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ABSTRAK 

This study is  intended to find the equating formula for two sets of mathematics 
test (PGSD 2204) developed from the same test blue print. The population is the 
students of D2 PGSD Program taking the subject of nathematics (PGSD 2204). 
One hundred thirty nine studens from the two ‘UPBJJ’s namely UBJJ Bogor and 
UPBJJ Bandar Lampung participated as samples. Findings show that the equating 
formula for the sets: Test P and Test Q is Q* = 0,909P + 6,136  or P* = 1,100Q –
6,748, where as the SEE[Q(Po)] = 1,151 and the SEE of [P(Qo)] = 1,263. Based 
on the obtained conversion formula and the SEEs, it can be concluded that: the 
equating formula of Q* = 0,909P + 6,136 is the best conversion equation for the 
tests and test P has the higher degrees of difficulty indicating that it is more 
difficult that Test Q. 

__________________________________________________________________ 

Dalam proses pembelajaran sering terjadi pemberian nilai terhadap hasil belajar 
siswa tidak mencerminkan prestasi siswa sebenarnya. Hal ini  dapat terjadi 
karena   alat ukur (tes) yang digunakan dalam penilaian tidak mencerminkan alat 
ukur yang benar-benar dapat dipercaya. Alat ukur yang digunakan kemungkinan 
tidak cocok, sehingga nilai yang diberikan kepada siswa atau peserta tes lebih 
tinggi atau lebih rendah dari prestasi sebenarnya. Hal lain yang sering terjadi 
adalah dalam menafsirkan hasil pengukuran, dua atau  beberapa perangkat tes 
sering diperlakukan sama, tanpa memperhatikan  tingkat kesukaran perangkat tes 
yang digunakan.  

Guru atau dosen dalam menyusun dan melaksanakan tes untuk kepentingan 
penilaian hasil belajar cenderung lemah dalam menafsirkan hasil pengukuran dari 
dua atau beberapa perangkat tes yang berbeda tetapi mengukur hal yang sama, 
mereka sering memperlakukan hal tersebut sama, tanpa memperhatikan tingkat 
kesukaran   tes yang digunakan. Menurut Hamblethon & Swaminathan (1985) 
tindakan demikian dapat dikatakan menyimpang dari teori pengukuran, karena 
sebenarnya tidak pernah ditemukan dua perangkat tes (kumpulan butir soal)  
dengan butir soal berbeda yang sama tingkat kesukarannya. 

Suryabrata (1987) berpendapat bahwa dalam pelaksanaan evaluasi yang 
menggunakan beberapa perangkat tes  yang berbeda namun mengukur hal yang 
sama perlu dilakukan  penyetaraan skor dari beberapa perangkat tes tersebut, 
karena dengan adanya penyetaraan prinsip keadilan dalam   ujian akan diperoleh 
peserta tes. Selanjutnya, Hamblethon & Swaminathan (1985) mengingatkan 
bahwa sekalipun dua perangkat tes disusun berdasarkan kisi-kisi yang sama, 
jarang sekali bahkan hampir tidak ditemukan dua perangkat tes yang benar-benar 
setara dalam sebaran serta peringkat indeks kesukaran.  Dengan demikian, 
menjadi suatu keharusan bagi para pengembang tes atau lembaga pengembang tes 
untuk melakukan penyetaraan terhadap perangkat tes yang digunakan. 



Melalui penyetaraan diperoleh dua keuntungan pokok, yaitu (1)  
dimungkinkannya penggunaan perangkat tes yang berbeda (kisi-kisinya sama) 
terhadap kelompok yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya, sehingga 
skor yang diperoleh dapat dibandingkan dan peserta tes tidak merasa dirugikan 
atau diuntungkan karena mereka kebetulan mendapatkan perangkat tes yang lebih 
sukar atau lebih mudah, dan (2) bila terjadi kebocoran soal dari perangkat tes 
tertentu dapat segera diganti dengan perangkat tes lain yang telah tersedia. 

