
 

 

DAFTAR ISI 

Buku 1 – Jurita Kristiana - Pendidikan yang Menjajah  ................................................................. 1 

Buku 2 – Indah Ferawati Fajri - Cinta Dalam Diam  ...................................................................... 3 

Buku 3 – Erwin Rizki Nur Rofiq - Selayang Pandang Candi-Candi di Yogyakarta  .................... 5 

Buku 4 – Doni Setyawan - How To Respect Myself: Seni Menghargai Diri Sendiri ..................... 7 

Buku 5 – Vieralda Rizqia Naurahma - Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah  ........... 9 

Buku 6 – Tri Ibnu Wijayanto - Black Monday; Luka dan Cinta Gadis Mafia  ............................11 

  



 
 

1 
 
 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Pendidikan yang Menjajah 

 Penulis Buku : Galih Nugraha Su 

Penerbit Buku : Osiris 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini membahas mengenai proses bahwa menjadi manusia selalu akan 

berkaitan dengan fase dan proses, kebangkitan dari kegagagalan-kegagalan yang 

dialami akan membentuk kita menjadi manusia lebih baik Selanjutnya, buku ini juga 

membahas terkait hak perempuan, bahwa perempuan dapat menjadi guru dan hadir di 

dunia pendidikan, perempuan berhak bersekolah dan bekerja di ranah intelektual. 

Selain itu, pemerintah punya andil yang penting dalam kemajuan dan 

perkembangan pendidikan, namun sering kali pemerintah abai terhadap 

pendidikan,keabaian pemerintah yang merugikan bangsanya sendiri tersebut termasuk 

korupsi. Selanjutnya, mengingtkan kita perihal peran rumah dan sekolah yang hampir 

luntur dari peran sebenarnya yaitu sebagai tempat anak berkarya, bereksperimen, dan 

berpetualang. Buku ini juga menceritakan tentang toxic parents, toxic teachers, dan  

Buku 1 – Jurita Kristiana - Pendidikan yang 

Menjajah 
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toxic goverments. Tokoh yang diceritakan bernama Udin, seorang anak berumur sekitar 

12 tahun, yang hampir 6 bulan menjadi penghuni jalanan Dago karena ia tidak punya 

empat untuk benar-benar pulang. Juga Membahas perihal apakah sekolah inklusi, 

sekolah eksklusi. Dalam sepuluh tahun terakhir, beberapa sekolah alternatif 

menyatakan dirinya sebagai sekolah inklusi, di Yogyakarta ada tiga sekolah yang 

diketahui, seperti : Sekolah Dasar Tumbuh, Sanggar Anak Alam, dan Jogja Green 

School. Pada bagian terakhir membahas perihal pendidikan yang adil di wilayah rudal, 

dan perihal pendidikan yang adil di wilayah pelosok. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

 

1. Kegagalan merupakan suatu proses untuk membuat diri lebih baik. 

 
2. Intelektual tidak memandang jenis kelamin, perempuan maupun lelaki punya hak 

yang sama untuk mengembangkan diri dalam dunia intelektual. 

3. Rumah merupakan tempat terdekat dan teraman bagi anak untul berkarya. 

 
4. Beberapa orang yang seharusnya menjadi pendukung dan pedoman dalam 

perkembangan anak, seperti orang tua, guru, maupun pemerintah justru menjadi 

penghambat apalabila mereka mempunyai sifat-sifat toxic. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Cinta dalam Diam 

Penulis Buku : Shineeminka 

Penerbit Buku : Bintang Media 

 

 
       Buku 2 – Indah Ferawati Fajri - Cinta Dalam Diam 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Seorang gadis lugu dan keras kepala bernama Zahra, sehari-harinya biasa 

menggunakan celana jeans dan kemeja. Suatu ketika Zahra diminta ibunya 

menggunakan gamis untuk menghadiri pengajian rutin di rumah Tante Anisa. Zahra pun 

menolak dan lebih memilih membaca sebuah buku sambil mengelilingi taman di rumah 

Tante Anisa. Berkat buku yang sempat dibaca Zahra tentang mulianya seorang Fatimah 

Zahra, ia jadi membulatkan tekadnya untuk mengenakan baju gamis dan memperdalam 

ilmu agama lebih giat. 

