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Lampiran 1.  Kisi-Kisi Soal HOTS 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN SISWA 
KEMAMPUAN PEMECAHAN SOAL HOTS 

Judul Instrumen : Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Soal HOTS  

Tujuan Instrumen : Untuk mengukur kemampuan pemecahan soal HOTS siswa pada materi 

bangun ruang sisi datar 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi Pokok  :  Bangun Ruang Sisi Datar 

Kelas/Semester : VIII/Genap   

Jenis Soal :  Soal essay/uraian 

 

Kompetensi Inti/Dasar Indikator KD Aspek 

kognitif 

Indikator  Butir  Soal No 

Soal 

4.11 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan dan 

volume bangun 

ruang sisi datar 

(kubus, balok, prima 

dan limas), serta 

gabungannya 

4.11.1 Memilih antara dua 

bahan yang akan 

digunakan dengan 

menghitung luas 

permukaan bangu 

ruang sisi datar 

C5 

Diberikan soal dalam kehidupan 

sehari-hari, siswa dapat memilih 

bahan (cat atau stiker) yang 

digunakan untuk melapisi seluruh 

dinding yang sesuai dengan 

anggaran yang tersedia dengan 

menggunakan rumus luas 

permukaan bangun ruang sisi datar. 

3 

4.11.2 Siswa mampu 

menyusun sejumlah 

balok dari sejumlah 

kubus 
C6 

Diberikan soal kontekstual, siswa 

dapat menentukan ukuran bangun 

ruang dengan jumlah kubus yang 

telah ditentukan dengan 

menggunakan rumus volume 

bangun ruang sisi datar.  

2 

4.11.3 Siswa mampu 

mengkategorikan 

bagian yang relevan 

dari sebuah 

informasi dengan 

mengetahui   volume 

bangun ruang sisi 

datar 

C4 

Diberikan soal kontekstual, siswa 

dapat mengkategorikan bagian yang 

relevan dari sebuah informasi yang 

telah diketahui  
1 
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Lempiran 2. Soal HOTS 

INSTRUMEN SOAL HOTS 

Nama  :  

Kelas  :  

  

Petunjuk: 

 Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

 Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya dan kerjakan terlebih dahulu soal 

yang menurut Anda mudah. 

 Jumlah soal sebanyak 6 nomor esai. 

 Anda diberikan waktu 90 menit untuk menjawab semua soal 

 Tulis jawaban Anda secara berurutan dimulai dengan menulis: diketahui dan ditanyakan, 

rencana/langkah menyelesaikan masalah, kerjakan soal sesuai dengan 

rencana/langkah penyelesaian, dan simpulan. 

 Periksa kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan 

 Tidak diijinkan untuk bekerja sama dengan teman sebangku, menggunakan kalkulator, dan 

menggunakan android. 

 

SOAL 

 

1. Danti mempunyai sebuah kotak yang semua sisinya memiliki ukuran yang 

sama. Volume kotak itu 3.375 cm3. Kotak itu akan diisi dengan coklat yang 

nantinya akan diberikan kepada adiknya. Danti memiliki uang sebesar Rp. 

200.000 yang akan digunakan untuk membeli sebuah coklat pada sebuah toko. 

Jika toko tersebut menjual 4 jenis coklat yang ukurannya berbeda, coklat mana 

yang akan dibeli Danti sesuai dengan uang dan ukuran kotak yang dimilikinya?  

  

Jenis Coklat Panjang Tinggi Lebar Harga 

A 11 cm 12 cm 15 cm Rp. 205.000,00 

B 14 cm 11 cm 10 cm Rp. 185.000,00 

C 15 cm 16 cm 15 cm Rp. 190.000,00 

D 10 cm 9 cm 12 cm Rp. 180.000,00 

 

2. Ali memiliki sejumlah kubus kecil yang berukuran sama sebanyak 30 buah. 

Kubus tersebut memiliki panjang rusuk 2 cm.  Ia kemudian menyusunnya 

menjadi sebuah bangun ruang seperti yang tampak pada gambar. Secara tidak 

sengaja Budi merobohkan bangun ruang yang disusun Ali. Budi mencoba 

menyusunnya kembali kubus-kubus tersebut menjadi sebuah balok. Tentukan 

semua ukuran balok yang dapat disusun Budi!  

