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KISI-KISI UAS 
STIKes AISYAH Pringsewu 

 
 

PETUNJUK UMUM 
1. Berdo’alah terlebih dahulu 
2. Jumlah soal 50 nomor  
3. Bacalah setiap soal dengan teliti, kemudian pilihlah satu jawaban yang paling tepat 

dengan cara memberi tanda silang pada lembar jawaban yang tersedia. 
3. Jawaban diisi A, B, C, D, atau E 

 
PETUNJUK KHUSUS 

PETUNJUK A: Pilih satu jawaban yang paling tepat. 
PETUNJUK B: Pilihlah jawaban: 
(A) Jika pernyataan (1), (2), dan (3) benar, 
(B) Jika pernyataan (1) dan (3) benar, 
(C) Jika pernyataan (2) dan (4) benar, 
(D) Jika pernyataan hanya (4) yang benar, 
(E) Jika semuanya pernyataan benar 

 
 PETUNJUK A: (Soal 1 – 40) 
 
1. Suatu software yang berfungsi sebagai pengolahan kata adalah: 

a. Ms. Excel 
b. Ms. Power Point 
c. Ms. Word 
d. Ms. Access 
e. Ms. Java 

 
2. Perintah yang digunakan untuk penyimpanan data adalah: 

a. File, Open 
b. File, Save 
c. File, Print 
d. File, New 
e. File, Versions 

 
3. Perintah untuk menentukan batas pencetakan naskah adalah: 

a. File, Page Setup, Margin 
b. File, Page Setup, Paper Source 
c. File, Page Setup, Paper Size 
d. File, Page Setup, Layout 
e. File, Page Setup, Mirror Margins 

 
4. Dalam pembuatan tabel pada Ms. Word yang berfungsi untuk menggabungkan 

beberapa kolom menjadi satu kolom adalah: 
a. Draw Table 
b. Merge Cells 
c. Split Cells 
d. Split Table 
e. Table Autoformat 
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5. Untuk menampilkan fasilitas kalkulator dalam pembuatan tabel di Ms. Word adalah: 
a. Table, Insert Table 
b. Table, Merge Cells 
c. Table, Formula 
d. Table, Draw Table 
e. Table, Headings 

 
6. Pada penulisan H2O, untuk mencetak angka 2 menggunakan perintah Format, 

Font,…: 
a. Strikethrough 
b. Small Caps 
c. Superscript 
d. Subscript 
e. Emboss 

 
7. Perintah berikut  ini yang digunakan untuk menghitung perkalian adalah: 

a. Sum b.  Product c.  Round d.  Count e.  Defined 
 

8. Perintah berkontrol yang berfungsi untuk membuat lembar kerja baru: 
a. Crtl+N  b.  Ctrl+O c.  Ctrl+S d.  Ctrl+G e.  Ctrl+K  

 
9. Perintah berkontrol yang berfungsi untuk memunculkan objek dari dalam Clipboard: 

a. Ctrl+V b.  Ctrl+G c.  Ctrl+A d.  Ctrl+F e.  Ctrl+Z 
 
10. Perintah berkontrol yang berfungsi untuk mencari kata yang dikehendaki: 

a. Ctrl+F b.  Ctrl+V c.  Ctrl+H d.  Ctrl+Z e.  Ctrl+X 
 
11. Perintah berkontrol yang berfungsi untuk memotong objek dan memasukkannya ke 

dalam clipboard: 
a. Ctrl+X b.  Ctrl+F c.  Ctrl+Z d.  Ctrl+H e.  Ctrl+V 

 
12. Perintah berkontrol yang berfungsi untuk berpindah halaman, baris, kolom, objek 

dll: 
a. Ctrl+G b.  Ctrl+H c.  Ctrl+F d.  Ctrl+P e.  Ctrl+O 

 
13. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk merubah besar huruf yang dipakai, 

disini anda dapat memilih ukuran yang ada atau mengisikan ukuran yang anda 
kehendaki adalah: 
a. Ctrl+Shift+F d.  Ctrl+Shift+< 
b. Ctrl+Shift+P e.  Ctrl+Shift+A 
b. Ctrl+Shift+> 

