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Konsep dasar matematika hendaknya dipahami siswa dengan baik, sehingga siswa dapat 

terampil dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih luas. Konsep-konsep dalam matematika 

dapat dianggap hampir semuanya merupakan konsep-konsep abstrak yang cenderung sulit 

untuk dipahami oleh siswa. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut memungkinkan untuk 

terjadinya kesalahan konsep pada siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. 

Kesalahan pemahaman suatu konsep dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami konsep 

yang lain yang berhubungan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

V SD Muhammadiyah Dau Malang tahun ajaran 2005/2006 yang berjumlah 8 orang siswa 

berdasarkan kesalahan terbanyak. Data penelitian diambil dari hasil tes dan wawancara.  

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kesalahan konsep yang paling banyak terjadi pada 

kesalahan konsep penentuan nilai tempat dari beberapa bilangan desimal yang sudah 

ditentukan, konsep perbandingan dua pecahan biasa, penentuan bilangan-bilangan diantara 

dua bilangan desimal. Adapun penyebab dari kesalahan konsep untuk penentuan nilai tempat 

dari beberapa bilangan desimal yang sudah ditentukan adalah dalam menentukan nilai tempat 

bilangan desimal angka yang paling depan adalah ribuan, dalam menentukan nilai tempat 

bilangan desimal dibelakang koma adalah satuan dan didepan koma adalah persepuluhan, 

dalam menentukan nilai tempat bilangan desimal angka paling belakang setelah koma adalah 

satuan, dalam menentukan nilai tempat bilangan desimal angka paling belakang setelah koma 

adalah persepuluh ribuan. Sedangkan untuk konsep perbandingan dua pecahan biasa adalah 

dalam membandingkan dua pecahan biasa siswa kesulitan dalam melakukan pembagian satu 

angka dengan bilangan satu angka, kemudian untuk penentuan bilangan-bilangan diantara 

dua bilangan desimal adalah dalam menyebutkan bilangan-bilangan diantara dua bilangan 

desimal siswa kesulitan merubah pecahan biasa ke pecahan desimal, dalam menyebutkan 

bilangan-bilangan di antara dua bilangan desimal langsung dari pecahan biasa tanpa merubah 

ke bilangan desimal. 

 