Penyetaraan perangkat tes sangat dirasakan kegunaannya mengingat mutu 
pendidikan belum merata, dan keadaan geografis wilayah Indonesia sebagai 
negara kepulauan yang cukup luas. Mutu pendidikan di daerah pedesaan berbeda 
dengan mutu pendidikan di daerah perkotaan, demikian pula mutu pendidikan di 
pulau Jawa cenderung berbeda dengan mutu pendidikan di luar pulau Jawa, dan 
tidak dapat disamakan. Hal ini terjadi karena sekolah di perkotaan atau pulau 
Jawa didukung oleh fasilitas yang cukup memadai, sedangkan di pedesaan atau 
diluar pulau Jawa fasilitas pendukungnya relatif kurang. Dalam kasus demikian, 
tidaklah bijaksana bila untuk mengukur kemampuan peserta tes pada daerah atau 
sekolah yang mutunya sangat berbeda diberikan perangkat tes yang sama. Akan 
lebih adil bila peserta tes tersebut diukur dengan perangkat tes yang berbeda, 
dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan mereka. 

Demikian pula halnya untuk mahasiswa Universitas Terbuka (UT)  yang tersebar 
diseluruh Indonesia,  sangatlah mungkin   kualitas mahasiswa suatu daerah atau 
UPBJJ dengan daerah atau UPBJJ yang lain berbeda.  Oleh karena itu, UT telah 
saatnya mempertimbangkan menggunakan beberapa perangkat tes yang setara. 

Matematika sebagai suatu bidang ilmu, diajarkan di hampir setiap jenis dan 
jenjang pendidikan, sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Peran dan 
pentingnya matematika dalam berbagai ilmu dan juga dalam kehidupan sehari-
hari cukup besar dan tidak dapat diabaikan. Di lain pihak prestasi mahasiswa 
cenderung kurang baik, karena pada umumnya matakuliah yang banyak 
mengandung unsur matematika termasuk dalam matakuliah  yang sukar, sehingga 
dalam pelaksanaannya cukup banyak mahasiswa mengambil jalan pintas dengan 
mencari bocoran soal atau kunci (Salasi, 1997). Oleh karena itu,  dalam penelitian 
ini perangkat tes yang dikembangkan untuk kebutuhan penyetaraan tes adalah 
matakuliah Matematika dengan kode matakuliah PGSD2204 yang terdapat pada 
Program Penyetaraan D2 PGSD. 

Berdasarkan uraian di atas, didapat rumusan   masalah sebagai berikut.  
Bagaimanakah  persamaan konversi atau formula  penyetaraan dua perangkat tes 
matakuliah PGSD2204 yang disusun berdasarkan kisi-kisi yang sama? 

  

METODE PENELITIAN 

Rancangan penyetaraan tes dalam penelitian ini menggunakan rancangan tipe C 
yang diadaptasi dari Crocker & Algina (1986).  Untuk kepentingan penyetaraan 
tersebut diperlukan dua perangkat tes, yaitu perangkat tes tipe I dan tipe II. 
Perangkat tes tipe I dibentuk menjadi perangkat tes P ditambah dengan perangkat 



tes anchor R. Perangkat tes tipe II dibentuk menjadi perangkat  tes Q ditambah 
perangkat tes anchor R. Kedua tipe perangkat  tes yang digunakan dikembangkan 
berdasarkan kisi-kisi yang sama. Kemudian setiap butir soal dikembangkan secara 
berpasangan. 

Kedua perangkat tes (tipe I dan II)  masing-masing terdiri dari 49 butir soal 
bentuk pilihan ganda (objektif) dengan empat alternatif jawaban. Dari  49 butir 
soal tersebut,  39 butir  bentuk objektif  biasa (tipe A) dan 10 butir bentuk 
objektif  kompleks (tipe D).  Selanjtunya,  banyaknya butir  soal pada perangkat 
tes P dan Q masing-masing 43 butir soal, dan perangkat tes anchor (R) sebanyak 
6 butir soal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program D2 PGSD yang 
mengambil matakuliah  PGSD 2204. Alasan pengambilan matakuliah PGSD 2204 
adalah:  (1) jumlah sampel banyak sehingga hasil studi lebih dipercaya; (2) sering 
mahasiswa harus ujian beberapa kali dengan beberapa perangkat tes yang belum 
tentu ‘pararel’ karena dianggap terlalu sukar atau mudah; dan (3) tingkat 
kebocoran soal tinggi sehingga dalam satu masa  ujian disediakan lebih dari satu 
perangkat tes. 

