
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 189 

 

Penerapan Metode Inkuiri Untuk Meningkatkan Disposisi 

Matematis Siswa SMA 
 

Yerizon
 

FMIPA UNP Padang 

yerizon@yahoo.com 

 

Abstrak. Disposisi matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika 

di sekolah. Disposisi matematis adalah kecenderungan memandang matematika 

sebagai sesuatu yang dapat dipahami, merasakan matematika sebagai sesuatu yang 

berguna, meyakini usaha yang tekun dan ulet dalam mempelajari matematika akan 

membuahkan hasil, dan melakukan perbuatan sebagai pelajar yang efektif. Namun 

tujuan tersebut belum tercapai dengan maksimal. Masih banyak siswa belum 

merasakan bahwa matematika adalah suatu matapelajaran yang berguna bagi dirinya. 

Selain dari itu mereka kurang percaya diri dalam meyelesaikan permasalahan dalam 

matematika. Untuk itu diperlukan suatu metode mengajar untuk mengatasinya. Salah 

satu metode yang dapat digunakan adalah metode inkuiri. Dalam metode ini penyajian 

materi pelajaran untuk memperoleh pengetahuan yang dilakukan dengan menyelidiki 

sendiri. Siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk mencari dan menemukan 

sendiri apa  yang dibutuhkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan 

perbandingan disposisi matematis antara sebelum dan sesudah penerapan 

pembelajaran metode inkuiri secara keseluruhan dan berdasarkan kemampuan awal 

tinggi dan rendah. Jenis penelitian ini adalah Kuasi Exprimental Design dengan 

populasi siswa kelas XI MAN Salido Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan sampel 

dengan random sampling. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapat 

peningkatan disposisi matematis siswa, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan 

kemampuan awal, antara sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran. 

Kata Kunci:inkuiri, disposisi matematis, kuasi eksperimen 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar dan 

mengajar di setiap jenjang pendidikan. Matematika melatih siswa untuk  mampu berpikir secara logis, 

kritis dan sistematis. Banyak ilmu yang lain membutuhkan matematika atau sebagai alat bantu dalam 

memahami pelajaran lain. Tidak hanya di dunia pendidikan, matematika juga sangat berperan penting 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga  mempermudah segala permasalahan dalam hidup. Matematika 

dapat membantu dalam memecahkan permasalahan dengan konsep yang paling sederhana hingga konsep 

yang paling kompleks sekalipun. Oleh karena itu, matematika merupakan salah satu ilmu yang penting 

untuk dipelajari sekaligus dipahami. 

Pemahaman terhadap matematika ini harus dimulai semenjak dini. Maka matematika mulai 

dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi, bahkan semenjak balita, 

matematika telah diperkenalkan dengan berbagai cara atau pendekatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Dalam standar isi mata pelajaran Matematika (Tim Penulis Departemen Pendidikan Nasional, 

2006), dinyatakan tujuan pembelajaran matematika untuk satuan pendidikan menengah, diantaranya 

adalah mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Hal di atas sejalan dengan yang dinyatakan NCTM (National Council of Teachers Mathematic, 

2000) bahwa terdapat 6 kompetensi standar yang dapat dikembangkan pada pembelajaran matematika, 

yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran (reasoning), 

kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection),  kemampuan representasi 

(representation), dan kemampuan disposisi (disposition). Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika 

dan keenam kompetensi dasar tersebut, dapat dilihat bahwa melalui pembelajaran matematika diharapkan 

dapat dikembangkan berbagai kemampuan dan potensi siswa sehingga menjadi lebih baik, mampu 

bernalar dengan baik, kreatif, inovatif dan berpikir logis serta sistematis. 
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Namun di lapangan ditemui banyak siswa tidak mampu mengkomunikasikan idenya dengan baik. 

Siswa seperti kekurangan kata-kata dalam menyampaikan idenya. Hal ini tidak hanya dialami oleh siswa 

dengan kemampuan rendah tapi juga dialami oleh siswa pintar. Mereka dapat menjawab atau 

menyelesaikan soal yang diberikan dengan benar, tapi tidak mampu menjelaskan atau menuliskannya 

dengan baik. Tulisan yang dibuatnya hanya dimengerti oleh dirinya sendiri.  

