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LATIHAN PAT ONLINE  

1. Tanah adalah milik Negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada Negara. Hal inilah 

yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan….  

a. Dandles 

b. Raflles 

c. Janssen 

d. Lord Minto 

2. Pelaksanaan Tanam Paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan 

beban yang berat karena…. 

a. Rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda 

b. Rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniaanny untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri 

c. Dalam prakteknya tanah yang harus ditanami tanaman industry hamper 2/3 dari tanah 

yang terbaik 

d. Selain menanami 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanya 

3. Pelaksanaan politik Etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia 

adalah…. 

a. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar 

b. Irigasi telah memajukan pertanian khususnya di jawa 



c. Perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin 

d. Kemajuan ekonomi akibat politik colonial liberal 

4. Perlawanan rakyat diberbagai daerah seperti perang padre, perang diponogoro, perang banjar, 

dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajahan dari Indonesia. Berikut yang 

merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut adalah….  

a. Tujuan tidak jelas, bersifat kedaerahan, kalah persenjataan 

b. Tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan 

c. Kalah persenjataan, pemimpin tidak berpendidikan tinggi, semngat perjuangan lemah 

d. Tidak memiliki komandan perang yang baik, tergantung pada satu pemimpin, kalah 

persenjataan 

5. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad XX, 

adalah… 

a. Tidak tergantung pada satu pemimpin 

b. Menggunakan persenjataan Tradisional 

c. Bersifat local, kedaerahan 

d. Kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi. 

6. Serikat Islam asal mulanya adalah dari serikat dagang Islam, yang didirikan oleh pedagang 

Batik di Solo yang bernama…. 

a. Haji Samanhudi 

b. Haji Misbach 

c. KH AAhmad Dahlan 

d. KH Hasyim Asyari 

7. Perhatikan beberapa putusan dibawah ini. 

1) Menetapkan Pancasila 

2) Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 

3) Menetapkan Presiden dan wakil presiden 

4) Menetapkan lagu Indonesia Raya Ciptaan WR Supratman Sebagai lagu kebangsaan 



5) Menetapkan bendera merah putih sebagai lambing Negara Indonesia 

Yang termasuk keputusan Kongres sumpah pemuda adalah…. 

a. 1,2 dan 3 

b. 2, 3 dan 4 

c. 2, 3 dan 5 

d. 2, 4 dan 5 

8. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional, kebangkitan 

Nasional yang dimaksud adalah…. 

a. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya oleh para pemuda 

b. Kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional 

c. Munculnya organisasi kedaerahan 

d. Perang melawan penjajah 

9. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengasarakan yang dilakukan pemerintah 

pendudukan jepang disebut…. 

a. Sekerei 

b. Oshamu Seirei 

c. Romusha 

d. Rodi 

10. Karena gerakan 3A tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya 

pemerintah keoendudukan Jepang mendirikan…. 

a. Keibodan 

b. PETA 

c. PUTERA 

d. Jawa Hokokai 

11. Pak Amir mengajar SMA sebagai Guru. Setelah beberapa Tahun, ia kini menjabat 

sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kasus ini merupakan contoh mobilitas 

social…. 



a. Horizontal 

b. Antar Generasi 

c. Vertikal Naik 

d. Vertikal turun  

12. Faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas 

social adalah…. 

a. Status social 

b. Keadaan Ekonomi 

c. Pendidikan Rendah 

d. Situasi Politik 

13. Perhatikan beberapa contoh saluran mobilitas social dibawah ini : 

1) PGRI 

2) APKOM DIY 

3) IDI 

4) PBB 

5) IMI 

Yang termasuk contoh saluran mobilitas social pada bidang organisasi profesi adalah…. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 2 dan 5 