 

3. Ani ingin merenovasi kamar tidurnya dengan merubah tampilan dinding kamarnya. Kamar tersebut 

memiliki ukuran panjang, lebar dan tingginya 3 m. Kamar tersebut memiliki sebuah jendela 

berukuran 50 cm × 150 cm dan sebuah pintu yang berukuran 2 m × 1 m.  Untuk merenovasi 

 
Gambar Gedung Ali 
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kamar miliknya, Ani memiliki dua rencana yaitu mengecat dinding 

kamarnya atau melapisi dinding kamarnya dengan menggunakan stiker.  

1 ember cat dengan berat 1 kg hanya mampu melapisi 2 m2 dinding 

kamar, sementara 1 rol stiker mampu melapisi 150 cm × 100 cm 

dinding kamar. Jika harga 1 ember cat dengan berat 1 kg adalah Rp. 

75.000 dan harga 1 rol stiker adalah Rp. 50.000. Biaya yang Ani 

sediakan untuk merenovasi kamarnya sebesar Rp. 1. 200.000 bantulah 

Ani untuk memilih bahan apa yang akan digunakan untuk merenovasi 

kamarnya, cat atau stiker?  
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ALTERNATIF JAWABAN TES KEMAMPUAN SISWA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN SOAL HOTS 

No  Aspek yang Diukur  Alternative Penyelesaian 

1 

Memahami Masalah 

i. Siswa mampu mengetahui   hal yang 

diketahui dari soal 

ii. Siswa mampu menetukan hal yang 

dinyatakan dari soal 

a. Memahami Masalah 

Diketahui: 

Danti memilih sebuah kotak berukuran sama, volume kotak itu adalah 3.375 cm3 

Uang yang dimiliki Danti Rp. 200.000 

Ukuran dan harga 4 jenis coklat yang akan Danti bawa: 

Jenis Coklat Panjang Tinggi Lebar Harga 

A 11 cm 12 cm 15 cm Rp. 205.000,00 

B 14 cm 11 cm 10 cm Rp. 185.000,00 

C 9 cm 16 cm 15 cm Rp. 190.000,00 

D 10 cm 9 cm 12 cm Rp. 180.000,00 

 

Ditanya: 

Coklat mana yang akan dibeli Danti sesuai dengan uang dan ukuran kotak yang dimilikinya? 

Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah  

Siswa mampu membuat rencana atau langkah-langkah 

penyelesaian dari soal yang diberikan. 

b. Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah  

1. Mencari ukuran kotak yang dimiliki danti dengan menggunakan rumus kubus 

2. Menentukan cokelat mana saja yang akan dibawa yang sesuai dengan uang dan ukuran kotak 

Melaksanakan Strategi Pemecahan Masalah 

i. Siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan sesuai dengan strategi pemecahan 

masalah 

ii. Siswa mampu menjawab soal dengan Tepat 

 

c. Melaksanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Akan dicari ukuran kotak dengan menggunakan rumus volume kubus 

V = s × s × s 

 3.375 cm3 = 𝑠3 

√3.375 cm33
= 15 cm   

Ukuran semua rusuk kotak Danti adalah 15 cm 

Melihat Kembali Hasil yang Diperoleh dan 

Menyimpulkan 

d. Melihat Kembali Hasil yang Diperoleh dan Menyimpulkan 
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Siswa mampu meyakini kebenaran jawaban yang 

telah dibuat dan dapat menarik simpulan 

 

Coklat yang sesuai dengan ukuran kotak yang dimiliki Danti adalah coklat A, B dan coklat D, karena 

harga coklat nomor B dan D tidak melebihi uang yang dimiliki Danti. Maka coklat yang mungkin 

dibeli Danti adalah coklat B dan D 

2 

Memahami Masalah 

i. Siswa mampu mengetahui   hal yang diketahui 

dari soal 

ii. Siswa mampu menetukan hal yang dinyatakan 

dari soal 

a. Memahami Masalah 

Diketahui: 

Terdapat kubus sebanyak 30 buah. Kubus tersebut berukuran 2 cm. 

