
 

 

DAFTAR ISI 

Buku 1 – Miftah Okta Berlian - Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di 

Mana Saja  ................................................................................................................................ 1 

Buku 2 – Fadhila Fathin Zahra - I Want To Die But I Want To Eat Tteokpokki  ........... 3 

Buku 3 – Kanha Mahatma Kharisma - Girls in the Dark (Ankoku Joshi) 暗黒 女子 ...... 5 

Buku 4 – Daffa Zacky Primanda - My Enemy Is Me : Seni Mengatur Waktu untuk 

Sukses di Usia Muda  ............................................................................................................... 7 

Buku 5 – Hajran Azbytama Winarya - Membaca Wajah dan Tubuh  .............................. 9 

Buku 6 – Raul Aditya Rifai - Kisah Tanah Jawa  ............................................................... 10 

  



 
 

1 
 
 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di Mana Saja 

 Penulis Buku : Larry King Bill Gilbert 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta  

 

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Awal mulainya buku ini yaitu menceritakan pengalaman debutnya yang gagal. Ia memulai 

berbicara di sebuah stasiun radio. Namun, pada siaran itu ia gagal untuk mendapatkan 

lowongan pada pekerjaan tersebut. Kemudian Larry king memperhatikan siaran – siaran 

langsung dengan penuh kekaguman, ia juga menulis beberapa cerita pendek dan berharap 

seseorang mau mengudarakannya. Setelah beberapa hari terdapat seorang Dj yang bertugas 

keluar dan memanggilnya ke kantor di hari jumat, dan juga memberitahu bahwa ia 

mendaptkan pekerjaan. Kemudian dari situ mimpinya terwujud. 

Dengan mendapatkan impiannya itu ia mulai gigih dalam berbicara atau sebagai seorang 

pembicara. Ia memiliki prinsip untuk menjadi pembicara yaitu jujur. Pengalaman gugupnya 

yang kedua adalah Ketika ia menjadi pembawa talk show karena ia akan tampil di televisi. 

Dalam kegugupannya itu ia merasa malu karena menjadi sorotan para pemirsa yang ada di 
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sana, lalu ia mengaplikasikan prinsip jujurnya itu dalam memulai acara. 

Dari pengalamannya ini ia tulisan di bukunya dan meemberikan solusi yang menarik. 

Pada bagian selanjutnya ia membicarakan hal tentang berbicara dnegan orang asing. 

Selain itu, ia juga membicarakan tentang berbicara dalam berbagai situasi muali dari 

pesta, makan malam, pertemuan keluarga, pernikahan hingga dalam pemakaman. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

 

1. Menceritakan cara agar memulai pembicaraaan 

2. Berbicara di berbagai situasi 

3. Mempelajari berbicara terkait wawancara pekerjaan, berbicara kepada atasan 

ataupun bawahan dan juga saat presentasi 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 

Judul Buku : I Want To Die But I Want To Eat Tteokpokki 

Penulis Buku : Baek Se Hee 

Penerbit Buku : PT. Haru Media Sejahtera 

 
       Buku 2 – Fadhila Fathin Zahra - I Want To Die But I Want To Eat Tteokpokki 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Di dalam buku ini membahas tentang seorang wanita yang bernama Baek Se Hee 

yang mana ia mengalami depresi berkepanjangan. Banyak rumah sakit bahkan psikiater telah 

ia kunjungi untuk menyembuhkan permasalahan yang ia rasakan, namun permasalahan 

dalam dirinya tidaklah kian membaik. Sampai akhirnya pada tahun 2017, ia menemukan 

rumah sakit yang cocok untuk menjalani pengobatan rutinnya. 

Di setiap kunjungan konsultasinya, psikiater menanyakan hal-hal mendasar seputar 

kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Baek Se Hee. Ia menanyakan pula berbagai perasaan 

yang timbul apabila dihadapkan oleh sebuah situasi yang berbeda-beda. Berbagai 

permasalahan yang disampaikan oleh Baek Se Hee psikiater dapat memberikan segala solusi 

yang cukup menarik meskipun terbilang sangat sederhana. 
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Dengan buku ini, Baek Se Hee ingin berbagi pengalamannya, bagaimana ia merasa 

tidak baik- baik saja, lalu meminta saran ahli, kemudian mencoba bangkit dan berusaha 

menyembuhkan dirinya sendiri. Baek Se Hee ingin memberitahu pada pembaca bahwa pada 

akhirnya kita hanya perlu sedikit lebih mencintai diri kita sendiri. 

 

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

 

1. Buku ini mengajarkan banyak hal positif untuk membuat kita tersadar akan 

pentingnya                          berdamai pada diri sendiri. 

2. Mengajarkan kita untuk berhenti membuat standar tinggi dalam hidup kita, yang 

justru                        membuat kita selalu menjadi tidak yakin dengan diri kita. 

3. Berhenti untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu untuk kita pikirkan dan 

cobalah                         untuk melakukan hal-hal yang kita suka dan membuat kita merasa nyaman. 

4. Dengan hal-hal sederhana seperti menjadi diri sendiri tanpa peduli orang lain 

akan  beranggapan apa adalah salah satu yang bisa membuat kita mencintai diri 

sendiri.  
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Girls in the Dark (Ankoku Joshi) 暗黒 女子 

Penulis Buku : Akiyoshi Rikako 

Penerbit Buku  : Penerbit Haru 
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Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini membahas tentang misteri kematian seorang siswi Bernama Shiraishi 

Itsumi, yang merupakan Ketua dari klub Sastra di SMA Khatolik Putri Santa Maria. 

