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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Berani Tidak Disukai 

 Penulis Buku : Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Berani Tidak Disukai adalah buku yang menceritakan dialog lima malam antara 

seorang filsuf yang meyakini bahwa dunia ini sederhana dan seorang pemuda yang 

memandang kebahagiaan adalah hal yang sulit diraih dan tidak masuk akal. 

Ada begitu banyak konsep psikologi baru yang bisa didapatkan dari buku ini. 

Pertama, konsep “selalu ada sebab sebelum akibat” menjadi tidak berarti di sini. Masa lalu 

dianggap tidak penting. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, akan tetapi arti yang 

kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu yang menentukan. 

Kedua, seseorang berpotensi memilih kepribadiannya sesuai dengan kehendaknya 

sendiri. Manusia bisa terus-menerus memilih gaya hidup mereka. Artinya, manusia 

berubah- ubah sewaktu-waktu, bahkan tanpa harus memandang lingkungannya. Manusia 

tidak bisa berubah hanya karena ia mengambil keputusan untuk tidak berubah. 

Ketiga, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri 

sendiri. Semua persoalan mengenai hubungan interpersonal disebabkan oleh manusia yang  
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pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan terus saling 

berinteraksi satu dengan yang lainnya. Banyak orang yang terlalu fokus dengan kekurangan 

diri sendiri. Akibatnya, kita tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan dalam diri kita. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

 

1. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, akan tetapi arti yang kita berikan 

pada pengalaman-pengalaman itu yang menentukan. 

2. Kita dapat memilih kepribadian sesuai dengan kehendak kita sendiri. Akan tetapi, 

kita tidak bisa berubah hanya karena kita mengambil keputusan untuk tidak 

berubah. 

3. Kebahagiaan dimulai dari car akita mencintai diri kita sendiri. 

 

4. Hidup bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. 

 

5. Kebahagiaan dapat ditemukan dengan kemampuan menerima diri dan keberanian. 

 

6. Hidup bukan persaingan. 

 

7. Mengakui kesalahan bukan berarti kalah. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Garis Waktu 

Penulis Buku : Fiersa Besari 

Penerbit Buku : Media Kita 

 

 
       Buku 2 – Azis Putra Setyawan - Garis Waktu 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Di dalam novel “Garis Waktu” yang ditulis oleh Fiersa Besari ini tak jauh dari kisah 

asmara seperti novel-novel beliau lainnya. Khusus di novel ini secara garis besar 

menceritakan curahan hati mulai dari tentang perjumpaan, kasmaran, patah hati, keikhlasan 

dalam melepaskan, hingga berakhir dengan suatu kenangan. Di dalam novel ini terdapat 

tokoh ‘Aku’, ‘Kamu’, dan ‘Dia’. Tokoh ‘Aku’ disini menguraikan perasaan-perasaannya 

pada tokoh ‘Kau’ dalam bentuk surat dari April tahun pertama sampai dengan Maret tahun 

kelima. Dari awal berjumpa hingga saling tatap hingga tak lagi saling menetap. 

Selain berkisah tentang ‘Aku’, ‘Kamu’, dan ‘Dia’ tadi, pada novel ini banyak terselip 

kisah tentang keluarga, cita-cita, harapan hingga perenungan akan kematian. Pesan yang 

disampaikan dalam novel ini sangat dapat menyentuh hati pembaca. Terlebih yang ada pada 

bab Akar (Oktober, tahun kedua) mengisahkan tentang kerinduan tokoh ‘Aku’ kepada orang 

tuanya, terutama sosok Ibunya. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Lebih bisa mencintai diri sendiri dan menghindari dendam dengan orang lain 

2. Pentingnya menjadi teman yang bukan hanya menjadi teman hanya asal 

kenal, namun harus bisa menjadi seseorang yang selalu ada dikala senang 

maupun susah. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Tak Kenal, Mana Sayang? 

Penulis Buku : Nabila Ulamy 

Penerbit Buku  : DAR! Mizan Anggota Ikapi dari PT Mizan Pustaka 

 

 
Buku 3 – Fadilla Zahira Jihan Mentari - Tak Kenal, Mana Sayang? 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yang baru saja tamat dari 

pendidikannya di sekolah dasar. Anak tersebut bernama Nabila Ulmay Alya (sang 

penulis) yang bingung memilih sekolah lanjutan mana yang harus ia pilih, hingga sampai 

akhirnya ia memilih untuk masuk ke salah satu pesantren di daerahnya tinggal. Pesantren 

modern itu bernama Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan di daerah Indrapuri, Aceh. 

