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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Unlimited You 

 Penulis Buku : Wirda Mansur 

Penerbit Buku : KataDepan 

 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Bagaimana membangun usaha dengan baik, selalu mengandalkan Allah dalam 

situasi apapun itu. Tak hanya itu, setiap apapun masalahnya kita juga harus berpikir positif 

agar sekeliling lingkungan kita juga positif. selalu mengingat jika hanya Allah yang tau 

bagaimana kita dalam setiap hal apapun dan kondisi apapun. Setiap kemampuan dapat 

diciptakan, ini tentang orang yang paham akan kemampuannya kemudian di kembangkan 

dan di asah, berproses dan dia tidak tidak berhenti untuk selalu berusaha. Semua ini karena 

kemampuan Allah, kemampuan yang super super Unlimited. Sehingga tidak ada yang tidak 

mungkin jika kita mau berusaha dan melakukan dengan baik. Karna setiap apapun jalan 

yang dipilih memiliki resiko dan keterbukaan jalan yang berbeda untuk mewujudkan suatu 

impian besar. Kun fayakun-Nya sangat hebat sesuai apa yang pernah kita lewati entah dalam 

hal butuh maupun mau. 

 

Buku 1 – Fifi Nur Rohmah - Unlimited You 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

 

1. Tentang bagaimana kita dapat berfikir positif, selalu mengedepankan Allah 

yang selalu hebat dengan segala rencananya 

2. Kemampuan yang kita miliki jika sering kita asah akan memiliki hal hebat yang 

tak terduga 

3. Setiap harapan yang gagal bukan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan, 

namun sebagai pembelajaran dan batu loncatan yang baik 

4. Dream big, pray bigger 

5. Perihal rasa syukur dan mensyukuri hal hal hebat yang pernah berlalu dan akan 

dating 

6. Suatu keinginan dan impian yang beriringan memiliki jm tebang yang berbeda 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Aroma Karsa 

Penulis Buku : Dee Lestari 

Penerbit Buku : Bentang Pustaka 

 

 
       Buku 2 – Nofita Difa Azalia - Aroma Karsa 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini menceritakan tentang Raras Prayagung yang mengetahui bahwa Puspa 

Karsa yang dikenalnya sebagai dongeng, ternyata tanaman sungguhan yang tersembunyi 

di tempat rahasia. Obsesi Raras memburu Puspa Karsa, bunga sakti yang konon mampu 

mengendalikan kehendak dan cuma bisa diidentifikasi melalui aroma, 

mempertemukannya dengan Jati Wesi. 

Jati memiliki penciuman luar biasa. Di TPA Bantar Gebang, tempatnya tumbuh 

besar, ia dijuluki si Hidung Tikus. Dari berbagai pekerjaan yang dilakoninya untuk 

bertahan hidup, satu yang paling Jati banggakan, yakni meracik parfum. Kemampuan Jati 

memikat Raras. Bukan hanya mempekerjakan Jati di perusahaannya, Raras ikut 

mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Bertemulah Jati dengan Tanaya 

Suma, anak tunggal Raras, yang memiliki kemampuan serupa dengannya. 

Semakin jauh Jati terlibat dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa, semakin 

banyak misteri yang ia temukan, tentang dirinya dan masa lalu yang tak pernah ia tahu. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain apalagi mengandalkan orang 

lain. 

2. Berbeda itu tidak apa-apa, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Bisa saja 

perbedaan itu membuat kita lebih unggul. 

3. Tekun dan berjuang memecahkan permasalahan sampai akhir. 

4. Jangan menganggap remeh kemampuan orang lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Sunset dan Rosie 

Penulis Buku : Darwis Tere Liye 

Penerbit Buku  : Republika 

 

 
Buku 3 – Bayu Setiawan - Sunset dan Rosie 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Menceritakan tentang seorang pria bernama Tegar, yang memiliki masa lalu yang kelam 

karena melewatkan kesempatannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rosie, 

sahabatnya sejak kecil. Mereka menghabiskan masa kecil mereka di Gili Trawangan. 