Kemudian, untuk kepentingan  penelitian ini sampel mahasiswa diambil dari dua 
UPBJJ, yaitu UPBJJ Bogor dan UPBJJ Bandar Lampung.  Selanjutnya,   UPBJJ 
Bogor diambil Pokjar yang berada di Kab./Kota  Tangerang, dan untuk UPBJJ 
Bandar Lampung diambil Pokjar yang berada di Kab. Lampung Utara 
(Kotabumi). Untuk masing-masing Pokjar jumlah mahasiswa yang terjaring 
sebagai sampel secara berurutan diperoleh 68 dan 71 mahasiswa. 

Data berupa skor tersebut dikumpulkan  atau diperoleh melalui tes terhadap dua 
kelompok mahasiswa (kelompok K1 dan K2). Mahasiswa kelompok K1, yaitu 
kelompok mahasiwa dari UPBJJ Bandar Lampung (Pokjar Kotabumi)  diberi 
perangkat tes tipe I (perangkat P + R), dan mahasiswa kelompok K2, yaitu 
kelompok mahasiwa dari UPBJJ Bogor (Pokjar Tangerang) diberi perangkat tes 
tipe II (perangkat Q + R).  

Analisis data dilakukan dengan menempuh dua tahapan, yaitu pertama analisis 
butir untuk menentukan karakteristik tes, dan kedua analisis statistik deskriptif 
untuk kepentingan penyetaraan tes.   

  

HASIL PENELITIAN  

Data Statistik Skor Berdasarkan Kelompok Sampel 

Kedua kelompok sampel yaitu kelompok mahasiswa K1 mendapatkan perangkat 
tes tipe I (perangkat P + R), dan mahasiswa kelompok K2 mendapatkan perangkat 
tes tipe II (perangkat Q + R). Masing-masing perangkat tes (tipe I dan II) terdiri 
dari 49 butir soal. Data statistik skor perolehan kedua kelompok sampel dapat 
dilihat pada tabel 1 berikut. 



  

Tabel 1. Data Statistik Skor Berdasarkan Kelompok Sampel  

Nilai Statistik Kelompok Sampel 
K1 K2 

Mean 18,29 24,41 
Median 17,00 25,00 
Range 25,00 23,00 
SD 6,80 5,94 

Keterangan    : Skor dalam skala 0 – 49, dengan pembulatan dua angka 
desimal. 

  

Karakteristik Tes 
Perangkat tes yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga perangkat tes, 
yaitu perangkat tes P, Q, dan perangkat tes R, dengan karakteristik seperti pada 
Tabel 2 berikut. 

Tabel  2. Karakteristik Tes Perangkat Tes P, Q, dan R. 

Perangkat 
Tes 

Karakteristik Tes 
Indeks 

Kesukaran 
Indeks 

Daya Beda Reliabilitas SEM 

P 0,388 0,416 0,785 2,863 
Q 0,522 0,375 0,746 2,788 
R 0,333 0,584 0,162 0,996 

 Keterangan   :  Skala skor adalah 0 - 43 untuk perangkat tes P dan Q, 
skala 0 – 6 untuk perangkat tes R.  

 Berdasarkan Tabel 2,  indeks kesukaran ketiga perangkat tes (P, Q, dan R) 
masing-masing secara berurut 0,388; 0,522; dan 0,333. Indeks daya beda masing-
masing perangkat tes sebesar 0,416; 0,375; dan 0,584. Indeks kesukaran dan 
indeks daya beda tes  diperoleh dengan cara merata-ratakan seluruh indeks 
kesukaran dan indeks daya beda  butir yang membentuk masing-masing perangkat 
tes tersebut. Angka-angka indeks kesukaran soal di atas menunjukkan bahwa 
ketiga perangkat tes tersebut memiliki tingkat kesukaran sedang, dan tingkat 
kesukaran perangkat tes P lebih sukar dibandingkan tingkat kesukaran perangkat 
tes Q.  Daya beda ketiga perangkat tes secara keseluruhan melebihi 0,30. 

