikaan, komponen penyajian, 

komponen kelayakan isi, dan komponen 

kebahasaan. Selama proses pengembangan 

modul praktikum ini terdapat beberapa 



catatan dari validator yang harus 

diperhatikan, diantaranya gambar pada 

modul dibuat lebih fokus, gambar pada 

header mengganggu sehingga dihapus dan 

diganti dengan struktur senyawa, resolusi 

gambar diperbaiki, tulisan pada modul 

dibaca kembali sehingga akhirnya 

diperoleh makna kalimat yang lebih 

mudah dipahami, dan instruksi pada modul 

ditambah dengan meminta mahasiswa 

membuat skema kerja modifikasi dengan 

tetap mengacu pada skema kerja yang 

telah dibuat oleh peneliti. 

Analisis yang digunakan dalam 

menentukan tingkat kevalidan modul yaitu 

indeks Aiken dimana diperoleh ketiga 

validator memberikan penilaian valid 

terhadap modul dan dapat digunakan 

setelah melakukan sedikit revisi. Setelah 

melakukan validasi terhadap modul 

praktikum maka didapatkan hasil dari 

tahap pengembangan yaitu prototype 2. 

Selanjutnya prototype II diuji cobakan 

kepada subjek uji yaitu mahasiswa dan 

dosen program studi Pendidikan Kimia 

tahun akademik 2015/2016, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Mataram. 

Uji coba yang dilakukan adalah uji 

coba skala terbatas yaitu hanya pada empat 

orang mahasiswa semester 6 program studi 

pendidikan kimia dan satu orang dosen 

pengampu mata kuliah kimia bahan alam 

program studi pendidikan kimia. Pada 

tahap ini, uji coba dilaksanakan untuk 

memperoleh respon mahasiswa dan dosen 

terhadap modul praktikum yang telah 

dikembangkan. Angket respon mahasiswa 

dan dosen yang digunakan terdiri dari 21 

butir pernyataan dimana sepuluh 

pernyataan untuk komponen kemenarikan 

modul, tujuh pernyataan untuk komponen 

kemudahan penggunaan modul, dua 

pernyataan untuk komponen waktu 

pelaksanaan modul, dan dua pernyataan 

untuk komponen manfaat modul. Setelah 

menganalisis angket respon mahasiswa 

dan dosen diperoleh rata-rata mahasiswa 

dan dosen menunjukkan respon baik 

terhadap modul praktikum yang telah 

dikembangkan.  Hasil validasi modul 

praktikum kimia bahan alam tentang 

isolasi trimiristin dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik Kelayakan Modul  

Praktikum 



Berdasarkan grafik di atas bahwa 

kelayakan modul praktikum kimia bahan 

alam tentang isolasi trimiristin berdasarkan 

aspek kegrafikaan yang dianalisis dengan 

Aiken’s V diperoleh nilai sebesar 0,7 

dengan kategori layak,  pada aspek 

penyajian diperoleh sebesar 0,7 dengan 

kategori layak, pada aspek kelayakan isi 

diperoleh sebesar 0,7 dan pada aspek 

kebahasaan diperoleh sebesar 0,7 dengan 

kategori layak. Sehingga hasil uji 

kelayakan modul praktikum yang telah 

dikembangkan berdasarkan empat aspek 

tersebut diperoleh rata-rata sebesar 0,7 

dengan kategori layak untuk di uji 

cobakan. Sedangkan hasil analisis angket 

respon mahasiswa dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik Kepraktisan Modul 

Praktikum 

Berdasarkan grafik di atas respon 

mahasiswa terhadap modul praktikum 

kimia bahan alam tentang isolasi 

trimiristin yang dikembangkan 

berdasarkan indeks praktikalitas diperoleh 

persentase sebesar 75% untuk responden 1 

dengan kategori praktis, 89% untuk 

responden 2 dengan kategori sangat praktis 

, 79% untuk responden 3 dengan kategori 

praktis dan 89% untuk responden 4 dengan 

kategori sangat praktis. Sehingga diperoleh 

rata-rata kepraktisan terhadap modul 

praktikum yang telah dikembangkan 

sebesar 83% dengan kategori sangat 

praktis untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini didukung juga oleh 

hasil analisis deskriptif angket respon oleh 

dosen yang memperlihatkan respon positif 

terhadap modul praktikum kimia bahan 

alam tentang isolasi trimiristin yang 

dikembangkan. Dimana, dari 21 

pernyataan pada angket, dosen 

memberikan nilai 2 (kurang setuju) pada 

satu pernyataan, nilai 3 (setuju) pada 

empat belas pernyataan, dan nilai 4 (sangat 

setuju) pada enam pernyataan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa modul praktikum kimia bahan alam 

tentang isolasi trimiristin dari pala yang 

telah dikembangkan dengan menggunakan 

model 4D (Define, design, development 

dan dissemination) berada pada kategori 

layak dan praktis sehingga dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran 



yaitu praktikum kimia bahan alam tentang 

isolasi trimiristin dari pala. 
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