Pertemuan pertama antara Ali dan Zahra adalah saat Zahra dipanggil oleh ibunya, 

dengan langkah terburu-buru akhirnya Zahra tersandung batu karena ceroboh. Ketika 

ia jatuh, Ali melontarkan perkataan pedas dan tidak sopan kepadanya. Hal itu 

menjengkelkan perasaan Zahra dan ia menilai bahwa Ali adalah orang yang ketus dan 

cuek. Orang tua Ali dan Zahra diam-diam menjodohkan mereka. Sifat Ali yang soleh 

dan patuh membuat dirinya tak bisa menolak. Sebab ia berpikir jika menentang perintah  
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sang ibu maka ilmu yang dimiliknya tidak akan mendapat keberkahan dari Allah. 

Kemudian Zahra, gadis polos yang ceroboh tidak bisa menolak perjodohan itu karena 

tidak ingin ibunya marah. 

Pada hari pertama setelah pernikahan, Zahra sadar bahwa suaminya tidak 

mencintainya. Ternyata Ali masih mencintai masa lalunya, Ayana, yang merupakan 

sepupu Zahra. Ali mencitai Ayana dalam diam. Kabar itu mengiris hati Zahra sangat 

pedih. Zahra merasa ia menghalangi hubungan asmara Ali dan Ayana. Pada akhirnya 

Zahra memutuskan untuk menerima semua pilihan Ali asal membuat Ali mendapatkan 

kebahagiaan meski hatinya akan terluka. Dirinya yakin akan ada hal indah dari Allah 

dari sifat sabarnya itu. 

Setelah semua hal menyakitkan itu terjadi, Ali akhirnya tersadar dan melupakan 

cinta pertamanya, Ayana. Sifat Ali yang egois berujung kepada sebuah penyesalan yang 

membuat hatinya terasa sakit. 

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

 

1. Jangan pernah takut dan jangan pernah lupa akan kekuasaan sang Pencipta. Jangan 

pernah lupa untuk berdoa dan memasrahkan diri pada sang maha Pencipta. Karena, 

tanpa-Nya kita bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. 

2. Jodoh pasti akan menemukan jalannya, bagaimanapun kita menolak      kalau jodoh 

tetap akan bersatu. Sebaliknya, sekalipun kita berusaha dengan melebihi batas 

kemampuan jika tidak berjodoh maka akan berpisah juga. 

3. Keikhlasan untuk memaafkan itu lebih indah daripada mendendam, jangan hanya 

karena satu kesalahan menjadikan kebencian terhadap orang lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Selayang Pandang Candi-Candi di Yogyakarta 

Penulis Buku : Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta 

Penerbit Buku  : Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta 

 

 
Buku 3 – Erwin Rizki Nur Rofiq - Selayang Pandang Candi-Candi di Yogyakarta 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Penerbitan buku “Selayang Pandang Candi-candi di Yogyakarta” dimaksudkan 

untuk mengenalkan tinggalan budaya yang megah dan indah serta bernilai tinggi di 

Yogyakarta. Keberadaanya sangat penting untuk diketahui baik oleh kalangan pelajar, 

mahasiswa, pemerhati budaya, maupun masyarakat pada umumnya. Bangunan-

bangunan candi sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Sleman merupakan hasil 

budaya abad VIII – X Masehi (masa klasik) mencerminkan karya arsitektural yang 

monumental. Candi-candi dan arca yang terkait dengan bangunan tersebut bercorak 

Hindu – Buddha, hal ini menunjukkan adanya pengaruh sosial – budaya dan terutama 

religi dari India pada masa klasik. 
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Melalui buku ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap 

tinggalan budaya masa lalu, khususnya yang berwujud candi, sehingga kita dapat 

memahami kehidupan masyarakat pendukungnya pada masa lalu. Untuk selanjutnya 

dengan bertambahnya pengetahuan tentang nilai pentingnya warisan budaya bangsa, 

diharapkan masyarakat berpartisipasi melestarikannya. 