Selain tingkat kesukaran dan daya beda, perlu diperhatikan besarnya koefisien 
reliabilitas dan besarnya kesalahan pengukuran dari ketiga perangkat tes yang 
digunakan. Secara berurutan, perangkat tes P, Q, dan R, masing-masing koefisien 
reliabilitasnya adalah 0,785; 0,746; 0,162.  Sedangkan nilai kesalahan pengukuran 
masing-masing perangkat tes sebesar 2,863; 2,788; 0,996. Untuk perangkat tes P 



dan Q, skala kesalahan pengukurannya antara 0 - 43, sementara untuk perangkat 
tes R skala pengukurannya antara 0 - 6. 

  

Penyetaraan Perangkat Tes 

Seperti telah dikemukakan di atas, perangkat tes yang digunakan dalam penelitian 
ini mengikuti rancangan penyetaraan perangkat tes tipe C, sehingga perangkat 
tesnya ada dua tipe, yaitu tipe I dan tipe II. Tes tipe I dibentuk oleh dua perangkat 
tes, yakni perangkat tes P dan R. Tes tipe II dibentuk oleh perangkat tes Q dan R. 
Dengan demikian sebenarnya perangkat tes yang digunakan ada tiga perangkat 
tes, yaitu perangkat tes P, Q, dan R.  Dengan kata lain, perangkat tes R 
digabungkan di dua perangkat tes lainnya, atau perangkat tes R merupakan tes 
anchor yang  sama pada kedua tipe, sedangkan P dan Q merupakan perangkat tes 
yang akan disetarakan. Jumlah butir masing-masing perangkat tes sebesar 43 butir 
untuk perangkat tes P dan Q,  dan enam butir untuk perangkat tes R. Dengan 
demikian, jumlah butir masing-masing tipe perangkat tes sebesar 49 butir. 

Hasil analisis terhadap hasil respons peserta tes, diperoleh data skor peserta tes 
yang diperlukan untuk kepentingan penyetaraan. Skor peserta tes pada ketiga 
perangkat tes dinyatakan dalam skala 0 – 43, dengan pertimbangan untuk 
keseragaman dan memudahkan dalam penafsiran skor dari angka-angka statistik 
yang dihasilkan. 

Rumus konversi skor dari P ke Q (perangkat tes P sebagai pembanding)  adalah  
Q*  = a (P - c) + d , dengan: a, c, dan d sebagai berikut: 

                      

 

Keterangan tentang   a, c, d lihat pada uraian berikut. 

m R1 = Rata-rata skor kelompok I yang mengambil perangkat tes R .    
sR1 = Simpangan baku skor kelompok I yang mengambil perangkat tes R.   
mR2 = Rata-rata skor kelompok II yang mengambil perangkat tes R .   
sR2 = Simpangan baku skor kelompok II yang mengambil perangkat tes R. 

m R = Rata-rata skor kelompok I dan II (gabungan) yang mengambil 
perangkat tes R. 

s R = Simpangan baku skor kelompok I dan II (gabungan) yang mengambil 
perangkat tes R.  

m Q1 = Rata-rata skor kelompok I yang mengambil perangkat tes Q .    
sQ1 = Simpangan baku skor kelompok I yang mengambil perangkat tes Q.   
mQ2 = Rata-rata skor kelompok IIyang mengambil perangkat tes Q .   



sQ2 = Simpangan baku skor kelompok II yang mengambil perangkat tes Q. 

m Q = Rata-rata skor kelompok I dan II (gabungan) yang mengambil 
perangkat tes Q. 

s Q = Simpangan baku skor kelompok I dan II (gabungan) yang mengambil 
perangkat tes Q.  

bPR1 
= Koefisien arah Regresi   skor kelompok I yang yang mengambil 
perangkat tes P dan R   

bQR2 
= Koefisien arah Regresi   skor kelompok II yang yang mengambil 
perangkat tes Q dan R 

    

Data nilai statistik hasil analisis skor peserta tes pada perangkat tes P, Q, dan R 
dirangkum  pada Tabel 3 berikut. 

Tabel  3. Data Nilai Statistik Skor Peserta Tes Pada Perangkat Tes P,Q, dan R. 