14. Dibawah ini contoh factor pendorong mobilitas social pada penyebab structural adalah…. 

a. Seorang anak yang memiliki sikap ulet dan tekun 

b. Seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan toinggi 

c. Seorang anak yang migrasi ke daerah lain karena ada konflik 



d. Seorang anak desa yang mencari pekerjaan dikota 

15. Dibawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi social yang baik, adalah…. 

a. Mematuhi norma-norma yang berlaku 

b. Menyesuaikan gaya hidup hedonis 

c. Berpegang teguh pada nilai-nilai social 

d. Ikut kegiatan social masyarakat 

16. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia memiliki dampak positif, kecuali….  

a. Potensi dalam bidang pariwisata 

b. Bangsa menjadi lebih luwes 

c. Objek kajian budaya internasional 

d. Kegagalan komunikasi bahasa 

 

17. Perhatikan nama suku bangsa Indonesia 

1) Minangkabau 

2) Gayo 

3) Osing 

4) Aneuk Jamee 

5) Ngaju 

Yang termasuk suku bangsa Indonesia berasal dari provinsi NAD adalah….  

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

18. Yang bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah sekitar adalah….  

a. Mendomentasikan pagelaran budaya daerah 



b. Mempelajari tarian adat daerah 

c. Mempelajari lagu daerah 

d. Mengarang lagu bahasa Daerah 

19. Pluraritas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan…. 

a. Keseragaman agar tercapai kedamaian 

b. Mempelajari lagu daerah 

c. Mengarang lagu bahasa daerah 

d. Mempelajari seni bela diri karate 

20. Tari-tarian daerah pada saat ini beralih fungsi untuk acara….  

a. Keagamaan 

b. Sesaji 

c. Penyambutan tamu 

d. Syukuran 

21. konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik kepengadilan. Pemberian upah 

yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. 

Kasus diatas menggambarkan konflik terjadi karena…. 

a. Perbedaan budaya 

b. Perbedaan kepribadian 

c. Perbedaan keluarga 

d. Perbedaan-perbedaan kasta 

22. Individu atau kelompok ini memandang bahwa pendapat atau idenya paling benar 

sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan adalah jalan untuk mencapai 

tujuan. Hal ini merupakan contoh cara menangani konflik, yaitu…. 

a. Menghindar 

b. Memaksakan kehendak 

c. Menyesuaikan keinginan orang lain 



d. Kolaborasi 

23. Berikut ini adalah factor yang memengaruhi cepat lambatnya proses integrasi, kecuali….  

a. Homogenitas kelompok 

b. Heterogenitas kelompok 

c. Mobilitas Geografis 

d. Efektivitas komunikasi 

24. Berikut ini yang termasuk factor penghambat integrasi social adalah….  

a. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda 

b. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi 

c. Adanya perkawinan campur 

d. Adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa 

25. Integrasi social dalam kehidupan dapat terwujud dengan adanya…. 

a. Tidak ada kesepahaman antar kelompok 

b. Konsensus bersama tentang nilai 

c. Masyarakat yang melanggar norma 

d. Nilai dan norma baru saja dicanangkan 

26. Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan laut yang begitu besar, pemaksimalan 

potensi laut dapat dilakukan dengan…. 

a. Memanfaatkan sumberdaya laut secara massal denagn berbagai cara 

b. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya 

laut dengan cara yang bijaksana 

c. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih 

canggih 

d. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang 

27. Rumah tangga konsumen yang menyearhkan factor produksi berupa kompetensi 

kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa….  

a. Sewa 



b. Bunga 

c. Keuntungan 

d. gaji 

28. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa…. 

a. Jaminan social yang dilakukan Negara kepada masyarakat 

b. Pembagian pendapatan nasional 

c. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin 

d. Pemberian subsidi kepada selur masyarakat 

29. Pelaku ekonomi dalam suatu prekonomian terdiri atas….  

a. Badan usaha milik Negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi 

b. Badan usaha milik Negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik Daerah, dan 

koperasi 

c. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah 

tangga luar negeri 

d. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah 

30. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan adalah…. 

a. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan 

b. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional 

c. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan 

d. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa 

31. Tiga peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai…. 

a. Regulator, konsumen, dan produsen 

b. Konsumen, produsen, dan pemungut pajak 

c. Motivator, fasilitator dan regulator 

d. Perencana, pelaksana, dan pengawas 

32. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke 



orang miskin disebut dengan…. 

