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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Atomic Habits 

 Penulis Buku : James Clear 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama  

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Kebiasaan adalah rutinitas atau perilaku yang dijalankan secara teratur dan dalam 

banyak kasus dilakukan secara otomatis. Di dunia asrama mahasiswa yang serba bebas dan 

jorok, saya bertekad membuat kamar tetap bersih dan rapih. Selain itu, teman-teman 

begadang untuk mengobrol atau bermain video game, saya membangun kebiasaan tidur yang 

baik dengan lebih dini setiap malam. Ketika berhasil mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan 

kecil tapi konsisten yang akhirnya mengantarkan ke hasil yang tak terbayangkan sewaktu 

saya baru mulai. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi empat langkah 

sederhana : mendapatkan petunjuk (cue), menumbuhkan gairah (craving), menanggapi 

(response), dan menikmati hasil (reward). Kaidah pertama perubahan perilaku adalah 

menjadikannya terlihat. Dua petunjuk paling umum adalah waktu dan lokasi. Membuat niat 

implementasi adalah strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru 

dengan waktu dan lokasi. 

 

Buku 1 – Apricilia Cantika, Nisrina Iffat 

Diani – Atomic Habits 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

 
1. Fokus pada kata atomic 

Atomic merupakan partikel yang sangat kecil dari sebuah benda. Atom juga 

berarti sumber energi. Habits atau kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten 

dan kontinu akan membentuk perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. 

2. Langkah pembentukan habits 

Habits atau kebiasaan terbentuk melalui 4 langkah, yaitu: 

a. Menjadikan terlihat 

b. Menjadikan menarik 

c. Menjadikan mudah 

d. Menjadikan memuaskan 

3. Kekuatan perubahan kecil 1% per hari 

Jika habits atau kebiasaan kecil 1% terakumulasi selama satu tahun, maka 

total perbaikan yang didapat setara dengan 37 kali lebih balik. Sebaliknya, jika 

kebiasaan kecil, tapi buruk terakumulasi selama satu tahun, maka yang di garis merah 

dimana kurvanya menurun. 

4. Fokus pada sistem, bukan sasaran 

Jangan terlalu fokus mengutak-atik rencana jangka panjang, tetapi fokus pada 

aktivitas menjaga dan mempertahankan kebiasaan kecil sampai benar-benar 

menghantarkan ke tujuan. 

5. Strategi pembentukan kebiasaan baru 

Terdapat cara paling sederhana untuk menerapkan strategi pada habits atau 

kebiasaan, yaitu dengan rumus: aku akan (kata kerja) pada (waktu) di (lokasi) 

karena menumpuk kegiatan yang paling berhasil itu ketika petunjuknya sangat 

spesifik dan bisa langsung dikerjakan. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Si Putih 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama 

 

 
       Buku 2 – Wahyu Isnaini – Si Putih 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Novel Si Putih merupakan novel kesepuluh dari serial Bumi karya Tere Liye. Novel 

Si Putih menceritakan tentang wabah pandemi virus yang terjadi di klan Polaris. Dalam novel 

ini diceritakan tentang Si Putih, No-u, dan Pak Tua yang menggunakan Paruh Lancip untuk 

berpetualang mengelilingi klan Polaris untuk mencari celah menuju sisi lain dari klan Polaris. 

Selain itu, dalam novel Si Putih, penulis mengungkapkan asal-usul kucing milik Raib, yaitu 

Si Putih. Dimana Putih datang dari klan Polaris dan ditemukan oleh No-u anak dari sebuah 

keluarga di klan Polaris. Novel Si Putih ini menceritakan tentang bagaimana No-u dan Putih 

yang selalu melakukan bounding untuk meningkatkan kekuatan. Hingga pada akhirnya No-

u dan Putih harus terpisah karena suatu kejadian yang tidak diinginkan. Novel Si Putih juga 

menceritakan segala petualangan yang menengangkan dan menakjubkan dengan di ilustrasi 

yang yang sangat baik. Dalam Novel ini ditemukan bahwa manusia dapat berkomunikasi 

dengan hewan, bahkan               tumbuhan. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Bahwa di dunia ini ada makhluk hidup lain selain manusia, yaitu tumbuhan, 

hewan, dan  sebagainya 

2. Jangan serakah dengan kekuasaan dan wewenang 

3. Jangan menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa 

4. Kehidupan tidak selalu berpihak pada diri sendiri 

5. Bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan berakhlak baik 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Lovasket 

