Soal Evaluasi (Penyelahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Name

: ________________________________

Clas

: ________________________________

Pilihan Ganda
1. Tindakan mencuri data kertu kredit milik
orang lain kemudian menggunakannya untuk
bertransaksi disebut …
a. Illegal Content
c. Carding
b. Data Forgery
d. Cyber Espionage
2. Tindakan membuat situs palsu untuk
memancing orang lain memasukkan data
pribadinya disebut …
a. Illegal Content
c. Data Forgery
b. Pishing
d. Carding
3. Berikut ini merupakan kerugian akibat
maraknya pembajakan perangkat lunak,

c. Sama-sama bersifat merusak
d. Sama-sama dapat menyebar melalui
jaringan internet
8. Hal-hal berikut dapat dituduh sebagai
pelanggaran UU ITE, kecuali …
a. Menjelek-jelekkan teman yang tidak
disukai di facebook
b. Ikut taruhan bola lewat internet
c. Mengingatkan orang lain melalui email,
agari ridak berurusan si A yang telah
pernah menipu kita
d. Mengupload foto kurang senonoh
temanmu
9. Malware yang bekerja untuk memata-matai
korbannya disebut …
a. Worm
c. Browser Hijakers
b. Spyware
d. Trojan Horse
10. Ketika menjelajahi internet, Budi memasukkan
alamat situs Yahoo. Tetapi, situs yang
ditampilkan justru situs multilevel marketing.
Komputer Budi kemungkinan telah dijangkiti
oleh malware jenis …
a. Adware
c. Browser Hijakers
b. Spyware
d. Virus

kecuali …
a. Hilangnya pendapatan pajak bagi negara
b. Berkurangnya teknologi informasi dan
komunikasi
c. Kita dapat memperoleh perangkat lunak
yang murah
d. Berkurangnya dana untuk penelitian
perangkat lunak
4. Orang yang melakukan penyusupan ke
sebuah jaringan komputer untuk mencuri data
atau file-file penting disebut …
a. Carder
c. Hacker
b. Crakcer
d. Carding
5. Berikut ini merupakan sifat-sifat virus, kecuali

Essay

…
a. Berukuran kecil
b. Dapat menyebar melalui internet
c. Dapat menginfeksi komputer yang sudah
diinstall antivirus
d. Mempunyai kemampuan menggandakan
diri
6. Usaha untuk menanggulangi bahaya virus
yang dapat dilakukan berikut ini, kecuali …
a. Menginstall anti virus
b. Membuat backup data secara berkala
c. Mengupdate database antivirus yang
digunakan
d. Menginstall program file apa saja
7. Yang tidak benar tentang virus dan worm
adalah …
a. Sama-sama berukuran kecil
b. Sama-sama membutuhkan file induk
untuk menyebar
Good Luck

1. Sebutkan bentuk-bentuk Cybercrime.
2. Jelaskan beberapa bentuk modus penipuan
yang dilakukan dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi.
3. Jelaskan apa bahayanya jika kamu berpose
kurang senonoh di depan kamera.
4. Jelaskan mengapa kamu tidak boleh memberi
komentar sembarangan di internet.
5. Sebutkan beberapa hal dampak buruk dari
televisi.