 
14. Perintah kombinasi tombol yang befungsi untuk merubah jenis huruf yang dipakai: 

a. Ctrl+Shift+K d.  Ctrl+Shift+D 
b. Ctrl+Shift+F e.  Ctrl+Shift+< 
c. Ctrl+Shift+W 
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15. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk merubah teks yang dipilih sehingga 

bergaris bawah dua (double underline): 
a. Ctrl+Shift+Z d.  Ctrl+U 
b. Ctrl+Shift+D e.  Ctrl+Shift+Q 
c. Ctrl+Shift+K 

 
16. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan Ruler: 

a. Ctrl+Shift+F9 d.  Ctrl+Shift+F5 
b. Ctrl+Shift+F10 e.  Ctrl+Shift+F11 
c. Ctrl+Shift+F7 

 
17. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk merubah teks yang dipilih menjadi 

huruf besar semua (small capital letters) dan huruf yang terbentuk lebih kecil dari 
Ctrl+A 
a. Ctrl+Shift+Q d.  Ctrl+Shift+W 
b. Ctrl+Shift+K e.  Ctrl+Shift+Z 
c. Ctrl+Shift+A 

 
18. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk memformat paragraf satu spasi: 

a. Ctrl+1 d.  Ctrl+Q 
b. Ctrl+2 e.  Alt+1 
c. Ctrl+5 

 
19. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk memformat paragraf satu setengah 

spasi: 
a. Ctrl+2 d.  Ctrl+Q 
b. Ctrl+5 e.  Alt+1 
c. Ctrl+4 

 
20. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk memformat paragraf dua spasi: 

a. Ctrl+5 d.  Ctrl+Q 
b. Ctrl+1 e.  Alt+1 
c. Ctrl+2   

 
21. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk memformat paragraf rata kanan 

kiri: 
a. Ctrl+E d.  Ctrl+J 
b. Ctrl+R e.  Alt+N 
c. Ctrl+L 

 
22. Perintah kombinasi tombol yang berfungsi untuk memformat paragraf rata tengah: 

a. Ctrl+N d.  Ctrl+J 
b. Ctrl+R e.  Alt+E 
c. Ctrl+L 
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23. Langkah-langkah yang digunakan untuk memindahkan kata, kalimat atau paragraf 

yang benar: 
a. Blok teks yang akan disalin, klik menu edit, lalu klik cut, klik menu edit, lalu klik 

paste. 
b. Blok teks yang akan disalin, klik menu edit, lalu klik paste. 
c. Blok teks yang akan disalin, klik menu edit, lalu copy, klik menu edit, lalu klik 

paste. 
d. Klik menu edit, lalu klik paste. 
e. Blok teks yang akan disalin, lalu klik paste. 

 
24. Langkah-langkah yang digunakan untuk menghapus file yang sudah tidak terpakai: 

a. Klik menu file, open, klik kanan nama file yang ingin dihapus, lalu klik delete. 
b. Klik menu file, delete. 
c. Klik menu file, open, klik kiri nama file yang ingin dihapus, lalu klik delete. 
d. Klik menu file, close. 
e. Klik menu edit, clear. 

 
25. Dibawah ini merupakan sub menu dari menu insert, kecuali: 

a. Break b.  Comment c.  Text Box d.  Picture e.  Markup 
 
26. Dibawah ini yang merupakan sub menu dari menu file  adalah: 

a. Cut b.  Go To c.  Zoom d.  File e.  Versions 
 
27. Dibawah ini yang merupakan sub menu dari menu edit adalah: 

a. Web Layout b.  Out Line c.  Close d.  Search e. Clear 
 
28. Sub menu option terdapat pada menu: 

a. File b.  Format c.  Insert d.  Table e.  Tools 
 
29. Sub menu formula terdapat pada menu: 

a. File b.  Help c.  Edit d.  Tools e.  Table 
 
30. Sub menu protect document terdapat pada menu: 

a. File b.  Edit c.  View d.  Insert e.  Tools 
 
31. Sub menu undo paste terdapat pada menu: 

a. File b.  Edit c.  View d.  Insert e.  Format 
 
32. Sub menu bullets and numbering terdapat pada menu: 

a. File b.  Edit c.  View d.  Insert e.  Format 
 

33. Yang berfungsi untuk pengaturan huruf besar dan kecil adalah: 
a. Change Case d.  Objek 
b. Theme e.  Autoformat 
c. Font 