Kelompok Nilai 
Statistik 

Perangkat Tes 
P Q R 

  

K1 

m 

s 

bPR1  

16,691 

6,172 

0,588 

- 

- 

- 

11,488 

7,880 

- 
  

K2 

m 

s 

bQR2 

- 

- 

- 

22,451 

5,528 

0,344 

14,032 

7,740 

- 

K1  +  K2 m 

s 

- 

- 

- 

- 

12,893 

7,792  

Keterangan    :  Skor pada setiap perangkat tes dalam 0-43, dengan 
pembulatan tiga desimal. 

Berdasarkan nilai statistik pada Tabel 3 diperoleh nilai a, b, dan d, masing-masing 
sebesar a =  0,909; c  = 17,517; dan d = 22,059. Angka-angka tersebut 
dimasukkan ke dalam persamaan Q* = a (P – c) + d, sehingga diperoleh 
persamaan konversi tes matakuliah Matematika (PGSD 2204) dari perangkat tes P 
ke perangkat tes Q, yaitu  Q*= 0,909 (P – 17,517) + 22,059 atau Q* = 0,909P + 
6,136. 

Memperhatikan persamaan regresi yang diperoleh, skor pada kedua perangkat tes 
terdapat perbedaan   kira-kira enam angka pada skala 43. Artinya, skor yang 
diperoleh seorang peserta tes dengan mengikuti perangkat tes P dan skor peserta 
tes yang mengikuti perangkat tes Q terdapat perbedaan. Misalnya, skor pada 
perangkat tes P = 11, sama kedudukannya dengan skor pada perangkat Q = 



16,135 (dalam skala 0 - 43);  skor pada perangkat tes P = 25, sama kedudukannya 
dengan skor pada perangkat Q = 28,861; skor pada P = 35, sama kedudukannya 
dengan skor Q = 37,951, dan seterusnya. 

Sebaliknya, dengan cara yang sama dapat ditentukan pula persamaan konversi 
skor dari perangkat tes Q ke perangkat tes P (Q sebagai pembanding, yaitu P* = 
1,100 (Q – 22,059)  + 17,517, atau P* = 1,100Q  - 6,748. Persamaan ini sama 
dengan persamaan yang diperoleh dari invers persamaan konversi skor 
penyetaraan perangkat tes P ke Q (Q* = 0,909P + 6,136). Misal, skor pada Q = 
16,135, akan sama dengan skor pada P = 11.  Nilai pada kedua persamaan  jika  
saling dikonversikan   hanya berbeda dalam pembulatan dua atau tiga angka 
desimal. 

  

Kesalahan Pengukuran Penyetaraan 

Untuk menentukan kesalahan pengukuran penyetaraan digunakan rumus: 

SEE[ Q(P0) ] = {[ (s2
Q /2) ] [ 2 + ( P0  - mP   )2 /s2

P  ) ]  [ (1/NP) + (1/NQ) ] }1/2. .  
(Petersen, Kolen, dan Hoover dalam Linn, 1989) 

Keterangan: 

SEE[ Q(P0)] = Standar kesalahan penyetaraan (P ke Q) 
s2

P = Varians skor perangkat tes P 
s2

Q = Varians skor perangkat tes Q 
P0 = Skor perangkat tes P 
mP  = Rerata skor perangkat tes P 
NP = Jumlah peserta tes yang merespons perangkat tes P 
NQ = Jumlah peserta tes yang merespons perangkat tes Q 

Nilai statistik untuk menentukan kesalahan pengukuran penyetaraan perangkat tes 
P dan Q dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

 Tabel  4.Nilai Statistik untuk Menentukan Kesalahan Pengukuran Penyetaraan 
Perangkat Tes P dan Q 

Nilai Statistik Perangkat Tes 
P Q 

m  16,691 22,451  
s2 38,094 30,559 
N 68 71 

Nilai statistik pada Tabel 4, disubstitusikan ke dalam rumus kesalahan 
penyetaraan, sehingga diperoleh besarnya kesalahan pengukuran penyetaraan 
(SEE) dari perangkat tes P ke perangkat tes Q, dan juga sebaliknya. 