Ia menjalani hari- harinya di pesantren, awalnya memang begitu berat akan tetapi lama-

kelamaan Ia merasa nyaman berada di dalam pesantren modern tersebut. Banyak momen 

yang telah ia lewati di antaranya ketiduran sewaktu sholat tahajud, menjadi langganan 

santri yang terkena hukuman akibat ulahnya, jatuh cinta kepada seorang pria yang juga 

bersekolah di pesantrennya dan kebetulan mereka satu kelas dengan drama surat-

menyurat lewat laci yang menjadi saksi, merayakan ulang tahun di asrama, menerima 

raport setiap semesternya, hingga Ia lulus dari pesantren tersebut dengan menempuh 

pendidikan selama kurang lebih 3          tahun. 
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Hal-hal menarik yang akan anda pelajari, antara lain: 

 
1. Menginspirasi salam menjalani kehidupan. 

 

2. Kemauan untuk berbuat lebih baik lagi dan lagi kedepannya. 

 

3. Membanggakan kedua orang tua dan orang-orang tersayang. 

 

4. Fokus dalam menggapai cita-cita yang di inginkan. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Laut Bercerita 

Penulis Buku : Leila S. Chudori 

Penerbit Buku : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Biru Laut Wibisono merupakan tokoh utama dalam cerita ini, dalam buku ini 

menceritakan bagaimana ia menemui kematiannya. Selama berbulan-bulan ia dan keempat 

temannya dibawa ke sebuah tempat yang tidak dikenal, mereka disekap, diinterogasi, 

dipukul, digantung, dan diestrum. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya mereka mau 

untuk menjawab pertanyaan siapakah dalang dibalik gerakan aktivis itu. 

Kisah ini dimulai pada tahun 1991 diawali dengan Biru Laut memiliki markas Wirasena 

(organisasi aktivis mahasiswa) di daerah Seyegan Yogyakarta. Ia dan teman-teman biasa 

berkumpul di sana untuk melakukan kegiatan yang menurut pemerintah aktivitas tersebut 

merupakan suatu hal yang terlarang. Salah satunya mereka membahas buku-buku yang 

terlarang. Laut, Alex, Sunu, Daniel, Julius, Gusti, Bram, dan Kinan serta para aktivis  
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lainnya tergambar kisah persahabatan mereka yang mengawali pertemuan karena memiliki 

ketertarikan yang sama. Ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan pemerintah saat itu. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang mereka diskusikan akan beresiko hilang secara 

paksa. 

Selanjutnya kisah keluarga Arya Wibisono (Ayah Biru Laut) pada tahun 1998 pada 

setiap Minggu sore memasak Bersama. Mereka menyiapkan masakan kesukaan Biru Laut 

untuk menanti kedatangan Laut, namun Laut tidak kunjung datang. Penggambaran cerita 

Biru Laut ini tidak selalu runtut setiap tahunnya. Terkadang diceritakan bagaimana saat ia 

dipenjara lalu kehidupan masa lalunya di mana ia menjadi buronan selama bertahun-tahun. 

Selain itu juga diceritakan pula bagaimana indahnya keluarga dan rindunya sang adik 

Asmara Jati dan Anjani sang kekasih yang tiba-tiba hadir bersama aroma tengkleng buatan 

Ibu dalam Imajinasinya. 

Buku Laut Bercerita ini sungguh menjelaskan bagaimana kejamnya pemerintah saat 

itu. Mereka para aktivis yang mengkritisi pemerintah dibungkam bahkan diculik secara 

paksa, rakyat hidup dalam tekanan semua itu sudah menjadi hal yang biasa. Banyak dari 

mereka yang diculik dan tidak pernah kembali bertemu dengan keluarga. Gambaran 

mengenai kerinduan keluarga yang selalu menanti anggota keluarganya yang hilang untuk 

bisa kembali, bagaimana mereka selalu berharap dan cemas juga digambarkan dengan baik. 

Namun akhirnya, keluarga korban berusaha dan mencoba untuk bangkit dan melanjutkan 

hidup. Tidak dengan berusaha melupakan yang telah hilang, tetapi dengan menerima 

kenyataan dan membiarkan mereka yang hilang sebagai kenangan di masa lalu. 