Penulis Buku : Luna Torashyngu 

Penerbit Buku  : PT Gramedia Pustaka Utama  

 

 
Buku 3 – Naila Fitriani – Lovasket 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Menceritakan kehidupan Vira yang hancur ketika ayahnya dituduh melakukan 

korupsi dan harus dipenjara. Mendadak Vira kehilangan segalanya, bahkan dikeluarkan dari 

sekolahnya, SMA Altavia, SMA paling elite di Bandung yang ditempati oleh para siswa yang 

orang tuanya pejabat. Akibatnya Vira menjadi tidak bersemangat hidup, juga tidak 

bersemangat bermain basket lagi yang sebetulnya merupakan bagian dari hidupnya. Vira 

merasa tidak ada gunanya punya teman, karena terbukti teman-temannya hanya 

mendampinginya saat dia berada pada puncak hidupnya. Setelah itu, Vira pindah ke sekolah 

SMA 31. Semenjak itu kepribadian Vira berubah yang awalnya selalu ceria dan sekarang 

selalu murung.  

Niken adalah Ketua Osis SMA 31, SMA kecil di pinggiran Bandung. SMA 31 

memutuskan untuk mengurangi anggaran ekskul sehingga Niken ditugasi menyeleksi ekskul 

mana yang akan dipertahankan. Menghadapi dilema ini, Niken melihat salah satu cara untuk 

menyelematkan ekskul basket. Mungkin kalau dia bisa membujuk murid baru itu untuk 

bergabung, ekskul basket bisa selamat. Selain itu, mungkin Niken juga bisa membuat murid 

baru yang kelihatan depresi itu lebih ceria. Mungkin Niken bisa membuat Vira tersenyum 

lagi. Niken membujuk terus menerus agar Vira bergabung ke ekskul basket. Akhirnya Vira  
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mau dan terbukti setelah Vira gabung ke ekskul basket. Ekskul tersebut mengalami 

kemajuan seperti para pemain mengalami peningkatan dalam bermain, karena Vira yang 

mengajarkan teknik dasar dalam bermain basket yang harus dikuasai dan juga ekskul basket 

SMA 31 mendapat banyak kejuaraan. 

Hal-hal menarik yang akan anda pelajari, antara lain: 

 
1. Menambah pengetahuan tentang peraturan, teknik, dan strategi dalam permainan 

bola  basket. 

2. Belajar agar tidak pantang menyerah walaupun tertimpa musibah. 

3. Teman sejati adalah teman yang selalu mendampingi kamu disaat kamu dalam 

keadaan  merosot ataupun bahagia. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Konspirasi Alam Semesta 

Penulis Buku : Fiersa Besari 

Penerbit Buku : Mediakita 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Juang dan Anna. Juang dan Anna 

dipertemukan dan dipisahkan oleh semesta. Pertemuan Juang dan Anna terjadi secara tidak 

sengaja di lorong Palasari dimana saat itu Juang tidak sengaja menbrak Anna yang sedang 

membawa buku. 

Juang Astrajingga adalah seorang jurnalis yang mendapat tugas untuk 

mewawancarai anak dari seorang sinden terkanal, Shinta Aksara. Mereka bertemu disebuah 

Buku 4 – Malika Elienna Masithoh – Konspirasi Alam 

Semesta 
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cafe. Tak disangka, anak sinden tersebut adalah Ana Tidae. Cerita kedekatan mereka bermula  