Untuk itu guru semestinya dapat menciptakan pembelajaran yang mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru hendaknya dapat memilih strategi atau model pembelajaran 

yang tepat agar apa yang diajarkan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh siswa. Guru tidak 

hanya sekedar memberikan materi saja tetapi juga membantu siswa untuk mengeksplorasi dirinya serta 

mengembangkan kemampuan berpikirnya menjadi lebih baik sehingga akan memberikan dampak positif 

pada hasil belajar yang diperoleh siswa. Dengan demikian hasil belajar bukanlah hanya berupa hasil akhir 

secara umum atau keseluruhan saja tetapi lebih menekankan pada kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Namun, pada kenyataannya kondisi pembelajaran matematika belumlah sesuai dengan yang 

diharapkan. Russefendi (1991), menyampaikan bahwa, pada umumnya orientasi pengajaran matematika 

itu kepada hasil, soal-soalnya terutama mengenai ingatan, pemahaman, keterampilan, disuapi dan 

semacamnya. Ketika siswa dihadapkan pada permasalahan, guru masih cenderung berorientasi pada hasil 

temuan siswa, bukan dari bagaimana siswa tersebut menemukan atau bagaimana proses dalam memahami 

serta menyelesaikan masalah. Akibatnya, kemampuan siswa hanya sebatas ingatan dan pemahaman saja, 

siswa kurang diberikan kesempatan untuk mengembangkan daya pikir dan kreatifitas yang dimilikinya 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran matematika. 

Sementara itu, selama pembelajaran guru cenderung sebagai pusat belajar, sedangkan siswa hanya 

sebagai pendengar sekaligus penerima informasi saja. Pembelajaran matematika yang berlangsung di 

kelas cenderung terpusat pada guru (teacher centered).  Dimana guru menjadi pusat belajar, dan guru 

satu-satunya pusat informasi untuk memahami materi pembelajaran. Dengan kata lain, siswa hanya 

sekedar mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru. Hal ini mengakibatkan pembelajaran menjadi 

monoton sehingga siswa menjadi tidak bersemangat selama pembelajaran berlangsung. Siswa menjadi 

kurang termotivasi untuk belajar sehingga memberikan dampak negatif pada hasil belajar siswa.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar matematika siswa adalah disposisi 

matematis (Anku, 1996). NCTM (Anku, 1996) mendefinisikan disposisi matematis sebagai 

kecenderungan untuk berpikir dan bertindak secara positif. Kecenderungan ini direfleksikan dengan minat 

dan kepercayaan diri dalam belajar matematika dan kemauan untuk merefleksi pemikiran sendiri, 

memandang matematika sebagai sesuatu yang dapat dipahami, merasakan matematika sebagai sesuatu 

yang berguna, meyakini usaha yang tekun dan ulet dalam mempelajari matematika akan membuahkan 

hasil, dan melakukan perbuatan sebagai pelajar yang efektif. Disposisi matematis merupakan rasa percaya 

diri, ekspektasi dan metakognisi, gairah dan perhatian serius dalam belajar matematika, kegigihan dalam 

menghadapi dan menyelesaikan masalah, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemampuan berbagi pendapat 

dengan orang lain (NCTM, 2000). Disposisi merupakan karakter atau kepribadian yang diperlukan 

seorang individu untuk sukses. Siswa memerlukan disposisi matematis untuk bertahan dalam menghadapi 

masalah, mengambil tanggung jawab dalam belajar mereka, dan mengembangkan kebiasaan kerja yang 

baik dalam matematika (Stewart dan Davis, 2005). 

Kenyataannya siswa kurang percaya diri dalam pembelajaran matematika. Hal ini terlihat ketika 

siswa diminta ke depan kelas menuliskan jawabannya di papan tulis banyak dari siswa tersebut tidak mau 

dengan alasan malu dan takut salah. Siswa kurang berminat dalam mencari solusi untuk menyelesaikan 

soal matematika. Siswa juga tidak peduli dengan matematika terlihat  saat guru memberikan soal, siswa 

malas untuk mengerjakan soal tersebut. Permasalahan lain yang sering  ditemukan banyak siswa yang 

tidak betah berada di dalam kelas sehingga mereka sering minta izin keluar dengan alasan mengantuk.  