Seiring berjalannya waktu, Tegar terus menyimpan perasaannya sampai teman dekatnya, 

yang bernama Nathan, hadir dalam kehidupan Rosie. Mereka bertemu saat Tegar mengajak 

Rosie mendaki Gunung Rinjani. Niat awal Tegar mengajak Nathan adalah untuk 

mencairkan suasana antara dirinya dan Rosie karena dia akan mengungkapkan perasaannya 

pada Rosie, tetapi yang terjadi adalah Nathan menyukai dan mengungkapkan perasaannya 

kepada Rosie sehingga membuat Tegar kehilangan kesempatan untuk menyatakan 

perasaannya. Nathan menikah dengan Rosie dan mempunyai 5 orang anak. Hingga suatu 
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saat kejadian bom di bali membuat rosie dan nathan terpisahkan oleh alam yang berbeda. 

Hal tersebut tentu membuat tegar memiliki kesempatan kembali untuk memiliki rosie, namun 

ternyata tegar juga sudah memiliki tunangan yang bernama sekar, sudah 2 kali tegar ingin 

menikah dengan sekar namun gagal karena tegar masih tak bisa melupakan rosie. Hingga 

tiba saat tegar menikah dengan sekar dan rosie hadir di pernikahan tersebut, tiba- tiba anak 

rosie yang bernama jasmine mengutarakan keinginannya bahwa ingin tegar menjadi 

ayahnya, langsung seketika sekar menarik rosie dan membatalkan pernikahan mereka dan 

menggantikan rosie sebagai mempelai wanita, sehingga impian tegar ingin bersama dengan 

rosie akhirnya terwujud. 

 

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

1. Apa arti sebuah kesabaran dari tegar yang merelakan cinta yang telah dipupuk dari 

kecil namun ternyata cintanya pupus oleh kenyataan. 

2. Apa arti sebuah keikhlasan, Rosie yang kehilangan suaminya saat bom bali berusaha 

takdir sudah berkata demikian dan rosie tidak boleh terus terpuruk, dia berusaha untuk 

melupakan kejadian tersebut. 

3. Apa arti sebuah kasih sayang, tegar dengan penuh kasih sayang merawat anak-anak 

rosie tatkala rosie sedang dirawat di tempat rehabilitasi selama berbulan-bulan, tegar 

menganggap anak-anak rosie seperti anaknya sendiri. 

4. Apa arti sebuah perjuangan, tegar yang dari masa sekolah sudah menyukai rosie tetap 

menyimpan perasaannya hingga dewasa walaupun rosie sudah bersama dengan nathan, 

dan perjuangan tegar berlabuh ketika tegar dan rosie akhirnya menikah. 

5. Penggambaran latar tempat dan suasana yang sangat mendetail sehingga membuat 

pembaca seolah-olah sedang berada di alur cerita tersebut. Novel ini banyak 

menggambarkan kondisi di gili trawangan, di bali, dan tempat wisata lainnya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Dear Tomorrow 

Penulis Buku : Maudy Ayunda 

Penerbit Buku : Bentang Pustaka  

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Menceritakan sebuah ambisi dalam meraih sebuah impian dari suatu konsep yang 

menarik. Kemudian bagaimana untuk berhenti overthinking pada orang yang termasuk 

introvert. Selain itu, hal yang disukai seperti percakapan simple, mind blowing, dan 

konsep. Kemudian tidak apa-apa terkadang bersikap egois. Mencoba untuk bahagia atas 

diri sendiri tanpa melihat respon orang lain. Penekanan konteks yang dibahas terdapat pada 

kata 'terkadang'. Memang baik untuk dapat membuat orang lain bahagia juga. Akan tetapi 

prioritas tetaplah diri sendiri. Penyaringan sebuah ekspektaksi terhadap sesuatu dan tidak 

menjadikan sebuah tekanan untuk diri sendiri. Kemudian membahas tak apa sebuah 

kegagalan terjadi. Bagaimana mindset kita untuk tumbuh dan berusaha meraihnya. Karena 

tidak ada sebuah kegagalan yang permanen. Selanjutnya refleksi dari diri sendiri. 

Disebutkan bahwasannya dirimu adalah sepenuhnya milikmu. Sehingga mengajak 

Buku 4 – Firsta Grandicha Tirafany - Dear Tomorrow 
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pembaca untuk berdamai dengan waktu. Selain itu, membahas mengenai sebuah 

ekspektasi dimana saat kita terjatuh oleh ekspektasi entah dari orang di sekitar, sosial, 

dan kebanyakan dari diri sendiri, maka kita harus mencoba untuk memahami seluruhnya 

yang disebut kemandirian. Tetap tenang dan berfikir bahwa saat ini adalah waktu yang 

tepat untuk mencari siapakah diri kita dan apa yang kita mau meskipun itu adalah hal yang 

tidak mudah. Sampai mindset dapat berubah secara natural tanpa alasan, karena hati juga 

mengatakan yang sama. 