 
34. Page number merupakan sub menu yang terdapat pada menu: 

a. Insert b. View c.  Edit d. Tools e.  Edit  
 
35. Berikut ini perintah berkontrol yang terdapat pada menu file, kecuali: 

a. Ctrl+V b. Ctrl+S c.  Ctrl+N d.  Ctrl+O e.  Ctrl+P 
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36. Ctrl+P berfungsi untuk: 

a. Mencetak lembar kerja/dokument 
b. Mengirim dokument ke media lain 
c. Mengganti kata 
d. Menyalin objek ke dalam clipboard 
e. Memotong objek dan memasukkannya ke clipboard 

 
37. Ctrl+H berfungsi untuk: 

a. Mengganti kata 
b. Membatalkan undo 
c. Membatalkan perintah terakhir 
d. Merekam/menyimpan file 
e. Membuka file document 

 
38. Dalam pembuatan naskah koran perintah yang digunakan untuk memberikan batas 

kolom adalah: 
a. Continuous  d.  Column Break 
b. Page Break  e.  Mail Merge 
c. Next Page 

 
39. Kata “Stikes Aisyah” akan dirubah menjadi huruf kapital seluruhnya, perintah yang 

digunakan adalah: 
a. Uppercase  c.  Title case  e.  Toggle case 
b. Sentence case d.  Lower case 

40. Kata “STIKes Aisyah Pringsewu”,  ini menggunakan efek:  
a. Format, Font, Strikethrough 
b. Format, Font, Double Strikethrough 
c. Tools, Font, Double Strikethrough 
d. Tools, Font, Strikethrough 
e. Format, Font, Emboss 

 
PETUNJUK B: (Soal 41 – 50) 
41. Pada menu format terdapat sub menu: 

1. Paste  2.  Go to 3.  Field 4.  Style 
 
42. Pada menu File terdapat sub menu: 

1. Send To 2.  Sort 3.  Save As 4.  Replace 
 
43. Pade menu Edit terdapat sub menu: 

1. Clear  2.  Select All  3.  Find 4.  Repeat Typing 
 
44. Pada menu View terdapat sub menu: 

1. Replace 2.  Ruler  3.  Style Gallery 4.  Outline 
 
45. Pada menu insert terdapat sub menu: 

1. Autoformat 2.  Change Case 3.  Drop Cap  4.   Text Box  
 
46. Pada menu Tools terdapat sub menu: 

1. Text Box 2.  Ruler 3.  Style 4.  Options 
 
47. Pada menu Table terdapat sub menu: 

1. Sort  2.  Templates and Add-Ins 3.  Macro 4.  Formula   
 
48. Pada menu Windows terdapat sub menu: 

1. New Window 2.  Arrange All 3.  Split 4.  File 
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49. Pada sub menu font terdapat sub-sub menu: 

1. Font 2.  Character Spacing 3.  Animation 4.  Hide Gridlines 
 
50. Pada sub menu formula terdapat sub-sub menu: 

1. Formula 2.  Number Format 3.  Paste Function 4.  General 
 
 
51. Software adalah komponen/perangkat keras komputer yang bercirikan …. 

a. tidak bisa dipegang tapi bisa digunakan 
b. bisa dipegang dan dilihat 
c. bisa dilihat tidak boleh dipegang 
d. tidak bisa digunakan maupun dilihat 

52. CPU dan monitor sebagai bagian dari komputer merupakan kelompok …. 
a. Brainware c. Hardware 
b. Software d. Waveware  

53. Setelah keluar dari semua program aplikasi, langkah selanjutnya untuk mematikan 
komputer adalah …. 
a. klik start, klik Restart, klik OK atau tekan enter 
b. klik start, klik Shut Down, klik OK atau tekan enter 
c. menekan tombol power di monitor 
d. menekan tombol power di CPU dan Stavoltnya 

54. Yang dimaksud dengan Cut adalah …. 
a. menghapus data yang di suatu tempat (folder) 
b. memunculkan hasil pindahan data dari tempat lain 
c. memperbanyak data yang sudah dipilih 
d. memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain 