 

dari sini. Kisah cinta mereka mengalami berbagai lika-liku hingga akhirnya Gunung Slamet 

menjadi saksi resminya hubungan mereka. Kisah cinta mereka terus berjalan, hingga pada 

suatu saat Juang dan Ana harus berpisah jarak karena profesi Juang sebagi jurnalis yang saat 

itu harus pergi meliput kehidupan masyarakat di Indonesia Timur karena proposalnya 

diterima. Ana merasa sedih, tetapi itu sudah menjadi impian Juang. Hari-hari terus berjalan 

hingga pada akhirnya Juang kembali pulang dengan disambut Ana yang khawatir akan 

keadaanya. Selain itu, Juang juga disambut oleh adiknya yang membawa kabar bahwa Ibu 

mereka sedang sakit, Juang bergegas menemui Ibunya dan Ana pun ikut. 

Beberapa waktu berselang, Ana dinyatakan sakit oleh dokter. Dengan beberapa 

pertimbangan dengan waktu yang tidak singkat, akhirnya Ana memutuskan untuk menjalani 

pengobatan. Juang yang kala itu sedang berada di luar kota langsung bergegas menghampiri 

Ana. Ana dinyatakan sembuh. Juang melamar Ana dengan cara yang romantis di sebuah 

cafe. Beberapa hari setelahnya, Juang memberi Ana kado ulang tahun berupa rumah kayu 

bercat putih bergaya Amerika.  

Juang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saat itu Juang meninggalkan Ana untuk 

menjaid relawan di Gunung Sinabung. Meski sudang dilarang, Juang tetap bersikeras untuk 

bernagkan menjadi relawan disana. Akhinya, Juang berangkat bersama rekannya, 

meninggalkan Ana yang sedang hamil. Di sana Juang menyusuri desa hendak 

menyosialisasikan kepada warga yang bandel, tidak mau pindah walau desa tersebut sudah 

dilarang untuk ditinggali. Saat Juang sedang menyelusuri desa, tiba-tiba awan panas dari 

Gunung Sinabung menerpa dirinya. Juang sempat dievakuasi. Dengan suara pilu, ia 

meminjam handphone temannya hendak merekam sesuatu. Juang menahan rasa terbakar yang 

tak tertahan. Hingga akhirnya Juang tak sanggup lagi. Juang pergi meninggalkan Ana dan 

darah dagingnya. Ana merasa sangat sedih mendengar berita ini. Beberapa tahun kemudian 

Ana baru mendengarkan rekaman suara dari Juang dan menatap anaknya yang memiliki 

sosok Juang. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Sabar dalam menunggu sesuatu 

2. Ada pertemuan pasti ada perpisahan 

3. Mengikhlaskan suatu hal  
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Azzamine 

Penulis Buku : Sophie Aulia  

Penerbit Buku : Gramedia 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Raden Azzam Al-Baihaqi tiba-tiba saja datang di hidup Haura Jasmine melalui sebuah 

perjodohan. Raden Azzam Al-Baihaqi merupakan sosok pria yang hampir mendekati kata 

sempurna. Bagaimana tidak, pria yang akrab dipanggil Azzam ini merupakan lulusan 

pesantren, juga lulusan dari Universitas Islam tertua di dunia, yaitu Al-Azhar. Azzam hafal 

hafiz 30 juz. Ia juga memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam berbahasa Arab. Azzam 

merupakan sosok yang sholeh, baik hati, penyabar, dan mampu membuat semua orang yang 

melihatnya merasa kagum akan dirinya. 

Terlepas dari sosoknya yang dinilai hampir sempurna, Azzam memiliki ketertarikan pada 

seorang gadis yang memiliki kepribadian, yang dapat dikatakan bertolak belakang dengan 

kepribadiannya. Gadis itu dikenal sebagai sosok yang cukup tomboy dan kurang sopan. Tidak 

banyak orang yang mengetahui alasan Azzam yang menjatugkan hatinya pada seorang gadis 

yang dikenal dengan nama Haura Jasmine. Sebab, orang-orang melihat kedua orang itu 

sangat kontras, bagai langit dan bumi. Namun, Azzam memiliki alasannya sendiri, mengapa 

ia bisa jatuh hati pada sosok Jasmine. 