Candi-candi di Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri yang bisa membuat 

wisatawan tertarik untuk berkunjung. Banyak sekali candi di Yogyakarta yang terdiri 

dari berbagai model, ukuran, dan ornamen arca. Tidak hanya bisa dilihat dan dikunjungi 

wisatawan, candi sering kali dijadikan objek penelitian pada sejarawan hingga 

mahasiswa. Beberapa candi di Yogyakarta yang terkenal diantaranya Candi Prambanan, 

Candi Kalasan, dan Candi Sambisari. Kabupaten Sleman memang sebuah wilayah 

dengan banyak cagar kebudayaan yang dapat ditemukan di dalamnya. Ada yang 

berukuran besar hingga serpihan kecil yang merupakan sisa-sisa zaman lampau. Gempa 

bumi tahun 2006 cukup membuat Kabupaten Sleman terguncang, salah satu dampaknya 

adalah beberapa candi mengalami keruntuhan sehingga memerlukan rehabilitasi dan 

rekonsiliasi untuk mengembalikan bentuk candi seperti semula 

 

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

1. Semakin sadar akan pentingnya literasi 

2. Memperluas cakrawala dan wawasan mengenai suatu hal secara fokus 

3. Belajar memanajemen waktu dalam membaca dengan kegiatan lain dengan baik 

4. Bertanggung jawab dengan kewajiban sebagai pengurus organisasi 

5. Mengetahui peninggalan sejarah yang ada di Yogyakarta 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : How To Respect Myself: Seni Menghargai Diri Sendiri 

Penulis Buku : Yoon Hong Gyun 

Penerbit Buku : TransMedia Pustaka  

 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini menjadi salah satu buku self improvement yang recommended ke orang lain. 

Rasanya penulis menuliskan apa-apa yang menjadi kekhawatiran saya dan menjabarkannya 

dengan penjelasan yang mudah diterima. Dilengkapi dengan "24 latihan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri" memudahkan kita menganalisis hal yang terjadi dalam diri kita. Selain itu, 

buku ini juga terbagi dari tujuh bagian: 

1. Bagian pertama penanganan kesalahpahaman dan prasangka atas ‘harga-diri’ serta 

mengajak kita menyadari pentingnya kepercayaan diri dalam kehidupan. 

2. Bagian dua dan tiga memaparkan penanganan hubungan percintaan, relasi, dan 

Buku 4 – Doni Setyawan - How To Respect Myself: Seni 

Menghargai Diri Sendiri 
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perpisahan yang dapat menurunkan kepercayaan diri. 

3. Bagian empat dan lima merupakan ‘panduan menangani emosi’. Dalam bagian-bagian 

ini disertakan tips dan trik menangani perasaan rendah diri, seperti membenci diri sendiri, 

depresi, dan kecemasan. 

4. Bagian enam dan tujuh memaparkan berbagai tips praktis, spesifik, dan efektif yang dapat 

meningkatkan kepercayaan diri. 

 

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

 
Buku ini merupakan sebuah karya dari dr. Yoon Hong Gyun, seorang dokter 

Kejiwaan yang berisi metode pelatihan mandiri untuk bisa respect terhadap diri sendiri. 

Harga diri (self- esteem) adalah penilaian individu terhadap diri sendiri. Bagaimana kita 

memandang diri sendiri dalam level tinggi atau rendah. Setiap orang juga memiliki 

pandangan tersendiri mengenai makna harga diri. Kalau menurut buku ini ada tiga pilar dasar 

dalam harga diri, yaitu rasa kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. 

Bab dari buku ini yang paling saya suka adalah tentang sulitnya mengontrol perasaan. 