Budi akan menyusun kubus menjadi sebuah balok 

Ditanya: 

Berapa banyak ukuran balok yang dapat disusun Budi  

Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah  

Siswa mampu membuat rencana atau langkah-langkah 

penyelesaian dari soal yang diberikan. 

b. Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Balok-balok tersebut akan disusun 1 persatu 

Melaksanakan Strategi Pemecahan Masalah 

i. Siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan sesuai dengan strategi pemecahan 

masalah 

ii. Siswa mampu menjawab soal dengan Tepat 

 

c. Melaksanakan Strategi Pemecahan masalah 

𝑝 𝑙 𝑡 
Banyak Balok = 

Volume Kubus 
𝑝 𝑙 𝑡 

Banyak Balok = 

Volume Kubus 

5 1 6 30 6 5 1 30 

5 2 3 30 10 1 3 30 

5 3 2 30 10 3 1 30 

5 6 1 30 15 1 2 30 

6 1 5 30 15 2 1 30 

30 1 1 30 30 1 1 30 

        
 

Melihat Kembali Hasil yang Diperoleh dan 

Menyimpulkan 

siswa mampu meyakini kebenaran jawaban yang 

telah dibuat dan dapat menarik simpulan 

d. Melihat Kembali Hasil yang Diperoleh dan Menyimpulkan 

Jadi banyaknya ukuran balok yang dapat disusun Budi adalah 27 

3 
Memahami Masala a. Memahami Masalah 

Diketahui: 
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i. Siswa mampu mengetahui   hal yang diketahui 

dari soal 

ii. Siswa mampu menetukan hal yang dinyatakan 

dari soal 

Kamar Ani memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi 3 m (kamar berbentuk kubus 

Jendela berukuran 50 cm × 150 cm  

pintu yang berukuran 2 m × 1 m. 

1 ember cat dengan berat 1 kg hanya mampu melapisi 2 m2 dinding  

1 rol stiker mampu melapisi 150 cm × 100 cm dinding kamar  

harga 1 ember cat dengan berat 1 kg adalah Rp. 75.000 

harga 1 rol stiker adalah Rp. 50.000  

Biaya yang Ani yang disediakan untuk merenovasi kamarnya sebesar Rp. 1. 200.000 

Ditanya: 

Bahan apa yang akan digunakan Ani untuk melapisi dinding kamarnya 

Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah  

Siswa mampu membuat rencana atau langkah-langkah 

penyelesaian dari soal yang diberikan. 

b. Menyusun Strategi Pemecahan Masalah 

1. Mencari luas permukaan kamar Tuti dikurang luas jendela dan pintu. 

2. Untuk mencari banyaknya cat yang digunakan Ani untuk mengecat seluruh dindingnya yaitu 

dengan luas permukaan kamar Ani dibagi 2 m  

3. Untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan Ani jika kamarnya di cat yaitu banyak cat yang 

dibutuhkan kAli harga sebuah ember cat dengan berat 1 kg 

4. Untuk mencari banyaknya cat yang digunakan Ani untuk mengecat seluruh dindingnya yaitu 

dengan luas permukaan kamar Ani dibagi luar stiker 

5. Untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan Ani jika kamarnya di cat yaitu banyak cat yang 

dibutuhkan kAli harga 1 rol stiker 

Melaksanakan Strategi Pemecahan Masalah 

i. Siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan sesuai dengan strategi pemecahan 

masalah 

ii. Siswa mampu menjawab soal dengan Tepat 

 

c. Melaksanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Mencari luas permukaan kamar Ani dikurang luas jendela dan pintu. Karena hanya tembok yang 

akan dilapisi maka: 

= 4s2 − (0,5 m × 1,5 m) − (2 m × 1 m)  

