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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Let’s Fall in Love 

 Penulis Buku : Rina Suryakusuma 

Penerbit Buku : Gramedia Putsaka Utama  

 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Dalam buku ini membahas mengenai kehidupan seorang gadis perempuan yang 

diharuskan untuk menjalani hari-harinya dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang 

Ibunda tercinta. Mulai dari pekerjaan yang tidak ia sukai hingga kisah percintaan yang 

juga harus menuruti perkataan Ibundanya. Gadis perempuan itu bernama Flo, Flo berasal 

dari keluarga kaya raya yang Ayahnya adalah rekan bisnis dari seorang pemilik hotel 

yang menjadi tempat bekerja Flo sekarang. Flo mengikuti arahan kedua orang tuanya 

dengan mengambil pekerjaan sebagai financial analyst di salah satu hotel terkenal. 

Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang disukai oleh Flo, bahkan ini tidak ada sedikitpun 

dalam benaknya untuk menjalankan pekerjaan ini. Passion Flo ada pada makanan, ia 

sangat menyukai kue ataupun cokelat, yang ia inginkan ia akan menjadi seorang koki 

namun sangat tidak disetujui oleh Ibundanya. Sehingga mau tidak mau, Flo menjalani 

pekerjaan yang tidak disukai itu dan hasilnya adalah amburadul yang dalam artian tidak  
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berjalan lancar dan banyak kendala yang membutuhkan effort lebih banyak. Selain 

itu, Flo juga memiliki pacar yang bernama Frans dimana ia adalah seorang dokter dan 

itulah yang membuat Ibunda Flo sangat menyetujui hubungan anaknya karena dipikiran 

Ibundanya pekerjaan itu akan membuat anaknya bahagia dimasa tuanya. Namun, tidak 

dengan hari-hari Flo, ia merasa tertekan dengan keluarga Frans yang mengharuskan Flo 

untuk menjadi menantu yang baik, cerdas, dan anggun. Dimana itu sangat berkebalikan 

dengan sifat Flo yang seperti anak kecil dan selalu menggunakan pakaian yang bahkan 

bisa dikatakan sangat unik. Berjalannya waktu, pekerjaan Flo sangat tidak acak-acakan 

bahkan ditambah ada perkataan yang tidak sengaja terdengar oleh Flo jika calon 

mertuanya sebenarnya tidak menginginkan Flo, mereka menginginkan Flo karena Ayah 

Flo yang merupakan rekan bisnis yang sangat kaya dan bisa membantu kantor dari Ayah 

Frans. Karena itu, Flo sedikit demi sedikit berubah dan bertemu dengan bosnya yang 

bernama Jonathan yang juga membantu Flo. Hingga akhirnya, Flo telah berhasil membuat 

dirinya keluar dari pekerjaan itu dan berganti pekerjaan sebagai manager dibagian 

persiapan makanan dan minuman hotel, hal ini juga merupakan bantuan dari Jonathan. 

Hingga akhirnya, Flo bisa membuktikan kepada semua orang jika dirinya bisa 

berkembang jika ditempatkan dibagian yang sesuai passionnya. Bahkan tidak hanya 

sekedar berkembang, ia bisa menjadikan salah satu makanan buatannya itu menjadi salah 

satu menu favorite di hotelnya, dan itu adalah salah satu impian Flo untuk menjadikan 

namanya besar dibidang passionnya. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

 

1. Lakukanlah pekerjaan sesuai dengan passionmu 

 

2. Jangan menganggap ide kita adalah ide yang paling benar 

 

3. Diskusikan bersama agar bisa membuahkan jalan keluar yang diinginkan 

 

4. Jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 

Judul Buku : Sherlock Holmes (A Study in Scarlet) 

Penulis Buku : Sir Arthur Conan Doyle 

Penerbit Buku : PT. Gramedia Pustaka Utama 

 

 
       Buku 2 – Janira Calistasani - Sherlock Holmes (A Study in Scarlet) 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini memperkenalkan Sherlock Holmes, rekannya dan biographer Dr. John 

Watson. Dimulai dengan pertemuan mereka lewat pertemanan yang saling menguntungkan dan 

memutuskan untuk saling berbagi apartemen supaya menghemat uang. Di sebelah kamar 

Holmes, berisi seperti eksperimen. Watson melihat banyak tamu yang datang dan pergi, yang 

berakhir menjadi kolega Holmes. 

