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Dapat Duit–Latihan 

Latihan 1 – Pemahaman (Bagian 1) 

1. Apa hubungan antara Menul dan Dedi? 
2. Mengapa Menul mengatakan “Jauhkan barang haram ini dari kehidupan kita”? 
3. Apa isi bungkusan yang dibawa Dedi? 
4. Apa Menul senang dengan apa yang dibawa pulang suaminya? 
5.  Barang yang ditemukan oleh Dedi mau diapakan Menul? 
6. Apakah Menul setuju dengan gagasan Dedi agar uang yang ditemukannya dikembalikan 

kepada pemiliknya? 
7. Apa alasa Dedi maka uang itu harus dikembalikan? 
8. Menul mengatakan “Aduh nular ya Allah”. Discuss this question in English in class: What 

does the above reveal to us about Menul’s belief? 
9. Apa maksud Dedi ketika ia mengatakan : “Ma, bagi uangnya dong, Ma, buat transpor.” 
10.  Mengapa Dedi tidak mau mengambil uang transpor dari uang yang ditemukannya? 
11. Apakah Menul dan Didi tinggal dekat Pondok Indah? 

Latihan 2 – Kosa Kata (Bagian 1) 

Jodohkan kata-kata berikut. 

mengaji park 
haram bench 
kekurangan increasingly, even more 
Insyallah to share 
semakin firm, solid, strong, tough, sturdy 
kokoh to hope 
bangku how can it be ?, impossible!, I don't believe it! 
taman wallet, purse 
pemilik to have a shortage, to lack something 
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tentram whole, complete, intact 
mengantarkan owner 
dompet fragrent 
wangi forbidden (religiously) 
menular to be contagious, to spread (of a disease) 
membagi to deliver 
utuh hopefully, god willing 
masa safe, peaceful 
berharap to recite the Alquran 

Latihan 3 – Isian (Bagian 1) 

Dedi Assalamu’alaikum. Ma, sini ma, lihat nih Papa bawa apa? 
Menul Wa’alaikumsalam. 
Dedi Ibu mana, Ma? 
Menul Udah berangkat __________. Papa habis belanja ya? Dapat duit apa, Pa? 
Dedi Coba, lihat dulu apa isinya. 
Menul Astagfirullah, Pa. Jauhkan barang haram ini dari __________ kita.  
Dedi Barang haram apa?  
Menul Papa ngrampok ya? Nyolong? Nodong? Biarpun hidup kita kekurangan, 

aku nggak mau dikasih nafkah barang rampokan, Pa. 
Dedi Imanku masih teguh, Ma dan Insyallah __________ kokoh. Papa 

__________ barang itu di bangku taman hiburan. 
Menul Alhamdulillah, doaku selama ini terkabul. 
Dedi __________ apa? 
Menul Mohon rizki yang banyak. Pa, beli mukena baru ya, Pa? Idih, duit kok 

segini banyaknya. 
Dedi Eh... barang itu kan bukan __________ kita diajeng Menul. Coba lihat 

dulu, di dalamnya kan ada KTP pemiliknya. Jadi harus __________ kepada 
yang punya, iya toh? 

Menul Tapi pemiliknya tledor, Pa. Kalau kita nggak kembalikan kita juga nggak 
__________. Dia menganggap sia-sia mengharapkan uangnya kembali. 
Namanya di Jakarta kok, Pa. 

Dedi Tapi hidup kita tidak akan tentram, Ma. Apalagi kita tahu identitas 
__________. Teguhkan imanmu, Ma. Habis itu saya akan antarkan. 

Menul Idih, orang nggak punya duit segini banyaknya Pa. Dompetnya aja wangi. 
Biar nular ah... nular wangi, wangi, wangi, nular, nular... duh duitnya juga. 
Aduh nular ya Allah. Kapan aku punya uang segini banyaknya. Nular deh. 
Duh, nular, nular... hmm. 

Dedi Ma, __________ uangnya dong, Ma, buat transpor.  
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Menul Ambil aja uang ini, Pa. 
Dedi Jangan, jangan dikurangi itu uang. Kita harus mengembalikannya dalam 

__________ utuh. 
Menul Alamatnya di mana sih? 
Dedi Coba lihat. KTPnya Ma? Um... e... um coba. Ee... Nih. Nyonya 

Samutrianti Wibowati. Jalan Bromo no. 15 Jakarta Selatan. Wah, 
__________ Pondok Indah nih, Ma. 

 Pondok Indah berarti, PPD dua kali, satu metro mini lima ratus, tiga ratus, 
delapan ratus, Pa.  

Dedi Seribu enam ratus dong, Ma.  
Menul __________ seribu enam ratus sih? 
Dedi Lho, masa pulangnya disuruh jalan kaki apa? 
Menul Masa gak dikasih persenan, Pa? 
Dedi Jangan terlalu berharap, nanti kamu __________.  
 