Besarnya kesalahan pengukuran penyetaraan dari perangkat tes P ke perangkat tes 



Q untuk tes matakuliah Matematika (PGSD 2204), berdasarkan rumus SEE dan 
nilai statistik yang tertera pada Tabel 4 diperoleh: 

SEE[ Q(P0)] = {[ 0,440) ] [ 2 + ( P0  -  16,691)2 / 38,094) ]  }1/2, sehingga  
diperoleh  nilai-nilai SEE[ Q(P0)] setiap skor serta nilai rata-rata kesalahan 
pengukuran penyetaraan seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kesalahan Pengukuran Penyetaraan dari Perangkat Tes P ke Perangkat 
Tes Q. 

Skor P F(P) SEE[ Q(P0)] F(P).SEE[ Q(P0)] 

8 1 1,324 1,324 
9 3 1,250 3,750 

10 8 2,182 9,456 
11 4 1,120 4,479 
12 6 1,065 6,390 
13 4 1,019 4,074 
14 6 0,964 5,782 
15 3 0,955 2,867 
16 3 0,866 2,657 
17 3 0,939 2,816 
18 5 0,949 4,743 
19 1 0,970 0,970 
20 3 1,003 4,013 
21 1 1,046 1,046 
22 3 1,098 3,294 
23 2 1,157 2,315 
25 5 1,295 6,476 
26 2 1,371 2,743 
30 1 1,712 1,711 
31 1 1,801 3,603 
32 2 1,894 3,788 
S 68   78,293 

Rata-rata 
SEE[ Q(P0)] 

1,151     

Keterangan:  
F(P)            = Frekuensi skor pada perangkat P, " P tertentu. 
SEE[ 
Q(P0)] 

= Standar kesalahan penyetaraan dari perangkat P ke Q, pada 
P=Po. 

  

Dengan cara yang sama, kesalahan pengukuran penyetaraan dari perangkat Q ke 
perangkat tes P untuk tes matakuliah Matematika (PPDG 2204) diperoleh: 

SEE[ P(Q0)] = {[ 0,564) ] [ 2 + ( Q0  -  22,451)2 / 30,559) ]  }1/2, sehingga  untuk 
setiap nilai Qo tertentu akan diperoleh nilai SEE[ P(Q0)] dan nilai reratanya, 
seperti terlihat pada Tabel 6. 



 Tabel  6. Kesalahan Pengukuran Penyetaraan dari Perangkat Tes Q ke Perangkat 
Tes P. 

Skor Q F(Q) SEE[ P(Q0)] 
F(P).SEE[ 

P(Q0)] 
10 1 1,968 1,968 
11 1 1,857 1,857 
12 1 1,748 1,748 
13 2 1,642 3,285 
14 2 1,542 3,083 
15 1 1,446 1,446 
16 5 1,357 6,787 
17 3 1,276 3,829 
18 1 1,205 1,205 
19 7 1,144 8,011 
20 1 1,097 1,097 
21 5 1,064 5,324 
22 4 1,049 4,195 
23 2 1,049 2,099 
24 4 1,067 4,269 
25 8 1,101 8,809 
26 3 1,150 3,449 
27 4 1,211 4,845 
28 7 1,284 8,987 
29 5 1,366 6,828 
31 1 1,551 1,551 
32 2 1,653 3,305 
33 1 1,758 1,758 
S 71   89,735 

Rata-rata SEE[ Q(P0)] 1,263 
Keterangan:     
F(Q) = Frekuensi skor pada perangkat Q, " Q tertentu. 
SEE[ 
P(Q0)] 

= Standar kesalahan penyetaraan dari perangkat Q ke P, pada 
Q=Qo. 

Hasil perhitungan seperti tertera pada Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan, besarnya 
nilai rerata kesalahan pengukuran penyetaraan pada kedua persamaan konversi 
hasil penyetaraan perangkat tes matakuliah Matematika (PGSD 2204), yaitu 
masing-masing sebesar SEE[ Q(P0)]  =  1,151 dan SEE[ Q(P0)] = 1,263. Jika 
dibandingkan terhadap skala yang digunakan (0 - 43), perbedaan angka kedua 
nilai rerata kesalahan pengukuran penyetaraan (SEE) tidak terlalu besar, yakni 
0,112.   