Ketika pembawa pesan Skotlandia tiba dan meminta bantuan dengan jenis kasus 

pembunuhan yang baru, Watson akhirnya membujuk Holmes untuk menginvestigasi bersama 

dia. Ketika mereka menganalisa dan menerjemahkan keanehan dari pembunuhan, alur 

semakin banyak dan pembunuh ke dua mengambil alih. Bagian kedua novel menjelaskan 

seluruh cerita yang mengarah ke pembunuhan bengis, termasuk bagaimana Holmes 

memecahkan detail-detail kecil dan dengan demikian mengidentifikasi tersangka. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Membangun motivasi, melihat kejeniusan Sherlock tampak seperti sesuatu yang hanya dapat 

Saya kagumi dari kejauhan, tetapi semakin banyak Saya membaca, semakin jelas bahwa Saya 

harus memupuk fokus yang intens pada detail dalam pekerjaan Saya sendiri. 

2. Ketelitian 

3. Kesabaran 

4. Pertemanan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Ayahku (Bukan) Pembohong 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku  : Gramedia Pustaka Utama 

 

 
Buku 3 – Lia Afni Nashikhah - Ayahku (Bukan) Pembohong 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini menceritakan tentang seorang anak bernama Dam yang besar dengan berbagai 

dongeng sederhana tentang kehidupan yang diceritakan oleh ayahnya. Ayahnya 

menganggap bahwa dongeng-dongeng yang diceritakannya akan memotivasi Dam dalam 

kehidupannya. Dongeng-dongeng tersebut berisi tentang petualangan Ayah Dam. Awalnya 

Dam sangat senang dan termotivasi dengan dongeng-dongeng tersebut. Namun, ia mulai 

mempertanyakan kebenaran dari dongeng-dongeng ayahnya itu ketika ia menemukan dua 

buku yang menceritakan hal yang sama persis dengan dongeng ayahnya di perpustakaan 

sekolah. Selain itu, Dam juga baru mengetahui perihal penyakit ibunya yang disembunyikan 

darinya bertahun- tahun. Ayahnya berkata bahwa ibunya akan sembuh dengan 

“kebahagiaan”, seperti pada salah satu dongeng yang diceritakan ayahnya. 
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Sepeninggal  ibunya, Dam tidak pernah lagi mempercayai dongeng-dongeng ayahnya. Dam 

semakin dongkol ketika ayahnya menceritakan dongeng-dongeng yang ia anggap bohong itu 

kepada dua anaknya. Akhirnya ia memulangkan ayahnya ke kediaman lama keluarganya, 

pergi dari rumah baru yang ia tempati bersama anak dan istrinya. Selang beberapa waktu, 

ayahnya meninggal dunia. Di pemakaman ayahnya, Dam bertemu dengan tokoh-tokoh di 

dongeng ayahnya. Ia kemudian menyadari bahwa dongeng- dongeng ayahnya bukanlah 

karangan semata. 

 

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

 

1. Jangan meremehkan orang lain. 

 
2. Kebahagiaan tidak melulu soal uang. 

 
3. Jangan menilai orang dari penampilannya. 

 
4. Maksimalkan kesempatan dan waktu bersama orang tersayang karena kita tidak 

pernah tahu kapan kesempatan dan waktu itu datang kembali. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Bicara Itu Ada Seninya 

Penulis Buku : Oh Su Hyang 

Penerbit Buku : Bhuana Ilmu Populer 

 

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Ketika berkomunikasi menjadi hal yang untuk bersaing. Ucapan berperan 

menunjukkan karakter seseorang dan sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah ucapan 

yang bisa menggetarkan hati. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana cara 

berkomunikasi yang baik dengan orang di dunia nyata. Penulis memberikan rumus 

komunikasi yang dapat diterapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Rumusnya 

ialah C =Q×P×R. "C" adalah communication atau komunikasi. Ada tiga hal yang harus 

dipenuhi, antara lain 'Q' adalah question (pertanyaan), 'P' adalah praise (pujian), dan 'R' 

adalah reaction (reaksi). Kominukasi yang haik harus mengandung tiga unsur tersebut. Hal 

yang ditekankan oleh penulis untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, beliau 

memberikan empat mantra khusus 
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1. memberi salam sambil tersenyum 

 

2. berbicara sambil menatap dan dengan lafal yang tepat 

3. berbicara dengan jelas dan percaya diri 

4. mengubah ekspresi dan gerakan tubuh sesuai ucapan. 