 

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

 
1. Kita diajarkan tentang perjuangan dalam mencari keadilan dan tentang penghianatan. 

2. Mengajarkan kita tentang kehilangan dan juga penyangkalan. 

3. Membaca buku ini, secara tidak langsung, mengenalkan saya dengan para aktivis 98 yang 

menjadi korban ‘penculikan paksa’, baik yang kembali maupun yang tidak serta cerita 

yang disajikan digambarkan dalam sosok masing-masing karakternya dengan apik. 

4. Penggambaran cerita yang sangat nyata seperti keadaan ketika tahun 98 yang menjadi 

tonggak awal masa reformasi. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : HANS 

Penulis Buku : Risa Saraswati 

Penerbit Buku : Bukuné 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Hans adalah salah satu dari beberapa teman Risa Saraswati. Masa hidup Hans Joseph 

Weel bisa dibilang tidak menyenangkan. Dia tidak pernah dekat dengan kedua orangtua atau 

saudara selayaknya anak-anak lain. Hanya Rosemary Boyld, seorang wanita tua yang 

menganggap Hans seperti cucu sendiri hingga sampai ke teror mengerikan itu, Hans hanyalah 

anak kecil yang sedang menunggu Mamanya untuk menjemputnya pulang, ia tidak tahu jika 

mamanya telah tiada, namun ia tetap menunggu Mamanya hingga ajal menjemputnya disaat 

yang mengerikan. Jika boleh meminta, ia meminta tolong kepada Risa (pencipta buku ini) 

jangan memanggilnya dengan sebutan hantu. Panggil saja namanya Hans.” 

Meski begitu, Hans mampu menutupi kesepiannya dengan sangat baik. Dia lebih 

suka menderita sendiri ketimbang membagi derita dengan sahabat-sahabatnya yang lain. 

Sikapnya yang selalu ceria, membuat siapa pun tak menyangka bahwa dia punya masa lalu 

yang singkat, rumit, dan berakhir mengerikan. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Tidak mengingkari janji 

2. Mencoba selalu bersikap baik kepada siapapun walaupun kita dijahati 

3. Percaya diri 

4. Peduli sesama 

5. Religius 

6. Sopan santun 

  



 
 

11 
 
 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Twilight 

 Penulis Buku : Stephenie Meyer 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama  

 

 

Apa yang dibahas buku ini? 

Mengenai awal kisah cinta Isabella Swan atau yang biasa disebut Bella dengan lelaki 

tampan bernama Edward Cullen. Perlahan-lahan Bella menyadari identitas Edward yang 

sebenarnya, yaitu seorang vampir. Namun, meskipun begitu Bella tetap mencintai Edward, 

begitupun sebaliknya. Dalam buku ini juga akan terungkap mengenai keluarga Cullen yang 

merupakan vampir, namun tidak menghisap darah manusia, melainkan darah hewan. Mereka 

melakukan hal ini untuk dapat berbaur dengan manusia dan tidak menyakiti mereka. Edward 

juga menceritakan asal mula ia dan seluruh keluarganya, yang meskipun tidak sedarah 

menjadi vampir. Ketika hubungan mereka telah diketahui publik dan keluarga Cullen 

menerima Bella dengan baik, tiga orang vampir datang mengacaukannya, yaitu James, 

Victoria, dan Laurent. Dimana salah satu dari mereka, yaitu James sangat haus akan darah  
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manusia dan mengincar darah Bella. Namun, keluarga Cullen berhasil melindungi Bella dan 

membunuh James. Kisah pun ditutup dengan Bella dan Edward yang kembali bersama, 

namun dibalik itu Victoria bersiap melakukan pembalasan dendam atas kematian 

kekasihnya. 

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

 

1. Buku ini memiliki tiga buku sequel, yaitu New Moon, Eclipse, dan Breaking 

Dawn. 

 

Keempat buku ini telah diadaptasi dalam lima film series dengan judul sama (kecuali 

novel Breaking Dawn yang terbagi dalam dua film terpisah, yaitu Breaking Dawn part 

1 dan Breaking Dawn part 2) 

2. Dalam novel dijelaskan secara sekilah mengenai masa lalu setiap anggota keluarga 

Cullen, termasuk bagaimana mereka bisa menjadi vampir serta kekuatan mereka. 

Dimana hal ini tidak dijelaskan dalam film 

3. Kesetiaan Bella terhadap Edward, meskipun tahu Edward dan keluarganya 

merupakan  vampir yang dianggap berbahaya. 

4. Rasa cinta Edward kepada Bella hingga ia mampu menahan hasratnya untuk 

membunuh                   Bella. 

 


