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TTS LANJUTAN ① Kata Tersembunyi  TEMA: Lagu Nasional Indonesia 

 

 

指示：23 単語を見つけてください。 

それらの単語からインドネシア愛国心の歌 8 曲になります。 

同じ単語を使用する可能性がある。その 8 曲を書いてください。 
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TTS LANJUTAN ② Buat Menjadi Satu Kalimat  TEMA: Peribahasa 

ヒント： 日本語なら「猿も木から落ちる」 

TTS LANJUTAN ③  
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MENDATAR 

5. kuil umat Hindu Bali 

6. kata untuk menghitung binatang 

7. alat musik tiup 

8. lawan luas 

11. sama dengan penulis 

15. nama warna 

16. satuan berat 

18. muslim tidak boleh makan 

19. rasanya pedas 

21. pulau terbesar di Indonesia 

25. minuman dari tanaman 

26. ibu kota provinsi Kalimantan Barat 

27. kepala pemerintahan 

29. alat memasak 

30. ibu atau bapak dari suami 

31. dipakai untuk naik ke atas 

32. bunga yang tumbuh di air 

33. satuan untuk menghitung bunga, pohon, pensil 

35. tidak berbohong 

MENURUN 

1. putus harapan sama dengan putus .... 

2. Saya memesan satu ...... nasi goreng di restoran 

3. berhasil dalam ujian 

4. nama binatang 

9. makanan orang utan 

10. jenis kendaraan 

12. bunga terbesar di dunia 

13. dasar negara Indonesia 

14. kata lain dari saya 

17. kata dasar belajar 

20. lawan kata (orang) baik 

22. satuan terkecil dari waktu 

23. 儀式 

24. mencuci rambut dengan sampo 

28. kalau diulang menjadi bagian rumah 

34. rasa masakan 
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TTS LANJUTAN ④ 

 

 

 

MENDATAR 

3. binatang melata 

6. sampah dari proses di pabrik 

9. rumah kediaman raja 

12. tidak berhasil 

13. organ tubuh untuk mendengar 

14. batas antara daratan dan lautan 

15. kadal terbesar di dunia 

16. juru masak 

17. jaring untuk menangkap ikan 

18. organ tubuh pemompa darah 

MENURUN 

1. tercium tidak enak 

2. digunakan untuk berkaca 

3. binatang di padang pasir 

4. gerakan air di laut 

5. rambut yang memutih 

7. membersihkan tubuh dengan air 

8. alat untuk menerangi 

10. kota terbesar kedua di Indonesia 

11. bangunan penahan air 

16. pengemudi delman 
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19. rasa ingin minum 

20. negara asal kangguru 

24. ibukota Jepang 

25. bagian muka di bawah mulut 

27. alat untuk menulis 

28. makanan pokok orang Indonesia 

29. hewan penarik delman 

31. alat tukar untuk membeli barang 

21. alas kaki dari kulit/karet 

22. alat pelindung dari hujan 

23. tidak ingat 

26. minyak pelumas mesin 

27. alat untuk memukul paku 

30. bebas dari bahaya 
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TTS LANJUTAN ⑤  TEMA INDONESIA 

 

MENDATAR 

3. Nama tari Aceh yang terdaftar sebagai warisan 

budaya tak benda 

6. Nama salah satu bunga negara Indonesia 

10. Kota terbesar di Sumatera 

11. Nama universitas negeri di Surabaya 

14. Salad Indonesia yang paling terkenal 

15. Pulau paling barat di Indonesia 

16. Nama garis melintang yang melalui Indonesia 

23. makanan Indonesia yang paling terkenal 

24. Masakan yang pernah disebut sebagai masakan 

terenak di dunia 

25. Nama danau terbesar di Indonesia 

28. Bendera Indonesia 

29. Daging yang tidak boleh dimakan orang Islam 

31. Nama lain Indonesia yang artinya banyak pulau 

32. kain yang sering dipakai juga oleh laki-laki 

Indonesia 

33. Nama sungai terpanjang di Indonesia 

MENURUN 

1. boneka dari kulit sapi 

2. hasil gambar yang digambar dengan lilin 

4. Nama tarian Bali terpanjang 

5. Hari umat Kristen pada bulan Desember 

7. pakaian nasional wanita Indonesia 

8. Mata uang Indonesia 

9. Nama burung yang hanya ada di pulau Papua 

11. alat musik tradisional dari Jawa Barat 

12. Gunung tertinggi di Indonesia 

13. pulau yang paling terkenal di Indonesia 

17. Dasar negara Indonesia 

18. Candi Buddha terbesar di dunia 

19. kopi Indonesia yang terkenal di Jepang 

20. ibukota provinsi pulau Bali 

21. Penduduk asli Jakarta 

22. Nama pahlawan wanita Indonesia 

26. Nama presiden pertama Indonesia 

27. Nama negara yang pernah menjajah Indonesia 

30. Pulau yang paling dekat dengan Singapura 

 


