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Latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya respon siswa selama 

kegiatan pembelajaran dikarenakan kurangnya minat siswa selama proses 

pembelajaran, selain itu adanya kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran 

elektronik khususnya pada materi peluang. Untuk mengatasinya, maka 

pengembangan bahan ajar berupa e-modul dapat menjadi alternatif pada proses 

pembelajaran matematika yang berlangsung.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

mengenai proses pengembangan, untuk mengetahui kevalidan, untuk mengetahui 

kepraktisan, untuk mengetahui keefektifan, dan untuk mengetahui respon siswa 

mengenai e-modul pembelajaran matematika berbasis model pembelajaran 

introduction, connection, application, reflection, extention (ICARE) pada materi 

peluang di kelas VIII UPTD SMPN 4 Pelaihari. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan 

Research and Development (R&D) dengan menggunakan mode 4-D. Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara, 

dokumentasi, kuisioner/angket dan hasil belajar.  

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, diperoleh bahwa penelitian dan 

pengembangan ini menghasilkan e-modul pembelajaran matematika berbasis 

model pembelajaran introduction, connection, application, reflection, extention 

(ICARE) pada materi peluang di kelas VIII UPTD SMPN 4 Pelaihari. Dengan hasil 

validasi e-modul dari ahli materi dengan rata-rata total 85,71% kategori “sangat 

valid”, hasil validasi ahli media dengan rata-rata total 87,44% kategori “sangat 

valid”. Penilaian praktikalitas guru dengan rata-rata persentase 92,22% kategori 

“sangat praktis”, penilaian respon peserta didik dengan rata-rata persentase 90,36% 

kategori “sangat praktis”. Dan persentase rata-rata tes hasil belajar kelas 

eksperimen dengan persentase 86,23% kategori “sangat efektif”, rata-rata tes hasil 

belajar kelas kontrol dengan persentase 71,19% kategori “sangat praktis”. Dan 

terdapat perbedaan antara hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan e-

modul pembelajaran matematika berbasis model pembelajaran introduction, 

connection, application, reflection, extention (ICARE) pada materi peluang dengan 

kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. 