= 4(3 m × 3 m) + 0,75 m2 − 2 m2   

= 36 m2 − 2,75 m2  

= 33,25 m2   
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mencari banyaknya cat yang diperlukan yaitu dengan membagi luas permukaan kamar dikurang luas 

jendela dan pintu dibagi 2 m2 

33,25 m2

2 m2
= 16,625  

Banyaknya cat yang dibutuhkan Ani yaitu 17 ember cat dengan berat 1 kg 

Biaya yang dikeluarkan Ani jika dindingnya di cat yaitu banyaknya cat ukuran 1 kg kAli harganya 

17 × 75.000 = 1.275.000 

mencari banyaknya stiker yang diperlukan yaitu dengan membagi luas permukaan kamar dikurang 

luas jendela dan pintu dibagi luas stiker 

33,25 m2

1,5 m × 1m
=

33,25 m2

1,5 m2
= 22,167  

Banyaknya stiker yang dibutuhkan Ani yaitu 23 rol 

Biaya yang dikeluarkan Ani jika dindingnya dilapisi stiker yaitu banyaknya stiker kAli harganya 

23 × 5.0000 = 1.150.000 

Melihat Kembali Hasil yang Diperoleh dan 

Menyimpulkan 

siswa mampu meyakini kebenaran jawaban yang 

telah dibuat dan dapat menarik simpulan 

 

d. Melihat Kembali Hasil yang Diperoleh dan Menyimpulkan 

Karena Ani hanya menyediakan uang sebesar Rp. 1.200.000 untuk merenovasi kamarnya, maka Ani 

dapat menggunakan stiker untuk melapisi seluruh dinding kamarnya. 
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Lampiran 3. Lembar Validasi Instrumen Tes HOTS 
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Lampiran 4. Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Spasial 

Indikator Kemampuan Spasial

 

Dimensi Indikator 
Nomor 

Soal 

Presepsi 

Spasial 

a. Menentukan kedudukan suatu benda ketika 

dimiringkan 

b. Menentukan gambar yang tidak sama dengan 

gambar yang lain 

1, 11 

9, 10 

VisuAlisasi  a. Menentukan bangun ruang yang sesuai dengan 

jaring-jaring yang diketahui 

b. Menentukan jaring-jaring yang sesuai dengan 

bangun ruang yang diketahui 

7, 19 

 

4, 12 

Rotasi 

Mental 

a. Menentukan rotasi dari gambar bangun 2 dimensi 

b. Menentukan rotasi dari gambar bangun 3 dimensi 

5, 15 

8, 18 

Hubungan 

Spasial   

a. Menentukan konfigurasi spasial dari objek atau 

bagian objek serta kaitannya antara satu dengan 

yang lainnya dalam dimensi 2 

b. Menentukan konfigurasi spasial dari objek atau 

bagian objek serta kaitannya antara satu dengan 

yang lainnya dalam dimensi 3 

    6, 20 

 

 

  13, 16  

Orientasi 

Spasial 

Menentukan posisi suatu objek pada gambar dengan 

memasuki situasi spasial tertentu 

   2, 3, 

14, 17 
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Lampiran 5. Soal Kemampuan Spasial 

INSTRUMEN KEMAMPUAN SPASIAL 

Nama    : 

Umur    : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin : 

 

Petunjuk 

1. Tes ini bertujuan untuk mengetahui   bagaimana kemampuan spasial anda. 

2. Tes ini terdiri dari 20 pertanyaan. 

3. Soal berbentuk pilihan ganda. Beri tanda silang untuk setiap jawaban yang dianggap benar. 

4. Anda diberikan waktu 45 menit untuk menjawab semua soal. 

 

SOAL 

1. Sebuah gelas berisi air seperti pada 

gambar akan dimiringkan ke kanan. 

 

 

 

 

 

Air dalam gelas akan terlihat seperti: 

 
       A 

 
            B 

  
        C 

 
          D 

2. Jika bangun berikut ini dilihat dari 

atas,  

 
Maka akan terlihat seperti… 

 
       A 

 
            B 

          C 
 

          D 

 

3. Perhatikan gambar prisma tegak 

segitiga berikut. 