Kematian nya terjadi sangat misterius, dikarenakan kabarnya kematiannya itu dianggap 

bunuh diri dengan meloncat dari atas balkoni. Akan tetapi, anggota klub Sastra tidak percaya 

dan menjalankan Yami-nabe untuk mengidentifikasi kematian aslinya. 

Awal kisah dimulai dengan cerita yang dibacakan satu-persatu oleh anggota dari 

klub Sastra pada Yami-nabe yang diadakan pada hari itu. Pada akhir setiap cerita, mereka 

selalu menyalahkan seorang nama. Dan nama – nama tersebut adalah nama – nama dari 

anggota klub Sastra sendiri. 

Tiba saat dari wakil Ketua, Sumikawa Sayuri. Saat itu ia membawa secercak kertas 

yang berisi cerita, yang ditulis oleh Shiraishi Itsumi. Pada saat itu para anggota klub serentak 

kaget. Sayuri berkata bahwa itu ia terima dari Itsumi tadi pagi, yang artinya Itsumi belum 



 
 

6 
 
 

mati. Dari surat itu, terungkaplah semua kesalahan yang dibuat oleh klub Sastra, dan pada 

saat itu juga Sayuri lah yang membuat itu semua terjadi. Ia memainkan sandiwara itu agar 

jadi Ketua yang baru di klub Sastra. 

 

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

 

1. Hargailah teman yang sudah menolongmu, jangan kau hanya mencari 

keuntungannya  saja dari orang tersebut. 

2. “Peganglah rahasia dari suatu orang, maka kamu bisa mengendalikan orang 

tersebut” – Shiraishi Itsumi 

3. Jagalah rahasia dari temanmu, jika rahasia kalian juga ingin dijaga. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : My Enemy Is Me : Seni Mengatur Waktu untuk Sukses di Usia Muda 

Penulis Buku : Syafii Efendi  

Penerbit Buku : Penerbit WR 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini membahas tentang bagaimana strategi dan tips mencapai kesuksesan menurut 

Syafii Efendi. Menurutnya, kita semua punya kesempatan yang sama untuk menyamai atau 

melebihi seorang Bill Gates. Hal yang paling fundamental baginya dan mencolok adalah 

waktu yang ia gunakan begitu bernilai mahal di mata dunia. 

Beberapa tips agar dapat mempunyai waktu yang efektif dan dapat mengantarkan 

kepada pencapaian terbaik yang diinginkan. Tetapi sebelum memulainya, harus mengubah 

mindset bahwa sukses itu tidaklah instan, tapi membutuhkan proses step by step menuju suatu 

perbaikan. Beberapa tips tersebut diantaranya : 

 

1) Membuat rencana harian kerja secara detail di waktu malam hari sebelum tidur, 

2) Buat skala prioritas, 

Buku 4 – Daffa Zacky Primanda - My Enemy Is Me : Seni 
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3) Tegas menjalankan rencana harian, 

4) Tunda hal yang kurang penting, 

5) Jadilah raja tuntas, 

6) Delegasikanlah tugasmu kepada ahlinya, 

7) Aturlah gadget, 

8) Dorong terus dirimu untuk mengalahkan pesaing, 

9) Kebiasaan "rapi" akan membantu, 

10) Mendengarkan musik semangat, 

11) Menjaga keharmonisan dengan orang-orang yang dicintai, 

12) Tidur siang, 

13) Istirahatlah ketika waktunya, 

14) Ibadah sebagai pondasi terkuat. 

 

 

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

 

1. Mengatur waktu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kehidupan 

perkuliahan. 

2. Kesuksesan besar yang diraih banyak orang tidak lepas dengan cara mengatur waktu 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Membaca Wajah dan Tubuh 

Penulis Buku : Araka Kusuma 

Penerbit Buku : Saufa 

  

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana cara kita bisa memahami bahasa tubuh 

orang lain 

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

1. Mengenal bahasa tubuh seperti bahasa pikiran dan Bahasa tubuh, berkomunikasi 

tanpa kata kata, dan ekspresi wajah 

2. Memahami karakter orang lain dapat dilihat dengan kontak mata, perilaku mata, 

memancing gerak tubuh, dan Aktivitas mata 

3. Membaca kejujuran dan kebohongan dari wajah 

4. Mengenali bahasa tubuh orang lain dalam kehidupan sehari hari 

5. Belajar bersosial 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 

Judul Buku : Kisah Tanah Jawa 

Penulis Buku : Mada Zidan dan Bonaventura D Genta 

Penerbit Buku : Gagas Media 

 

  

Apa yang dibahas buku ini? 

Buku ini membahas tentang bagai mana terbentuknya pulau jawa dan bagaimana 

kolonial belanda membangun sebuah wilayah yang menggunakan bantuan jin atau mahluk 

gaib dan persugihan yang dilakukan oleh pedagang dan apa akibat dari melakukan 

persugihan. 

 

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

 

1. Kita bisa tau bagai mana jawa itu terbentuk. 

2. Ciri ciri pesugihan yang dilakukan oleh oknum tertentu. 

3. Cara menghindari mara bahaya yang mungkin terjadi saat kita berada di daerah 

yang angker atau seram. 

4. Tahu bagaimana cara Sunan Kalijaga mengusir roh halus dan makhluk gaib. 
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