  

PEMBAHASAN 
Karakteristik Tes 



Kualitas perangkat tes yang digunakan  sebagai perangkat tes yang disetarakan 
secara keseluruhan dapat dikatakan perangkat tes yang baik untuk digunakan 
sebagai alat ukur matakuliah Matematika (PGSD 2204). Rerata indeks kesukaran 
(indeks kesukaran tes) dan rerata indeks daya beda (indeks daya beda tes)  
memenuhi syarat atau cukup memadai sebagai alat ukur. Indeks kesukaran tes P, 
Q, dan R masing-masing sebesar 0,388; 0,522; dan 0,333.  Menurut Allen & Yen 
(1979), indeks kesukaran yang terletak antara 0,30 sampai dengan 0,70 termasuk 
kategori tes dengan tingkat kesukaran sedang. Dengan demikian, ketiga perangkat 
tes yang digunakan dalam penyetaraan tes matakuliah PGSD 2204  termasuk 
dalam kategori tingkat kesukaran sedang. 

Indeks daya beda ketiga perangkat tes P, Q, dan R secara berurut sebesar 0,416; 
0,375; dan 0,584. Dengan indeks daya beda  seperti yang tertera di atas 
menunjukkan  bahwa ketiga perangkat tes yang digunakan memenuhi persyaratan 
atau cukup memadai untuk dijadikan alat ukur. Artinya, perangkat tes yang 
digunakan memiliki kemampuan untuk membedakan antara kelompok peserta tes 
yang pandai (berprestasi tinggi) dengan peserta tes yang kurang pandai (prestasi 
rendah). Menurut Suryabrata (1999) dan Fernandes (1984) perangkat tes yang 
mempunyai indeks daya beda lebih besar dari 0,30 sudah cukup baik untuk 
digunakan sebagai alat ukur. 

Koefisien reliabilitas  ketiga perangkat tes P, Q, dan R secara berurut sebesar 
0,785; 0,746; dan 0,162. Dilihat dari besarnya koefisien reliabilitasnya, dari ketiga 
perangkat tes tersebut yang memenuhi syarat hanya perangkat tes  P dan Q. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Gronlund (1981), bahwa koefisien reliabilitas tes 
buatan guru dapat dikatakan baik bila besarnya koefisien reliabilitas sebesar 0,60 
sampai dengan 0,85. Sedangkan koefisien reliabilitas untuk perangkat tes R  
hanya sebesar 0,162. Secara sepintas koefisien reliabilitas tes R sangat rendah bila 
dibandingkan dengan koefisien reliabilitas tes P dan Q. Tetapi, sebenarnya tidak 
demikian, karena jumlah butir perangkat tes R hanya enam butir soal, sementara 
perangkat tes P dan Q masing-masing 43 butir soal.  Menurut Azwar (1999) 
koefisien reliabilitas sangat dipengaruhi oleh panjang tes (jumlah butir soal). Bila 
banyaknya butir diperbanyak 4 kali lipat, maka kenaikan koefisien  reliabilitas 
akan naik menjadi  2,5 kali koefisien reliabilitas semula. Dengan demikian, bila 
banyak butir pada perangkat tes R disejajarkan dengan perangkat tes P dan Q 
(tujuh kali banyak butir tes semula), maka  prediksi koefisien reliabilitas tes R 
sebesar 0,709. Artinya, perangkat tes R  dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 
alat ukur.  

Selanjutnya, dilihat dari nilai standar kesalahan pengukuran, secara berurutan 
perangkat tes P, Q, dan R, masing-masing sebesar 2,863; 2,788; dan 0,996. 
Berdasarkan angka-angka tersebut, seluruh perangkat tes memenuhi kriteria 
standar kesalahan pengukuran minimal, yaitu seperti yang diungkapkan oleh 
Hopkin et al. (1990), yaitu perkiraan  akurasi dari standar kesalahan pengukuran 
seharusnya  di bawah harga se = 0,43Ö k, dimana k = banyaknya butir soal.  
Untuk k = 43 , maka harga se  = 2,820; dan untuk     k = 6, maka  harga se  = 1,053. 
Dengan demikian kesalahan pengukuran dari ketiga perangkat tes yang 
digunakan  masih dalam kesalahan pengukuran yang wajar. Artinya, perangkat tes 
yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur, dan hasil ukurnya atau skor 
peserta tes mendekati skor yang sebenarnya. 



