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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : SPASI 

 Penulis Buku : Ello Aris 

Penerbit Buku : Gagas Media 

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Denta sebagai seorang gadis SMA yang baru saja pindah ke Ambon dan tergabung dengan 

tim redaksi sekolah, secara tidak sadar telah terbelenggu oleh sebuah perasaan yang ia sendiri 

tidak tahu kapan dan bagaimana mulanya. Ia awalnya menolak dan mengelak bahwa perasaan 

tersebut ada pada dirinya tetapi teman satu timnya, Tissa, mampu meyakinkan Denta bahwa 

perasaan itu memang benar adanya. 

 

Di sana, Denta langsung direkrut dalam sebuah tim redaksi yang diketuai oleh Johar Danu. 

Dengan bergabungnya Denta ke dalam tim ini, ia mendapat seorang sahabat bernama Tissa 

dan teman-teman lainnya yaitu Malabi, Keisha, Marvin, serta Johar Danu sang ketua tim. 

Tissa menjadi tempat Denta berkeluh kesah dan mencurahkan isi hatinya, walaupun Tissa 

senang mendiskusikan kebiasaan Denta yang berbeda dengan orang Ambon kebanyakan 

Buku 1 – Hanifa Nur Fadilla - SPASI 
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tetapi cewek itu adalah satu-satunya teman curhat denta. Sebenarnya, Tissa bisa lebih manis 

dan kalem kalua saja kecerewetannya tidak sedang kumat. Jika memiliki waktu luang mereka 

sering mengobrol banyak hal. Hingga akhirnya, Tissa mendapati Denta telah jatuh hati 

kepada salah satu teman mereka satu tim yaitu Malabi. 

 

Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, Serka, orang yang Denta suka semasa di Banten, datang 

ke Ambon mencari Denta dan menyatakan perasaannya pada Denta. Namun, Denta tetap 

setia mempertahankan hubungannya dengan Malabi dan menolak cinta pertamanya yang ia 

akui sebagai cowok sempurna di dunia itu. 

 

Di penghujung kunjungan Serka, ia mengaku bahwa kunjungannya ini sebenarnya adalah 

sebuah perpisahan karena ia akan melanjutkan sekolahnya di Jerman selama empat 

tahun. Di saat Denta meminta tolong Malabi untuk mengantarnya ke bandara untuk 

mengucapkan salam perpisahan kepada Serka, Malabi telat dua jam dari janji mereka 

yang mengakibatkan kemarahan dan kekesalan Denta memuncak sehingga ia 

memutuskan Malabi. Dalam keadaannya yang berantakan, Taro datang pada Denta 

dan tidak berselang lama mereka berpacaran. Namun, itu semua tidak bertahan lama 

karena pada akhirnya Denta tersadarkan bahwa yang ada di dalam hati dan pikirannya 

adalah Malabi. Akhirnya, Denta berpisah dengan Taro dan kembali kepada Malabi. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

1. Dalam novel tersebut penulis banyak menjelaskan mengenai keindahan kota Ambon 

yang membuat pengetahuan kita bertambah mengenai kota tersebut. 

2. Kisah yang ada di novel tersebut membuat kita paham bahwa menjadikan orang lain 

pelarian dari kekecewaan yang kita alami bukanlah suatu hal yang benar untuk 

dilakukan. 

3. Dalam suatu hubungan baiknya saling memahami dan percaya satu sama lain karena 

itu adalah kunci dari sebuah hubungan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat 

Penulis Buku : Mark Manson 

Penerbit Buku : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 

 

       Buku 2 – Muhammad Zamar Qhandy Zakariah - Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat 

Apa yang dibahas di buku ini? 

- Menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan dan apa adanya 

Pada dasarnya manusia tidak sempurna dan terbatas, karena tidak semua orang bisa 

menjadi luar biasa. Namun, bagaimana kita mampu memahami batasan-batasan diri dan 

menerimanya, serta mulai berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Buku ini 

memberikan pemahaman kepada kita untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia 

dan kita akan mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih 

memuaskan dan apa adanya. 

- Kunci kehidupan yang baik dengan memedulikan hal yang sederhana, apa yang 

benar, mendesak dan penting 

Ketika kita memedulikan banyak hal justru akan membuat kesehatan mental kita 

memburuk, bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian, karena kita terikat oleh segala 

sesuatu yang bersifat dangkal dan palsu. Dengan memedulikan segala hal akan membuat kita 
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merasa berhak untuk nyaman dan bahagia kapan saja, semua harus sama persis sesuai dengan 

yang kita inginkan. Hal ini merupakan penyakit akan membawa kita pada Lingkaran Setan, 

sehingga kita merasa cemas dalam menjalani kehidupan, merasa khawatir tidak bisa 

melakukan apa saja yang menurut kita benar, atau merasa bersalah, sedih, dan kesepian. 

Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Dengan bersikap 

masa bodoh kita akan diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut kita tidak 

sesuai dengan harapan atau penuh dengan negatif. Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh, 

karena masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda, dan dengan sikap kita yang tidak 

mau ambil pusing, berarti kita telah memutus Lingkaran Setan. 

- Kegagalan diperlukan untuk membuat seseorang menjadi tangguh dan sukses 

Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana 

seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana seseorang bisa 

merasakan pengalaman negatifnya. Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian 

negatif dari dirinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi. 

Disitulah letak keistimewaan seseorang yang secara blak-blakan menampilkan dirinya apa 

adanya. Secara prinsip, tidak ada sebuah masalah pribadi, karena sebenarnya masalah juga 

didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada diluar sana, atau bahkan bisa jadi orang yang kita 

kenal. Maka kita tidak istimewa. Kesadaran yang menganggap kita tidak istimewa di mata 

jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya, maupun besok akan menderita, adalah langkah 

awal dan terpenting bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dengan semakin kita 

berada pada sudut pandang yang berlawanan, semakin kita merasa tidak nyaman atas 

keberadaan sudut pandang tersebut. Serta dengan semakin hidup kita mudah dan bebas dari 

masalah, kita semakin berhak mendapatkan yang lebih baik 

 

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

1. Apa kunci kehidupan yang baik dan bener 

2. Bagaimana memaknai sebuah kegagalan 

3. Bagaimana mencari tahu apa yang sebenarnya layak dipedulikan dan diinginkan 

4. Bagaimana menjadi tangguh dan sukses 

5. Bagaimana menemukan makna dan merasakan kebebasan  
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan 

Penulis Buku : Kartini F. Astuti 

Penerbit Buku  : Loveable 

 

 

Buku 3 – Nur Akmalul Hakim - Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

“Pernah gak sih kamu merasa kesepian?” 

“Pernah gak kamu berharap sahabatmu datang tanpa kamu 

minta?” “Kamu pernah gak berpikir mencari teman yang baik 

itu susah?” 

Hampir setiap dari kita mungkin pernah merasakan hal demikian. Sebagai makhluk 

sosial, wajar jika kita membutuhkan orang lain untuk dapat memahami dan mendengarkan 
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setiap keluh kesah yang dirasakan. 

Melalui buku ‘Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan’, Kartini F. Astuti beberapa tips 

agar kita dapat menjadi pribadi yang tak mudah dilupakan. 

Sering kali kita merasakan kesepian, merasa bahwa tidak ada orang yang dapat 

mengerti dan memahami kita. Padahal, pada kenyataannya mencari teman yang baik itu tidak 

susah. Menurut penulis, untuk menjadi teman yang baik, kita hanya perlu menjadi tempat 

berbagi cerita yang menyenangkan. 

Buku ini terdiri dari 198 halaman, setiap chapter dibuka dengan gambar ilustrasi yang 

menarik dan ditutup dengan catatan hikmah dari setiap cerita. Desain gambar yang khas dan 

dominan warna biru pada buku, membuat pembaca betah untuk berlama-lama memegang 

buku ini. 

Terdiri dari 23 bab, setiap bab berisi cerita pendek yang sangat relate dengan 

kehidupan sehari-hari namun kaya akan hikmah yang dapat dipetik. Semua cerita yang ada 

pada buku ini membuat kita tersadar bahwa selama ini kita terlalu banyak berharap pada 

sahabat, tapi melupakan tugas sebagai seorang sahabat. 

Baca buku ini secara perlahan-lahan. Resapi maknanya, kamu akan siap menjadi 

seorang sahabat yang tak mudah dilupakan. Selamat membaca! 

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

1. Setiap bab berisi cerita pendek yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari 

namun kaya akan hikmah yang dapat dipetik. 

2. Semua cerita yang ada pada buku ini membuat kita tersadar bahwa selama ini kita 

terlalu banyak berharap pada sahabat, tapi melupakan tugas sebagai seorang 

sahabat. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : This Is Me! Whatever You Say 

Penulis Buku : Muhajjah Saratini 

Penerbit Buku : C-Klik Media 

  

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini membahas mengenai motivasi-motivasi yang diperlukan oleh diri. Dimulai 

dari bagaimana sifat manusia, kebutuhan yang diperlukan, bagaimana kita menghadapi 

banyak orang dengan sifat yang berbeda tersebut, bahkan mengajarkan kita hal baik salah 

satunya bagaimana menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Tidak hanya itu, buku 

ini juga membahas bagaimana cara kita menyikapi perkembangan zaman yang semakin 

maju saat ini. Cara-cara kita belajar, berjuang, dan pola pikir dijelaskan pada buku ini. Salah 

satu contoh pola pikir yang dijelaskan pada buku ini, yaitu setiap manusia harus selalu 

beradaptasi dengan menyaring baik buruknya dari proses perkembangan zaman saat ini. 