Terdapat kumpulan kata-kata tentang bagaimana Maudy memaknai hidup, cinta, dan 

meraih mimpi dan menjaganya. She is the girl that EVERYONE wants to be. She has 

everything that you want so you tend to envy her. She does all the things that you can’t do 

so you grow to hate her. But in the end, it’s almost impossible to hate her, and you’ll know 

why. Menunjukkan keinginan atau sesuatu yang disuka oleh Maudy Ayunda. Hal tersebut 

diantaranya, menjadi seorang independent woman, education, doing conversation seperti 

membahas suatu hal yang bermanfaat, chill atau relax, dan sebagainya. berisi kisah maudy 

ayunda saat menjadi mahasiswa di Oxford University dan Stanford University. Bagaimana 

maudi dapat survive di luar negri dengan budaya yang asing. Kemudian bagaimana maudi 

dapat berdamai dengan keadaan. 

 

 

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

 
1. Bagaimana cara memotivasi diri 

 
2. Cara mengatasi stress dan tekanan 

 
3. Bagaimana meningkatkan mood dan semangat belajar 

 
4. Cara agar dapat survive dengan hal baru 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku  : Bulan Terbelah di Langit Amerika 

Penulis Buku : Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama 

 

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini berisikan tentang kisah hidup seorang penulisnya tanpa tendesi khusus Novel ini 

mengisahkan tentang perjalanan spiritual pasangan suami istri Hanum dan Rangga di 

Amerika untuk menyerukan bahwa dunia tanpa Islam adalah dunia yang akan haus dari 

kedamaian. Bermula dari peristiwa 9/11, pembajakan pesawat American Airlines Flight 

11 oleh tiga orang pembajak yang kemudian pesawat tersebut menabrak gedung World 

Trade Center yang mengakibatkan muncul persepsi yang kurang baik terhadap Islam. 

Maju ke tahun 2009, Hanum yang bekerja di kantor surat kabar Heute is Wunderbar 

di Wina mendapatkan perintah dari atasannya Gertrud untuk membuat artikel luar biasa 

dengan tema ‘Would the world be better without Islam?’ untuk menyelamatkan kantornya 

dari kebangkrutan. Sedangkan suami Hanum yaitu Rangga merupakan mahasiswa S2 di 

Wina yang harus pergi ke Washington DC untuk mempresentasikan papernya. Suatu 

kebetulan membawa Hanum dan Rangga untuk pergi bersama ke Amerika demi 

Buku 5 – Marissa Septi Nur Adilla -Bulan 

Terbelah di Langit Amerika 
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menjalankan misi mereka dan mengungkap kejadian di balik 9/11 yang membawa duka 

dalam untuk semua orang, serta berbagai teori konspirasi dibaliknya. Sebuah keajaiban 

dari Allah SWT yang telah mempertemukan mereka berdua dengan tokoh-tokoh yang 

berhubungan langsung dengan peristiwa 9/11 secara tidak terduga. 

 

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

1. Kegigihan 

2. Percaya bahwa takdir Allah sungguhlah baik 

3. Kerja keras akan membuahkan hasil yang indah 

4. Toleransi antar umat beragama 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Insecurity Is My Middle Name 

 Penulis Buku : Alvi Syahrin 

Penerbit Buku : Alvi Ardhi Publishing 

 

  

Apa yang dibahas buku ini? 

Perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa 

tidak aman atau disebut Insecure. Atau lebih tepatnya buku ini membahas cara untuk 

berdamai dengan rasa itu. Cara agar kita bisa menangani rasa insecure itu dengan baik dan 

benar. Dan menyadarkan pembaca untuk bersyukur. 

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

 

1. Ada berbagai cara untuk tidak insecure 

2. Apa yang kamu pikirkan mempengaruhi hidupmu 

3. Malas- malasan tidak membantu apapun 

Buku 6 – Cinta Vandana Aprizky  - Insecurity Is 

My Middle Name 