 Penyetaraan Perangkat Tes 

Dalam penyetaraan perangkat tes telah ditemukan persamaan konversi skor dari 
perangkat tes P ke perangkat tes Q, yaitu Q* = 0,909P +  6,136, dan persamaan 
konversi dari perangkat Q ke perangkat P, yaitu P* = 1,100Q  - 6,748. Secara 
empiris telah ditunjukkan pasangan skor antara perangkat tes P dan perangkat tes 
Q pada kedua persamaan konversi. Persamaan konversi yang diperoleh 
menggambarkan bahwa skor pada P dan Q memiliki perbedaan yang cukup 
berarti. Misalnya untuk P = 12,000; maka skor pada Q = 17,044. Demikian juga 
sebaliknya, untuk Q = 21,000;  maka skor pada P = 16,352. Artinya, peserta tes 
yang menggunakan perangkat tes P (peserta tes di Lampung), skor yang 
diperolehnya sebesar 12,000 dikonversikan kepada perangkat tes Q (yang 
digunakan di Tangerang) setara dengan skor 17,044. Sebaliknya, peserta tes yang 
menggunakan perangkat tes Q (peserta tes di Tangerang), skor yang diperolehnya 
sebesar 21,000 dikonversikan kepada perangkat tes P (yang digunakan di 
Lampung) setara dengan skor 16,352. 

Perbedaan skor yang cukup berarti  dari hasil  konversi Q* maupun P*, juga dapat 
diartikan bahwa kedua perangkat tes memiliki tingkat kesukaran yang berbeda 
pula. Bila dilihat dari indeks kesukaran tes antara perangkat tes P dan Q, 
perangkat tes Q lebih mudah dibandingkan dengan perangkat tes P (indeks 
kesukaran perangkat tes P = 0,388 dan Q = 0,522), sehingga sangat wajar rerata 
skor peserta tes yang mengambil perangkat tes P (peserta tes di Lampung) lebih 
rendah di bandingkan rerata skor peserta tes yang mengambil perangkat tes Q 
(peserta tes di Tangerang).  

Kesalahan pengukuran dalam proses penyetaraan  dua perangkat tes perlu 
mendapat pertimbangan untuk menentukan bentuk persamaan konversi mana 
yang terbaik, dengan melihat rerata kesalahan yang paling kecil. Hasil 
perhitungan seperti tertera pada Tabel 5 dan Tabel 6, pada kedua persamaan 
konversi penyetaraan perangkat tes memiliki nilai kesalahan pengukuran 
penyetaraan Q* = 0,909P +  6,136 adalah SEE[ Q(P0)] = 1,151 dan P* = 1,100Q  - 
6,748 adalah  SEE[ Q(P0)] = 1,263. Perbedaan rerata SEE kedua persamaan 
konversi sangat kecil, yaitu 0,112  pada skala 0 - 43. Namun demikian, disarankan 
persamaan konversi yang digunakan adalah  Q* = 0,909P +  6,136, karena 
memiliki rerata SEE terkecil, yaitu 1,151. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut: 
Persamaan atau formula konversi skor  dari dua perangkat tes  matakuliah 
Matematika (PGSD 2204), yaitu antara perangkat tes P  dan perangkat tes Q 
adalah Q*= 0,909P + 6,136 atau P* = 1,100Q – 6,748.  Kesalahan pengukuran 
penyetaraan pada masing-masing persamaan konversi sebesar   SEE[ Q(P0)] = 
1,151 dan    SEE[ P(Q0)] = 1,263.  Berdasarkan kedua persamaan konversi 
tersebut  tergambar bahwa kedua perangkat tes memiliki tingkat kesukaran yang 
berbeda. Perangkat tes P   lebih sukar dibandingkan  dengan perangkat tes Q . 
Dengan demikian, persamaan konversi hasil penyetaraan yang terbaik dengan 
rerata kesalahan pengukuran penyetaraan terkecil adalah Q*= 0,909P + 6,136. 



Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu dalam sampling hanya menggunakan 
dua kelompok belajar dari dua UPBJJ. Oleh karena itu, diharapkan akan ada 
penelitian lebih lanjut dengan mengunakan data  hasil  UAS yang dirancang  sejak 
awal menggunakan dua naskah atau lebih dalam satu masa ujian dengan sampel 
wilayah yang lebih luas.  
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