Dengan begitu, kita bisa terbentuk menjadi pribadi yang terbuka dan toleran karena 

Buku 4 – Woro Pangesti Asmorojati - This Is Me! Whatever 

You Say 

https://www.gramedia.com/author/author-muhajjah-saratini
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bersedia menerima dan belajar hal baru. Selain itu, dengan beradaptasi pengetahuan kita 

semakin luas dan berpengaruh pada perkembangan diri. Jadilah seperti bayi, yang memiliki 

keinginan untuk terus maju dengan diiringi kejujuran dalam ekspresinya. Segala yang jujur 

itu meringankan, seperti bayi yang terus merangkak walau sambil menangis. Menjadi 

manusia yang mau bangun dan berusaha lagi walaupun selalu terjatuh di jalan tengah. 

Belajar dari bayi, pemikiran yang dapat ditiru adalah cara lepas dari ketergantungan 

terhadap orang lain. Biarkan diri berjuang sendiri, dengarkan arahan dan masukan orang 

lain tanpa harus memasukkan tindakannya dalam prosesmu. Kita adalah kita, kita berdiri di 

atas kaki sendiri, menuju masa depan. Pada bagian akhir, buku ini menjelaskan bagaimana 

kita menghargai perjuangan dan usaha yang telah kita lakukan. Bukan mewajibkan kita 

untuk mendapat hasil terbaik, tetapi bagaimana kita mendapat pelajaran baru yang bisa 

dievaluasi kekurangannya dan ditingkatkan di waktu berikutnya. 

 

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

 

1. Bagaimana cara menyikapi kegiatan yang monoton setiap hari. 

2. Cara menetapkan keputusan dan tujuan yang jelas. 

3. Pentingnya afirmasi.  



 
 

9 
 
 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Geez and Ann 

Penulis Buku : Rintik Sedu 

Penerbit Buku : Gagasmedia 

  

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta Geez dan Ann. Geez adalah kakak 

kelas Ann. Ia penuh kejutan, lelaki dambaan dengan sifat yang misterius. sedangkan Ann, 

perempuan mandiri, selalu melakukan apapun apa adanya. hubungan mereka tidak selalu 

berjalan mulus, mereka melewati berbagai masalah yang pelik. Geez harus mengejar 

impiannya kuliah di Jerman, mereka  harus menjalani hubungan jarak jauh. tidak mudah, 

mereka terus menghadapi berbagai masalah yang  ada. Geez yang berusaha membuat Ann 

percaya, tapi berat bagi Ann. Geez kerap kali menghilang, ia memang misterius. hal itu 

membuat Ann selalu bertanya-tanya. hingga ia bertemu seorang barista, namun hubungannya 

tidak direstui sang ibu. 

 

 

 

 

Buku 5 – Galuh Mustoko Weni - Geez and Ann 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Menulis denga ketulusan 

2. Cerita yang ringan dan relate 

3. Menjadi orang itu tidak boleh ragu-ragu 

4. Menyayangi keluarga 

5. Penulis menggambarkan kisahnya dalam buku ini 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 

Judul Buku : Geez & Ann #2 

Penulis Buku : Rintik Sedu 

Penerbit Buku : Gagas Media 

 

  

Apa yang dibahas buku ini? 

Buku ini menceritakan tentang kisah cinta Geez & Ann. Dalam buku ini 

menceritakan bagaimana perjuangan seorang Ann yang mengejar masa lalu nya. Setelah 

bertahun-bertahun Ann hanya bisa menunggu, pada suatu hari Ann terpikirkan untuk 

menyusul Geez ke Berlin. Saat di Berlin Ann tanpa arah terus menerus mencari Geez, tapi 

saat sudah bertemu Geez keadaan tidak memungkinkan. Dalam buku ini juga bahwa saling 

mencintai tidak harus selalu bersama karena dalam cerita ini kita juga di ajarkan untuk selalu 

ikhlas dalam menghadapi masalah yang menimpa , dalam hubungan juga harus sama - sama 

berjuang dan tidak selamanya kisah cinta berakhir dengan happy ending. 

 

Buku 6 – Ghina Dwi Ramadhani Putri - Geez & 

Ann #2 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Dalam hubungan komunikasi merupakan salah satu hal yang penting 

2. Jangan memaksa membukakan hati jika masa lalumu masih ada di dalam hatimu. 

3. Kita tidak bisa memaksa kehendak diri sendiri 

4. Keinginan kita belum tentu kehendak Tuhan 

5. Jangan terlalu berharap pada sesuatu yang belum pasti 

6. Jangan membuat janji jika belum tau dapat ditepati atau tidak 