 
Gambar manakah yang bukan 

merupakan tampilan dari gambar 

prisma tegak segitiga jika dilihat dari 

sudut pandang yang berbeda? 

 
          A 

 
            B 
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        C 

 
     D 

 

4. Kertas berbentuk apa sajakah yang 

diperlukan untuk menutup rangka 

kawat berikut? 

 

 
          A 

 
            B 

   
        C 

 
          D 

 

5. Jika gambar berikut diputar searah 

jarum jam, maka gambar tersebut 

akan terlihat seperti 

 

 
          A 

 
            B 

 
        C 

 
          D 

 

6. Manakah gambar yang tepat untuk 

menyusun gambar berikut ini 

 
 

 
          A 

 
            B 

 

   
        C 

 

 
          D 

 

7. Bagaimana bentuk bangun ruang 

yang dapat dibentuk dari jaring 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       A 

 
       B 

 

   
        C 

 
          D 

8. Manakah bangun yang menunjukkan 

bentuk yang sama dengan bangun 

berikut: 
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          A  

            B 

 
        C  

          D 

 

Pilihlah gambar yang berbeda dari  

gambar yang lainnya. Soal 9 dan 10 

 

9.   

           A 

 

             B 

          C D 

10.   

             A 

 

           B 

C            D 

 

11. Sebuah mainan perahu dalam sebuah 

wadah seperti pada gambar, jika 

dimiringkan maka akan terlihat 

seperti… 

 

 
A 

 
       B 

   

 
        C 

 
               D 

 

12. Jaring-jaring dari gambar berikut ini 

yaitu:  

 
 

 
            A 

 
            B 

  

 
            C 

 

 
          D 

 

13. Gambar yang identik dengan gambar 

berikut ini adalah 
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      A 

 
       B 

   
       C 

 
       D 

 

14. Susunan kubus di bawah jika dilihat 

dari atas, akan tampak seperti? 

 

 
            A 

 

 
            B 

   

 
            C 

         

D 

 

15. Jika gambar di bawah ini diputar 90 

derajat ke kiri, maka gambar tersebut 

akan tampak seperti 

 

 
            A 

 
            B 

    

 
            C 

 
          D 

 

16. Jaring-jaring manakah yang dapat 

membentuk bangun berikut? 

 

 
            A 

 
            B 

   

 
            C 

 

 
           D 

17. Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar manakah yang bukan 

merupakan tampilan dari gambar jika 

dilihat dari sudut pandang yang 

berbeda? 

 
          A 

 
            B 
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C 

 
D 

18. Manakah bangun yang menunjukkan 

bentuk yang sama dengan bangun 

berikut: 

 

 
          A 

 
         B 

 
        C 

D 

19.  Bagaimana bentuk bangun ruang 

yang dapat dibentuk oleh jaring 

berikut 

 

 
 

 
      A 

 
        B 

   
        C 

 
          D 

 

20. Ali akan membuat pola dengan 

melipat kertas berbentuk persegi 

menjadi 4 bagian seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 

 
 

Setelah ditinjau, pola yang terbentuk 

seperti pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana posisi lubang-lubang 

tersebut sebelum kertas dibuka? 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 
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KUNCI JAWABAN 

No 

Soal 

Kunci 

jawaban 
Gambar Skor 

 No 

Soal 

Kunci 

jawaban 
Gambar Skor 

1 D 

 

5 

 

11 C 

 

5 

2 A 

 

5 

 

12 A 

 

5 

3 D 

 

5 

 

13 D 

 

5 

4 B 

 

5 
 

14 C 

 

5 

5 D 

 

5 

 

15 A 

 

5 

6 C 

 

5 

 

16 C 

 

5 

7 D 

 

5 

 

17 D 

 

5 

8 B 

 

5 

 

18 D 

 

5 

9 D 

 

5 

 

19 B 

 

5 

10 A 

 

5 

 

20 A 

 

5 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



196 
 

 

Lampiran 6. Lembar Validasi Instrumen Kemampuan Spasial  
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Lampiran 7. Surat Bukti Penelitian 
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