55. Pada saat kerja kerja di MS Word, diperintah untuk menekan shortcut keyboard Ctrl 
+ A, perntah itu artinya untuk …. 
a. ngeblok (memilih) satu paragraf 
b. ngeblok hanya satu layar 
c. ngeblok semua dokumen yang ada 
d. ngeblok satu kata saja 

56. Dokumen yang sudah disimpan di harddisk bisa ditampilkan/dibuka dengan cara 
tekan shortcut  …. 
a. Ctrl + S c. Ctrl + O 
b. Ctrl + B d. Ctrl + W 

57. Untuk membatalkan perintah yang baru saja dilaksanakan menggunakan …. 
a. perintah copy (Ctrl + C) 
b. perintah undo (Ctrl + Z) 
c. perintah line spacing 1 (Ctrl + 1) 
d. perintah redo (Ctrl + Y) 

58. Membuat tulisan menjadi bergaris bawah (Underline), dengan cara diblok dulu 
kemudian menekan shortcut keyboard …. 
a. Ctrl + U c. Ctrl + I 
b. Ctrl + B d. Ctrl + M 

59. Paragraf yang akan diatur jarak spasinya sebesar 1½ line, langkahnya adalah blok 
tulisan lalu …. 

a. tekan Ctrl + 1 c. tekan Ctrl + 3 
b. tekan Ctrl + 2 d. tekan Ctrl + 5 
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60. Perhatikan Gambar ! 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbedaan antara Bulleted dengan Numbered pada penomoran di MS Word adalah 
…. 
a. Bulleted penomoran dengan angka, sedang Numbered penomoran dengan 

simbol 
b. Bulleted penomoran kalimat sedang Numbered untuk penomoran halaman 
c. Bulleted penomorannya sama, sedangkan Numbered penomorannya urut 
d. Bulleted penomoran halaman, Numbered penomoran kalimat 

61. Ketikan MS Word ada 15 lembar, apabila lembar pertama diberi tanda nomor 
halaman 7, maka lembar ketikan terakhir adalah halaman …. 

a. 7 c. 22 
b. 15 d. 21 

62. Objek berikut ini yang merupakan hasil pengaturan dari Word Art adalah …. 
a.  c.   
 

 
b.  d. 

 

Konmuter 
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63. Untuk  mencetak seluruh lembar hasil kerja di MS Word langkahnya adalah …. 
a. siapkan printer, tekan Ctrl+M, tekan enter 
b. siapkan printer, tekan Ctrl+C, tekan enter 
c. siapkan printer, tekan Ctrl+P, tekan enter 
d. siapkan printer, tekan Alt+F4, tekan enter 

14. Sistem Operasi adalah seperangkat program untuk …. 
a. mengoperasikan komputer 
b. bermain games 
c. memasukkan data ke komputer 
d. kerja tertentu 

15. MS Word, MS Excel, MS Access adalah contoh dari software jenis …. 
a. program aplikasi 
b. utility (program bantu) 
c. program games 
d. sistem operasi  

16. Pengertian dari extention yang benar ialah …. 
a. simbol file yang menjadi lambangnya 
b. tempat penyimpanan data-data di komputer kita 
c. karakter pengikut nama file yang menunjukkan program aplikasi pembuatnya 
d. gambar latar belakang yang ada di tampilan pertama komputer 

17. Folder merupakan tempat penyimpanan file atau folder baru lagi. Cirinya adalah 
mempunyai icon berbentuk …. 
a. sesuai program aplikasinya 
b. komputer 
c. map kuning  
d. tempat sampah 

18. Cara menuliskan dikotak Find untuk mencari semua dokumen MS Word yang 
berawalan "uji" adalah …. 
a. Uji.XLS c. Uji*.* 
b. Ujian.* d. Uji*.DOC 

19. Untuk memunculkan simbol $ secara otomatis pada alamat cel adalah tekan tombol 
…. 
a. F2 c. F1 
b. F4 d. F3 

20. Garis bantuan antar sel di lembaran kerja MS Excel disebut dengan …. 
a. rows c. gridlines 
b. column d. sheet 

21. Berikut adalah cara melebarkan kolom di MS Excel, kecuali …. 
a. dobel klik pembatas identitas kolom  
b. ketik saja tulisannya di cell, nanti biar menyesuaikan ukurannya 
c. klik terus pembatas identitas kolom, geser lalu lepaskan klik 
d. klik menu Format, klik column, klik Width, ketik ukuran lalu enter 