a. Redistribusi vertical 

b. Redistribusi horizontal 

c. Redistribusi jaminan akses 

d. Redisrtibusi kredit lunak 

33. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar Negara adalah…. 

a. Perpindahan barang dan jasa dari suatu Negara ke Negara yang lain 

b. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri 

c. Perpindahan tenaga kerja dari suatu Negara kenegara l;ain 

d. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri 

34. Berikut ini yang bukan factor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar 

negeri adalah…. 

a. Keadaan pasara luar negeri 

b. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar 

c. Keuletan importer untuk menangani pangsa pasar 

d. Kondisi social, ekonomi dan politik suatu negara 

35. Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritime di Indonesia adalah…. 

a. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada Nelayan 

b. Meningkatkan kualitas SDM oleh pemerintah 

c. Memberikan kebebasan kepada kapal asing 

d. Memberi bantuan untuk nelayan miskin 

36. Kepanjangan dari ASEAN adalah…. 

a. Association of South East Asian Nation   

b. Association of shoes Asian Nation 

c. Association of sun nation    



d. Association of she Nation 

37. Asean Berdiri pada tanggal.... 

a. 17 Agustus 1967      

b. 8 Agustus 1967 

c. 10 Agustus 1967     

d.  15 Agustus 1967 

38. Negara-negara Asean Memiliki ciri sebagai berikut….. 

a. Compact      

b. Fragmented, Protruded 

c. Elongated      

d. Semua Benar 

39. Berbentuk hampir seperti lingkaran merupakan ciri Negara Asean yang berbentuk…. 

a. Compact      

b. Fragmated 

c. Elongated      

d. Protruded 

40. Titik yang berpedoman pada garis Latitude (Garis lintang) dan Longitude (Garis Bujur) 

suatu daerah pada peta adalah letak…. 

a. Letak Koordinat      

b. Letak Bujur  

c. Letak Lintang     

d. Letak Titik 

41. Negara yang berbentuk geografis Protruded dan penduduknya mayoritas ras mongol 

yaitu…. 

a. Myanmar      

b. Laos 



c. Thailand       

d. Vietnam 

42. Negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu…. 

a. Thailand      

b. Filipina 

c. Myanmar      

d. Kamboja 

43. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan Negara-negara 

Asean yaitu…. 

a. Cara berpakaian      

b. Upacara Perkawinan 

c. Cara berbicara     

d. Pola makan 

44. Kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan Defence Ministers Meeting 

(ADMM) membahas bidang…. 

a. Sosial      

b. Politik 

c. Pendidikan      

d. Budaya 

45. Iklim yang terbentuk akibat letak Negara-negara ASEAN di sekitar khatulistiwa dan 

diapiti daratan luas Asia dan Australia yaitu…. 

a. Iklim tropis  dan iklim musim    

b. iklim Laut dan Iklim Hutan Hujan 

c. Iklim Tropis dan Iklim Laut    

d. Iklim kemarau dan Iklim Musim Pemghujan 

 



46. Negara-negara Asean berikut yang memiliki iklim subtropis adalah….  

a. Myanmar     

b. Filipina 

c. Laos       

d. Vietnam 

47. Negara Anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian 

yaitu…. 

a. Indonesia      

b. Singapura  

c. Malaysia       

d. Laos 

48.  Akibat dari banyak Negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan Sirkum Pasifik 

adalah…. 

a. Sering terjadi Banjir     

b. Banyak memiliki pantai 

c. Beriklim Tropis      

d. Sering terjadi Gempa Bumi 

49. Kerja sama yang diadakan pada menteri pada pertemuan Defence Ministers Meeting 

(ADMM) membahas bidang…. 

a. Sosial       

b. Politik 

c. Pendidikan      

d. Budaya 

50. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan 

akan menjadi…. 

a. Naik    

b. Signifikan 



c. Turun       

d. Menguntungkan 

 

 

 

 

 