Buku 5 – Aji Handono Warih – 

Azzamine 
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Jasmine merasa tidak siap dengan perjodohannya ini. Jasmine pun meminta Azzam 

untuk mundur. Alasan Jasmine menyuruh Azzam mundur saja bukan karena tidak suka, 

melainkan Jasmine yang pemalas itu merasa tidak pantas jika disandingkan dengan Azzam 

yang selalu membawa keteduhan di setiap tingkah laku dan tutur katanya. 

Jasmine terus menghindar dari Azzam, tetapi Azzam tak patah semangat. Dengan 

perilaku dan tutur katanya yang lembut, Azzam selalu membuat Jasmine luluh. Semakin ia 

menjauh, sosok Azzam justru semakin sering muncul di dalam pikiran Jasmine. Di sisi lain, 

Jasmine masih memiliki hubungan dengan seorang lelaki bernama Deka. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Dari sosok Azzam, kita dapat belajar untuk menjadi seorang yang memegang teguh 

kepercayaan yang kita miliki dan menjadi pribadi yang tidak sombong, dan tidak 

menghakimi orang lain. 

2. Menghadapi segala sesuatunya dengan sabar, ikhlas, dan dengan tuntunan dari iman. 

3. kita hendaknya juga dapat berproses bersama dengan hidup, dengan menciptakan 

perkembangan diri menjadi lebih baik setiap harinya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Catatan Jail di Sekolah 

 Penulis Buku : Maulana Faris 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama-M&C 

 

 

Apa yang dibahas buku ini? 

Buku ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki SMA(random) yang 

Bernama Saga dengan kedua temannya Tejo dan Ipunk(yang random juga). Mengambil latar 

di SMA menjadikan buku ini banyak membawa masalah masalah sederhana dari mulai piket 

kelas hingga kucing. Bertemakan komedi dan persahabatan membuat buku ini menjadi sangat 

ringan dan lucu, banyak candaan-cadaan random dan juga plesetan yang terasa berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Menjaga kerbersihan kelas itu penting maka dari itu diadakan piket. Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan saat piket yang pertama jangan makan atau minum saat piket 

karena itu bisa menyebabkan kotor. Yang kedua jangan lupa membereskan barang- 

barang disekitar seperti cat karena bisa tumpah. Dan yang terakhir jangan biarkan 

hewan(bebek) masuk kekelas. 

2. Kebahagiaan itu bukan dari bibir atau logika orang lain tapi berasal dari hati, terkadang 

Buku 6 – Ajeng Daneswari 

Putrinda Kusharyanto – Catatan 

Jail di Sekolah 
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kita bisa mendengar ketika kita menutup telinga. 

 

3. Di Jepang ada istilah “cuman orang bodoh yang nggak kena flu”. 

4. Internet (2015) membawa banyak perubahan, penemuan ini membawa perubahan besar di 

dunia perambahan dari mulai komunikasi hingga pesan makan. 

5. Kesepakatan merupakan salah satu cara untuk menunda keributan/konflik. 

6. PBB merupakan singkatan dari Peraturan Baris Berbaris. Kode untuk menyamakan 

langkah di PBB adalah “kiri”. 

7. Pindah ikan mengandung omega 3 yang baik untuk perkembangan otak. 

8. Kucing bisa makan sayur/daun. 

9. Cara agak tidak ngantuk saat pelajaran yang pertama cuci muka sebelum pejalaran, 

kedua minum kopi kalo terpaksa, dan makan permen. 

10. Cara agar tidak ditanyain guru saat kelas yang pertama duduk di belakang orang 

berbadan besar, kedua jaga pandangan, ketiga jangan punya nama yang mudah di 

panggil, dan keempat berdoa. 

11. Cara agar mempunyai catatan lengkap yang pertama gunakan gawai, kedua jadikan 

materi sebagai lirik, dan ketiga Latihan menulis sebelum kelas. 

12. Tips menghadapi guru killer yang pertama selalu mendengarkan,(hinder kesalahan 

fatal) berbaur dengan siswa lain, dan ketiga berdoa. 

 