22. Data MS Excel yang dimulai tanda sama dengan (=) dan bentuk-bentuk rumus siap 
pakai untuk menyelesaikan perhitungan adalah …. 
a. fungsi c. formula 
b. text d. numeric 

23. Hasil dari  = 33<=23  adalah …. 
a. TRUE c. #name?# 
b. FALSE d. #N/A# 

24. Fungsi text berikut yang digunakan untuk mengambil 5 karakter dari cell H2 mulai 
hitungan  ke 4 adalah …. 
a. =MID(H2;4;5) c. =MID(4;H2;5) 
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b. =MID(5;H2;4) d. =MID(4;5;H2) 

25. Formulasi dibawah ini yang hasilnya sama dengan fungsi statistik  =SUM(A3:A7)  
adalah …. 
a. =(A3+A7)/2 
b. =(A3+A4+A5+A6+A7)/5 
c. =A3+A7 
d. = A3+A4+A5+A6+A7 

26. =OR (45< >45;4=14;76<=76;46>46)  
Fungsi tersebut setelah di enter menghasilkan pernyataan …. 
a. #N/A# c. FALSE 
b. #name/?# d. TRUE 

27. Jika di sel B3 isinya lebih dari atau sama dengan 70, maka yang muncul adalah 
TUNTAS. Selain itu yang muncul adalah REMIDIAL.  
Pernyataan tersebut bila dibuat dalam bentuk fungsi logika IF tunggal yang benar 
adalah …. 
a. =IF(B3<=70;”TUNTAS”;”TUNTAS”) 
b. =IF(B3>70;”REMIDIAL”;”TUNTAS”) 
c. =IF(B3>=70;”TUNTAS”;”REMIDIAL”) 
d. =IF(B3>70;”TUNTAS”;”REMIDIAL”) 

28. Sebuah tabel dikerjakan dengan menggunakan fungsi lookup. Apabila di tabel 
sumber datanya tersusun kesamping/ mendatar, maka dipilih fungsi …. 
a. VLOOKUP c. LOOKUP 
b. HLOOKUP d. HVLOOKUP 

29. Pengertian singkat dari Internet adalah  …. 
a. kumpulan komputer yang saling berhubungan membentuk jaringan 
b. kumpulan komputer-komputer yang multimedia 
c. sambungan 2 komputer dalam suatu tempat 
d. beberapa perangkat yang bisa digunakan untuk mengirim data 

30. Internet pada awal mulanya didemonstrasi-kan untuk berkomunikasi data dengan 
jarak tak berhingga.  Demonstrasi  ini  dilakukan di  …. 
a. Kepolisian Indonesia 
b. Departemen Pertahanan Indonesia 
c. Kepolisian Jerman 
d. Departemen Pertahanan Amerika 

31. Kegiatan berikut yang tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas internet 
adalah  …. 
a. memaketkan barang 
b. mengirimkan e-mail 
c. berinteraksi dengan teman 
d. mencari informasi se dunia 

32. Chating adalah salah satu fasilitas dari internet yang berguna untuk…. 
a. bercakap langsung dalam bentuk tulisan 
b. komunikasi langsung secara audio visual 
c. mengirimkan berita dalam  bentuk file 
d. mencari informasi di seluruh dunia 

33. Fasilitas  internet berikut yang berfungsi untuk komunikasi 2 arah langsung adalah …. 
a. website, e-mail, surfing 
b. chatting, teleconference 
c. telnet, ghoper 
d. newsgroup, mailing list 

34. Perangkat tambahan yang pertama untuk PC agar bisa mengakses internet adalah …. 
a. ISP (berlangganan)   
b. modem 
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c. program aplikasi internet 
d.  telepon biasa 

35. Program aplikasi yang dibutuhkan untuk bisa akses internet maupun memanfaatkan 
fasilitas internet adalah  …. 
a. MS Word, MS Excel  
b. MS Frontpage, MS Access 
c. Opera, mIRC, Yahoo Messenger 
d. Windows Explorer, Corel draw 