 

Pada saat ini, berbicara logis bisa menjadi keunggulan tersendiri. Ada lima hal yang 

bisa dilakukan agar dapat berbicara logis, pertama berikanlah alasan yang tepat untuk 

argumen kita, kedua hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan, ketiga konsisten dalam 

bersikap, keempat gunakan kata-kata sederhana, kelima tetap tenang. Sebuah ucapan 

terdengar berbeda dari irama. Apa perbadaan drama biasa dan drama musikal? Keduanya 

sama-sama pertunjukan akting di atas, tapi drama musikal memiliki sesuatu yang tidak ada 

dalam drama biasa, yakni lagu(irama). Lagu yang hidup lebih menarik untuk didengar 

daripada sekedar dialog yang panjang dan datar. Karena itu, banyak penonton yang 

berbondong-bondong menyaksikan drama musikal. Jadi bukanlah seharusnya unsur 

sepenting irama yang begitu kuat bisa menarik penonton dapat diterapkan dalam pidato. 

Biasanya orang menyebut kalau orang sukses adalah orang yang menggali satu sumur. Di 

masa lalu, kalimat ini mungkin benar, tapi di masa sekarang ketika segalanya cepat sekali 

berubah dan situasinya telah berbeda. Masyarakat tidak lagi bisa menerima orang yang 

hanya menguasai satu bidang saja, melainkan menyajikan beragam olahan diberbagai 

bidang. Apabila seorang CEO memberikan perintah dengan suara serak atau cempreng, 

apakah anak buahnya dapat benar bebar merasakan keseriusannya? Tentu wibawanya akan 

hilang. 

 

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

 

1. Cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan efektif sehingga tujuan 

dari komunikasi tersebut tercapai dengan baik. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : That Summer Breeze – Beri Aku Kesempatan Kedua 

Penulis Buku : Orizuka 

Penerbit Buku : Puspa Populer 

  

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

That Summer Breeze menceritakan masa kecil Ares, Orion, dan Reina yang 

menguburkan surat permohonan mereka untuk dibaca 10 tahun lagi. Buku ini terfokus pada 

pengenalan karakter Ares yang skeptis terhadap segala hal, terutama keluarganya. Di dalam 

buku ini, juga menceritakan sikap Ayah dan Ibu yang sepertinya sudah tidak berharap lagi 

pada Ares, padahal keduanya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh Ares. 

Konflik dari buku That Summer Breeze yaitu saat kemunculan Reina. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Berusaha memperbaiki kekurangan pada dalam diri kita sendiri tanpa 

menceritakan kepada siapapun 

2. Tidak membeda-bedakan antar sesama atau tidak memandang orang lain dengan 

sebelah mata 

3. Tidak selalu mendengarkan perkataan orang lain, tetapi perkataan orang tersebut 

di pilah dan perkataan yang membangun dijadikan bahan intropeksi diri 

4. Selalu menjaga pertemanan dan silaturahmi karena suatu saat pasti kita akan 

membutuhkan mereka   
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 

Judul Buku : My Ice Girl 

 Penulis Buku : Pit Sansi 

Penerbit Buku : Bentang Belia 

 

  

Apa yang dibahas buku ini? 

Novel “My Ice Girl” ini menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Malik 

yang sedang menelusuri dan mencari tahu tentang kasus pembunuhan adiknya. Dia memiliki 

sahabat banyak. Malik ini terkenal sangat playboy. Kebanyakan siswi di SMA tersebut selalu 

terkagum-kagum dengan Malik. Dia rela untuk pindah SMA hanya demi untuk mencari tahu 

tentang kasus adiknya. Pada suatu hari, Malik menemui seorang cewe yang sangat mirip 

dengan adiknya, bernama Dara. Dara adalah seorang cewe yang cuek tappi manis sekali. 

Dara tidak menyukai sifat Malik. Di sisi lain, Dara sedang dekat dengan cowo lain. 

Kelanjutan Malik untuk mencari tahu tentang adiknya makin jelas. Melewati berbagai 

permasalahan hidup dengan sahabatnya dan lingkungannya. 

 

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

Buku 6 – Azfadilla Zahratunnisa - My Ice Girl 
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1. Persahabatan sangat penting untuk membantu memecahkan masalah. 

2. Berusaha tetap waspada sekalipun dengan orang dekat, karena tidak menjamin orang 

tersebut dapat dipercaya. 

3. Jangan pernah memainkan perasaan perempuan. 

4. Jangan tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. 

 