Membahas tentang berbagai macam emosi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Faktanya harga diri dan emosi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagian besar 

masalah yang kita alami dalam hidup berkaitan dengan emosi. Jangan sampai bernasib buruk 

gara-gara salah mengungkapkan dan mengontrol emosi. 

Serunya lagi buku yang ditulis oleh dr. Yoon Hong Gyun ini ada halaman-halaman 

berupa lembar kerja sebagai kegiatan harian untuk meningkatkan harga diri. Kurang lebih ada 

24 kegiatan harian. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya saya memiliki perspektif hidup 

yang berbeda dan mulai mencintai diri sendiri apa adanya. Tak ada lagi kebimbangan dalam 

memutuskan segala hal dan terpengaruh pendapat atau penilaian orang lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah 

Penulis Buku : Geulbaewoo 

Penerbit Buku : Haru 

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini berisikan tentang kisah hidup seorang penulisnya tanpa tendesi khusus 

untuk menasihati para pembaca, kalimat dalam buku ini akan memberikan sedikit 

pemikiran yang baik tentang diri sendiri. Dengan sekumpulan essai pendek yang dibagi 

menjadi 3 bagian : Kau Pasti Bisa Mewujudkan Banyak Hal meski Harus Jatuh Bangun 

Berulang Kali, Untukmu yang Kelelahan karena Selalu Menahan Semuanya Sendirian, 

dan Kesukaan yang Paling Menunjukkan Jati Diri. Memuat berbagai topik seputar 

kegagalan, harapan hidup, prolema-problema hubungan, hingga menemukan 

kebahagiaan. 

Dari kisah ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam menghadapi dan 

memaknai permasalahan dalam hidup. Penulis menyajikan tulisan yang hangat, 

mengena dan dapat memotivasi setiap pembacanya agar tidak mudah menyerah dan 

tetap yakin untuk melanjutkan hidupnya. Isi buku ini benar-benar relatable dengan 

kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir 

Buku 5 – Vieralda Rizqia Naurahma - Aku 

Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah 
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ini kita rasakan. 

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

1. Belajar tentang bagaimana bentuk kepedulian dan memberikan penghargaan 

kepada diri sendiri 

2. Belajar tentang menyerah bukanlah pilihan terbaik, tapi ada kalanya kita perlu 

beristirahat sejenak dari kehidupan yang kita hadapi 

3. Belajar untuk mencintai diri sendiri 

4. Belajar untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai 

5. Buku ini membuat diri lebih baik saat kita hampir menyerah karena di 

kecewakan oleh ekspetasi sendiri 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Black Monday; Luka dan Cinta Gadis Mafia 

 Penulis Buku : Ivan Di Arya 

Penerbit Buku : Glosaria Media 

 

  

Apa yang dibahas buku ini? 

Kisah Virie, gadis cantik dan cerdas, adalah agent kunci dari rencana besar Mr. Kiyoshi, 

mafia dari Jepang. Sistem perekonomian Indonesia menjadi target penghancuran. Berkat 

jatuh cinta pada Romeo, Virie pun mau mendengar saran- sarannya. “Black Monday” gagal, 

kerusuhan yang diprediksi bakal mengulang tragedi Mei 1998 juga batal. Nyawa Virie 

diancam oleh orang-orang suruhan Mr. Kiyoshi. Namun, Mr. Tee, mafia Singapore, 

menyelamatkannya dengan satu klausul. Virie sepakat. Seluruh saham Mr. Kiyoshi 

diakuisisi oleh Mr. Tee berkat bantuan Virie. Mr. Kiyoshi berhasil dipenjara, dan Virie hidup 

tenang bersama sang cinta, Romeo. 

 

 

 

 

Buku 6 – Tri Ibnu Wijayanto - Black Monday; 

Luka dan Cinta Gadis Mafia  
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Menjadikan cinta sebagai sudut pandang untuk memotret kehidupan gelap gadis 

mafia bersama dunia jahanamnya 

2. Mengajarkan pada pembaca bahwa kekuatan cinta dapat merubah dunia. 