Selain hal di atas sikap ketergantungan siswa terhadap guru dalam proses pembelajaran sangat 

besar. Siswa sudah terbiasa dengan metode pembelajaran dimana guru menerangkan terlebih dahulu, 

kemudian memberikan contoh soal, setelah itu mereka mengerjakan latihan yang mirip dengan contoh 

soal yang diberikan. Kebiasaan tersebut mengakibatkan siswa malas untuk berfikir sendiri menyelesaikan 

suatu persoalan matematika sebelum semuanya diterangkan. 

Berdasarkan gejala-gejala yang tampak tersebut, maka perlu ditingkatkan disposisi matematis 

siswa agar pembelajaran berlangsung baik. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disposisi 

siswa adalah dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak diberikan 

konsep dalam bentuk jadi, tapi mereka dibimbing untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dengan 

demikian mereka merasa bahwa matematika sebagai suatu pelajaran yang menarik sehingga mereka 
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termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian akan 

menciptakan suasana yang kondusif untuk menumbuhkan sikap positif.  

Dalam pembelajaran matematika terdapat beberapa metode yang bertujuan untuk meningkatkan 

disposisi matematis siswa. Salah satunya adalah metode inkuiri. Metode ini merupakan salah satu metode 

atau kegiatan penyajian materi pelajaran untuk memperoleh pengetahuan yang dilakukan dengan 

menyelidiki sendiri. Melalui metode ini, siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk mencari dan 

menemukan sendiri apa  yang dibutuhkannya. Metode inkuiri lebih menekankan peran aktif siswa baik 

fisik maupun mental dalam proses pembelajaran.Metode inkuiri adalah metode pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memiliki pengalaman belajar yang nyata dan aktif, siswa dilatih 

bagaimana memecahkan masalah sekaligus membuat keputusan. 

Tujuan dari metode inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis 

dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental (Wina 

Sanjaya, 2006). Metode inkuiri tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi 

bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang Peningkatan Kemampuan Komunikasi dan  

Disposisi Matematis Siswa dengan Metode Inkuiri Siswa  SMA. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan dengan masalah jenis penelitian ini adalah Quasi Exprimental Design. Sesuai dengan 

desain penelitian maka penelitian menggunakan dua kelas yaitu kelas eksprimen dan kelas kontrol.  

Desain penelitian yang digunakan yaitu Randomized Control Only Design. seperti 

terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Desain Penelitian 

Kelas Pre-test Perlakuan Post Test 

Eksperimen T X T 

Kon trol T - T 

Sumber : Sumadi (2004 :104)  

Keterangan :  

X : Perlakuan dengan menggunakan metode inkuiri 

 T: Tes yang diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol  

 Untuk pengolahan data dengan memperhatikan kemampuan awal siswa dengan menggunakan 

Tabel 2 berikut ini: 

Tabel  2. Tabel Keterkaitan Model Pembelajaran dan Kemampuan Awal 

        Pembelajaran 

Kemampuan Awal 

Pembelajaran 

Inkuiri (A1) 

Pembelajaran 

Konvensional (A2) 

Kemampuan Awal Tinggi  (B1) A1B1 A2B1 

Kemampuan Awal Rendah (B2) A1B2 A2B2 

 

Tempat penelitian dilaksanakan di MAN Salido Kabupaten Pesisir Selatan dan waktu penelitian 

yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI MAN Salido Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan sampel dengan random sampling.  

InstrumenPenelitian yang digunakan adalah tes Kemampuan Awal  dan angket disposisi matematis. 

 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN 

 

Data hasil penelitian diperoleh data tentang disposisi matematis siswa kelas eksperimen sebelum 

dan setelah penerapan metode inkuiri. Berdasarkan kemampuan awal, siswa dikelompokkan menjadi dua 

yaitu siswa yang berkemampuan awal tinggi dan berkemampuan awal rendah. Data disposisi matematis 

siswa diperoleh melalui pemberian angket disposisi matematis siswa. Hasil analisis skor disposisi 

matematis siswa berdasarkan kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 10. Data Hasil Angket Disposisi Matematis Siswa 

Waktu Kemampuan Awal N    S Xmax Xmin 

Sebelum 

Tinggi 13 85,92 7,78 101 78 

Rendah 16 84,06 5,41 93 72 

Keseluruhan 29 84,90 6,51 101 72 

Sesudah Tinggi 13 87,92 3,90 93 81 
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Rendah 16 84,56 4,50 93 78 

Keseluruhan 29 86,07 4,50 93 78 

 

Dari Tabel 3 rata-rata disposisi matematis siswa secara keseluruhan sesudah menggunakan 

pembelajaran inkuiri secara angka lebih tinggi sebelum menggunakan pembelajaran inkuiri. Apakah 

signifikan atau tidak perbedaannya akan dilakukan uji statistic. 