36. Mengirimkan data ke internet agar bisa diakses semua orang adalah kerja …. 
a. Download c. Upload  
b. Browsing d. Surfing 

37. Contoh kegiatan surfing internet adalah …. 
a. berkomunikasi langsung secara audio visual 
b. mengirimkan surat kepada teman dengan e-mail 
c. bercakap langsung dalam bentuk tulisan 
d. mencari informasi yang lengkap mengenai tragedi lumpur lapindo 

38. Kumpulan komputer yang sudah dibuat jaringan di SMP N 1 Gamping, jika akan 
dihubungkan dengan kumpulan komputer di SMP N 3 Gamping menggunakan 
sambungan jenis …. 
a. peer to peer c. Workgroup 
b. LAN d. WAN 

39. Contoh program aplikasi yang digunakan untuk browsing adalah …. 
a. Mozila, Internet Explorer 
b. MS Word, MS Excel 
c. Yahoo Messenger 
d. MS Frontpage, Windows Explorer 

40. Setelah menuliskan alamat situs di kotak address, langkah selanjutnya agar bisa 
segera membuka informasi adalah …. 
a. tekan tombol enter  
b. klik Refresh 
c. tunggu sampai saja 
d. alamat di hapus 

41. Informasi  yang diperoleh dari hasil surfing disimpan dengan cara …. 
a. klik menu File, klik Open  
b. klik menu Edit, klik Copy  
c. klik menu Edit, klik Paste 
d. klik menu File, klik Save As 

42. Search Engine yang ada di internet dan sering dipakai adalah …. 
a. detik, kr 
b. yahoo, google 
c. Internet Explorer, Mozila 
d. Yahoo Messenger, mIRC 

43. Perhatikan Gambar ! 
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Mengirimkan tugas dalam bentuk lampiran, caranya adalah ketik alamat tujuan e-
mail, ketik topik kirimannya lalu langkah mengambil file tugas yang akan dikirimkan 
adalah …. 
a. klik Tulis 
b. klik Send / Kirim 
c. klik Lampirkan File 
d. klik Sign out 
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44. MS Frontpage adalah program aplikasi yang bisa digunakan untuk …. 
a. mengolah kata c. mengolah angka 
b. mendesign web d. mendesign gambar 

45. Fasilitas MS Frontpage yang digunakan untuk membuat tulisan yang bisa berjalan 
adalah …. 
a. Marquee c. Hit Counter 
b. Hover Button d. Banner ad Manager  

46. Perbedaan dari fasilitas background dengan Theme adalah …. 
a. Background hanya mengatur warna latar belakang saja, sedangkan Theme 

mengatur tampilan semua komponen web 
b. Background mengatur semua komponen web, Theme hanya mengatur warna 

tulisan 
c. Background gambarnya bisa beragam, Theme backgroundnya hanya warna 
d. Background pilihannya banyak, Theme pilihannya sedikit sekali. 

47. Hyperlink adalah fasilitas MS Frontpage yang berfungsi untuk …. 
a. mengatur tampilan halaman website 
b. memunculkan gambar-gambar yang menjadi background 
c. memberikan tanda pada setiap halaman website 
d. menghubungkan file-file didalam website  

48. Foto galery adalah salah satu fasilitas MS Frontpage yang berfungsi untuk …. 
a. mengatur waktu tampil dari kumpulan gambar 
b. mengatur penempatan foto dan pemberian keterangan agar lebih informatif 
c. membuat halaman baru khusus untuk gambar-gambar 
d. mengatur waktu tampil dari kumpulan foto-foto kenangan 

49. Memunculkan perangkat penghitung jumlah pengunjung situs menggunakan fasilitas 
…. 
a. form c. hyperlink 
b. hit counter d. bookmark 

50. Fasilitas Bookmark digunakan untuk …. 
a. memberi tanda dan jalan pintas informasi tertentu dalam 1 halaman website 
b. menghubungkan file-file yang ada di website 
c. mengatur waktu tampil dari kumpulan gambar-gambar 
d. mengatur penempatan foto dan pemberian keterangan agar lebih informatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


