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Arman & Pak Agus 

Latihan 1 – Isian 

Lengkapilah teks berikut sambil mendengarkan dialognya.  

Arman Assalammualaikum Pak Agus. 
Pak Agus Waalaikumsalam. Aduh, bengkelmu sekarang ____________, Man. 
Arman Ya Alhamdulillah, pak. ____________ ke dalam, Pak. 
Pak Agus Man, kita bicara di sini saja. 
Arman Ah, ya … 
Pak Agus Wah, aku betul-betul senang melihat kau ____________ sekarang, Man. 
Arman Bapak sendiri baik-baik saja? 
Pak Agus Ya, ____________ … orang pensiunan yang tidak bisa apa-apa. 
Arman Ee... minum es, Pak? 
Pak Agus Tidak usah, terima kasih. Eh, begini, Man … 
Arman Ya, saya sudah dengar ____________ dari Dani. 
Pak Agus Itulah, aku juga dengar Dani ke rumah kemarin sore, tapi dia tidak 

____________ ketemu aku. Maka aku datang ini ingin menanyakan, apa betul 
kau ____________ menerima ayahmu pulang ke rumah? 

Arman Pak Agus juga kan tahu bagaimana duduk persoalannya. Rasanya memang… 
yaah, apalah ____________ beliau kembali. Tidak akan membaikkan bagi 
kedua belah pihak. Beliau sudah lama sekali pergi… 

Pak Agus Sudah 20 tahun. 
Arman Dan kami ____________ sudah tidak ada. 
Pak Agus Tapi beliau ____________ ayahmu!  
 [Jeda–Arman pindah duduk dan mulai merokok] 
Pak Agus Kalian dalam keadaan maju sekarang ini. 
Arman Karena ____________ kami sendiri. 
Pak Agus Memang betul dulu itu beliau ____________, tidak bertanggung jawab pada 

anak istri. 
Arman Dan sekarang kami sudah bisa berdiri sendiri, jadi buat apa lagi beliau kembali? 
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Pak Agus Beliau ____________ pertolongan, Man. Seharusnya kau melihat keadaan 
beliau sekarang, bukan saja tidak punya apa-apa… 

Arman Ha, apalagi kalau kedatangan beliau hanya untuk menyangkutkan diri, hanya 
menambah ____________ kami. 

Pak Agus Astaghfirullah, kau tidak boleh bicara begitu, Man!  
 [Jeda] 
Pak Agus Aku ____________, kau mau merobah pendirianmu. Aku sudah bilang pada 

beliau, mustahil keluarga tidak bisa memaafkan dia. 
Arman Saya kira beliau faham kenapa saya ____________ begini. 
Pak Agus Ya … tentu. Aku yakin orang tua tidak bakal memaksakan diri diterima 

anaknya. Aku sendiri juga begitu, Man. Aku tidak pernah ____________ 
anakku membalas budi kepadaku, karena aku tahu dia dalam keadaan 
____________. Dipaksa pun aku tidak mau, apalagi kalau aku hanya dianggap 
____________. Orang tuamu itu tidak bakal mau ____________ begitu. Aku 
kenal beliau, Sulaiman temanku. 

Arman Maaf Pak Agus. 
 

Latihan 2 – Pemahaman 

Jawablah pertanyaan berikut. 

Bagaimana keadaan bengkel Arman sekarang? Apakah usahanya berjalan dengan baik? 
Apakah Pak Agus masih bekerja? 
Apakah Pak Agus menerima tawaran untuk minum? 
Bagaimana dia menolak tawaran tersebut? 
Apakah Pak Agus dan Dani jadi bertemu? 
Menurut Arman, kenapa ayahnya tidak usah kembali? 
Menurut Arman, mengapa usahanya sekarang maju? 
Apa alasan maka Pak Sulaiman mau kembali ke tengah keluarganya? 
Apakah Pak Sulaiman masih tetap kaya? 
mengapa akhirnya Arman meminta maaf kepada Pak Agus? 

Latihan 3 – Kosa Kata 

Translate the following sentences into idiomatic English. 

Kalau sempat, saya datang besok.  
Aduh, maaf ya! Saya tidak sempat membalas suratmu.  
Kondisi kesehatannya sempat membaik namun beberapa hari terakhir menurun. 
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Di daerah itu banyak pencuri yang sempat menghebohkan masyarakat. 
Setelah ceramah selesai, pendengar diberi kesempatan untuk bertanya. 
Saya memang tak suka orang yang selalu ambil kesempatan dalam kesempitan. 

membalas reply; membaik improve; menurun decrease; menghebohkan cause a commotion; ceramah speech; kesempitan 
narrowness (condition of being in need) 

Latihan 4 – Kosa Kata 

Match the following words with their opposites. 

mundur menolak 

tidak jadi tetap 

menerima mustahil 

tidak lagi menambah 

mengurangi maju 

pasti sempat 

 

Latihan 5 – Kosa Kata 

Pilihlah padan katanya 

mengerti akan 

beliau sahabat 

pertolongan paham 

bakal bantuan 

teman dia 

suka tetap 

benar senang 
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kabar memiliki 

masih berita 

mempunyai betul 

 

Latihan 6 – Kosa Kata 

Terjemahkanlah kata-kata berikut. 

terrific, extraordinary  

workshop  

to have a chance  

progressive, step forward  

problems  

to consider  

impossible  

difficult  

to demand  

rubbish  

 

Latihan 7 – Kosa Kata 

Lengkapilah teks berikut dengan kata-kata dari Latihan 6. 

Saya tidak suka mengunjungi pamanku karena terlalu banyak  _________ dalam keluarganya.  
Dulu Amerika sempat menjadi negara yang paling _________ di dunia. 
Mengalahkan Real Madrid bukan hal yang _________ bagi Chelsea. 
Para buruh _________ kenaikan upah. 
Jangan buang _________ di sembarangan tempat. 
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Keluarga itu _________. Dari dulu mereka memang sudah sangat miskin. 
Kalau mobil saya rusak, saya membawanya ke _________. 
Kalau _________ singgahlah di rumahku. 
Wah, dia betul-betul _________. Dalam masa dua tahun dia sudah dua kali ganti mobilnya. 
Saya tidak _________ Budi sebagai sahabat, melainkan sebagai teman saja.  

Latihan 8 – Berbicara 

Now it's your turn to use the newly learned vocabulary in context. In groups of two, ask your partner 
questions using the words hebat, menganggap (or dianggap), menuntut, bengkel, sempat, susah, 
sampah, persoalan, maju, and mustahil. 

 