Data disposisi matematis siswa dianalisis secara statistik. Sebelum dilakukan uji hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap nilai kelas eksperimen sebelum dan 

setelah penerapan metode inkuiri.  

Uji normalitas distribusi data disposisi matematis siswa kelas eksperimen sebelum dan setelah 

penerapan metode inkuiri menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujiannya adalah terima H0 

jika nilai Sig. lebih besar dari taraf nyata (  = 0,05) dan tolak H0 jika sebaliknya. Hasil uji normalitas data 

disposisi matematis siswa kelas eksperimen sebelum dan setelah penerapan metode inkuiri dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Hasil Angket Disposisi Matematis Siswa  

Waktu Kemampuan awal Nilai Sig. Keterangan 

Sebelum 

Tinggi 0,450 Normal  

Rendah 0,895 Normal  

Total 0,505 Normal  

Sesudah 

Tinggi 0,985 Normal  

Rendah 0,871 Normal  

Total 0,948 Normal  

  

Pada Tabel 4 terlihat bahwa disposisi matematis siswa kelas eksperimen sebelum dan setelah 

penerapan metode inkuiri mempunyai nilai Sig. lebih besar dari taraf nyata (  = 0,05). Hal ini berarti 

bahwa terima H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data disposisi matematis siswa kelas 

eksperimen sebelum dan setelah penerapan metode inkuiri yang berkemampuan awal tinggi dan rendah 

berdistribusi normal. 

Uji homogenitas variansi data disposisi matematis siswa kelas eksperimen sebelum dan setelah 

penerapan metode inkuiri menggunakan uji Levene. Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika nilai Sig. 

lebih besar dari taraf nyata (  = 0,05) dan tolak H0 jika sebaliknya. Hasil uji homogenitas variansi data 

disposisi matematis siswa kelas eksperimen sebelum dan setelah penerapan metode inkuiri dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Disposisi Matematis Siswa 

Kemampuan Awal Nilai Sig. Kelas Sampel Keterangan 

Tinggi  0,004 Tidak Homogen  

Rendah  0,399 Homogen  

Total  0,039 Tidak Homogen 

 

Pada Tabel 5 terlihat bahwa data disposisi matematis siswa yang berkemampuan awal 

rendah mempunyai Sig. lebih besar dari taraf nyata (  = 0,05). Hal ini berarti tolak H0 dan dapat 

disimpulkan bahwa data disposisi matematis siswa kelas sampel memiliki variansi yang homogen. 

Dapat disimpulkan bahwa data disposisi matematis siswa kelas sampel yang berkemampuan awal 

rendah memiliki variansi yang homogen. Data disposisi matematis siswa secara keseluruhan  dan 

kemampuan awal tinggi mempunyai Sig. lebih kecil dari taraf nyata (  = 0,05) berarti terima H0. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disposisi matematis siswa secara keseluruhan dan 

kemampuan awal tinggi memiliki variansi yang tidak homogen.  

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas kelas sampel diketahui bahwa data disposisi 

matematis siswa yang berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen diuji dengan 

menggunakan uji t dan untuk data disposisi matematis siswa yang berdistribusi normal dan tidak 

homogen menggunakan uji t’.  Berikut akan dijabarkan uji hipotesis disposisi matematis siswa dan 

berdasarkan kemampuan awal siswa. 

Disposisi Matematis Siswa Secara Keseluruhan 

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui data disposisi matematis siswa sebelum dan setelah 

penerapan metode inkuiri pada kelas eksperimen.  Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji t’, 

karena data berdistribusi normal dan memiliki variansi yang tidak homogen. Hasil perhitungan uji 

hipotesis ini dapat dilihat pada Tabel 6. 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 193 

 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Uji t’ Disposisi Matematis Siswa 

Waktu N Rata-rata 
Standar 

Deviasi 
Sig. 

Sebelum  29 84,90 6,51 
0,429 

Sesudah 29 86,07 4,50 

 

Berdasarkan Tabel 6, data disposisi matematis siswa mempunyai nilai Sig. lebih besar dari 

taraf nyata (  = 0,05) berarti terima H0. Hal ini berarti disposisi matematis siswa sebelum diajar 

dengan pembelajaran inkuiri tidak berbeda dengan disposisi matematis siswa setelah diajar 

dengan pembelajaran inkuiri. 

 

Disposisi Matematis Siswa Berkemampuan Awal Tinggi 

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui data disposisi matematis siswa kelas 

eksperimen berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan pembelajaran inkuiri sebelum dan 

setelah penerapan metode inkuiri. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji t’, karena data 

berdistribusi normal dan memiliki variansi yang tidak homogen. Hasil perhitungan uji hipotesis 

ini dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Perhitungan Uji t Disposisi Matematis Siswa Berkemampuan Awal 

Tinggi 

Waktu N Rata-rata 
Standar 

Deviasi 
Sig. 

Sebelum  13 85,92 7,78 
0,418 

Sesudah 13 87,92 3,90 

 

Berdasarkan Tabel 7, data disposisi matematis siswa berkemampuan awal tinggi mempunyai 

nilai Sig. lebih besar dari taraf nyata (  = 0,05) berarti terima H0. Hal ini berarti disposisi 

matematis siswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan pembelajaran inkuiri tidak 

berbeda dengan disposisi matematis siswa berkemampuan awal tinggi setelah diajar dengan 

pembelajaran inkuiri. 

Disposisi Matematis Siswa Berkemampuan Awal Rendah  

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui data disposisi matematis siswa kelas 

eksperimen berkemampuan awal rendah yang diajar dengan pembelajaran inkuiri sebelum dan 

setelah penerapan metode inkuiri. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji t, karena data 

berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Hasil perhitungan uji hipotesis ini 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 .  Hasil Perhitungan Uji t Disposisi Matematis Siswa Berkemampuan Awal 

Rendah 

Waktu N Rata-rata 
Standar 

Deviasi 
Sig. 

Sebelum  16 84,06 5,41 
0,778 

Sesudah 16 84,56 4,50 

 

Berdasarkan Tabel 8, data disposisi matematis siswa berkemampuan awal rendah 

mempunyai nilai Sig. lebih besar dari taraf nyata (  = 0,05) berarti tolak H0. Hal ini berarti 

disposisi matematis siswa berkemampuan awal rendah yang diajar dengan pembelajaran inkuiri 

tidak berbeda dengan disposisi matematis siswa berkemampuan awal rendah yang diajar 

dengan pembelajaran inkuiri. 

 

Ditinjau secara keseluruhan maka diperoleh bahwa capaian disposisi matematis siswa kelas eksperimen 

tidak berbeda secara signifikan.  Demikian juga untuk setiap level kemampuan awal tidak terdapat 

perbedaan capaian disposisi matematis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran inkuiri. Walaupun 

demikian secara rata-rata untuk setiap level kemampuan awal capaian disposisi matematis siswa sesudah 

pembelajaran inkuiri lebih tinggi dari sebelum pembelajaran inkuiri. 
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 Secara teori memang penerapan pembelajaran inkuiri akan mampu meningkatkan disposisi 

matematis siswa. Tapi dari hasil penelitian peningkatannya tidak signifikan. Hal ini diperkirakan bahwa 

disposisi matematis merupakan bagian dari sikap siswa. Untuk mengubah sikap seseorang memang butuh 

waktu yang lama. Karena sudah ada sedikit peningkatan maka diperkirakan jika pembelajaran ini 

diterapkan dalam waktu yang agak lama dapat meningkatkan disposisi matematis siswa. 

 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Capaian disposisi matematis siswa tidak berbeda antara sesudah dan sebelum penerapan 

pembelajaran inkuiri baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level kemampuan awal. 

2. Sudah ada sedikit peningkatan maka diperkirakan jika pembelajaran ini diterapkan dalam waktu 

yang agak lama dapat meningkatkan disposisi matematis siswa 

Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru matematika di tingkat SMA diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran inkuiri 

dalam pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan disposisi matematis siswa. 

2. Sebaiknya guru dan peneliti selanjutnya dapat meneruskan penerapan pembelajarn inkuiri untuk 

jangka waktu yang lama sehingga dapat meningkatkan disposisi matematis siswa. 
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