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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Shock for the Secret Seven – Keributan Sesama Kawan 

 Penulis Buku : Enid Blyton 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama 

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Secara singkat, buku ini membahas suatu permasalahan di suatu desa kecil. 

Pembaca akan ditemani oleh Sapta Siaga, perkumpulan anak-anak yang suka 

memecahkan masalah atau misteri yang sedang marak di sekitar mereka. Dalam series 

ini, antaranggota Sapta Siaga sempat bertikai dan berujung terjadinya perpecahan di 

antara mereka. Jack, salah satu anggota dari Sapta Siaga, memutuskan untuk keluar dari 

perkumpulan tersebut. Tidak hanya sampai di situ masalah yang harus dihadapi oleh 

Sapta Siaga. Di saat yang bersamaan, mereka harus menemukan pencuri anjing ras yang 

sangat lihai. Secara tiba-tiba, anjing-anjing keturunan ras di desa itu menghilang satu 

persatu. Tentu hal ini menimbulkan keresahan yang cukup besar. Apalagi, dua kakak 

beradik yang tergabung dalam Sapta Siaga – Peter dan Janet – juga memiliki anjing ras, 

yaitu Skippy. Tentunya mereka tidak ingin Skippy sampai dicuri oleh orang lain. Namun, 

tidak bisa dipungkiri, Skippy pun ikut menghilang seperti anjing-anjing ras lainnya. Di 
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sini, Sapta Siaga berusaha memecahkan masalah ini dan berambisi untuk menemukan 

pencuri tersebut. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

1. Menyelesaikan suatu permasalahan harus dengan kepala dingin dan penuh 

ketenangan. Saat kita menyelesaikan masalah dengan terburu-buru dan emosi, justru 

akan memberikan hasil yang tidak baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sesulit apapun masalah yang sedang kita 

hadapi, jika kita mau untuk terus berusaha, maka kita akan menemukan beberapa 

petunjuk hingga titik terang dari masalah tersebut. 

3. Kekompakkan dan kerja sama tim. Di buku ini, Sapta Siaga saling bekerja sama 

dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan mereka. 

4. Rasa peduli dan keinginan untuk membantu satu sama lain. Kepekaan dari diri 

sendiri terhadap keresahan dan masalah orang lain menjadi salah satu hal yang cukup 

penting. Dengan adanya rasa tersebut, kita akan dengan senang hati memberikan 

kontribusi kita untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh orang 

lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Bintang 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama 

 

       Buku 2 – Firgi Daffa Fauzi - Bintang 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Menceritakan awal perjalanan tiga remaja, murid kelas 11. Penampilan 

mereka sama seperti murid SMA lainnya. Tapi mereka memiliki rahasia besar. 

Raib, warga Klan Bintang yang dapat menghilang. Seli, teman semeja Raib yang 

bisa mengeluarkan petir dari tangannya putri dari Klan Matahari. Dan yang 

terakhir Ali, warga Klan Bumi yang terkenal dengan kegeniusannya dan juga 

biang kerok dapat berubah menjadi beruang raksasa. Mereka telah mengunjungi 

klan lain dengan cara yang dilarang dan menjadi buronan sekertaris dewan kota 

Zaramaraz, karena mereka sempat mengetahui rencananya yang akan 

meruntuhkan pasak bumi, sehingga itu dapat menghancurnakan semua klan 

permukaan. 

Dengan 4 pesawat kapsul, mereka keluar masuk ke lorong kuno yang satu, 

ke lorong kuno berikutnya untuk mengecek kemungkinan disitu letak pasak bumi 
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yang mereka cari. Semua berkat kecerdasan Ali dalam menganalisa kemungkinan 

dimana letaknya pasak bumi. Ada saja halangan dalam perjalanan mereka. 

Kapsul mereka hampir saja dihancurkan diruang padang sampah, yang untungnya 

diruang itu pula kapsul ‘’lly” yang ditumpangi Raib, Seli, dan Ali di modifikasi 

agar menjadi pesawat yang lebih tangguh. 

. Selama perjalanan tersebut mereka harus kehilangan satu persatu 

anggota tim. Dalam menghadapi semua rintangan yang ada, mereka sekuat 

tenaga menggunakan kekuatan mereka masing-masig untuk menaklukkan 

rintangan. Namun, tetap harus ada yang dikorbankan dari anggota tim mereka 

yaitu nyawa. Pada akhirnya Raib, Seli dan Ali pun berhasil membatalkan rencana 

sekretaris dewan tapi membebas kan penjahat terhebat di dunia pararel yaitu 

Putra Tanpa Mahkota. 

 

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

1. Tentang dunia paralel 

2. Ada barang-barang yang sangat modern dan bisa saja di masa depan kelak benar-

benar ada, seperti makanan yang dapat diubah rasanya sesuai dengan yang 

diinginkan orang yang makan tanpa tambahan bumbu lain, mobil terbang yang 

dapat diajak komunikasi, penjara kaca dimensi, dan lain-lain 

3. Kisah persahabatan antara ketiga siswa SMA dan saling melengkapi satu sama lain 

4. Si Ali merupakan tokoh yang saya sukai mulai dari sikapnya dan juga sering 

bercanda 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Ibu, Aku Mencintaimu 

Penulis Buku : Agnes Davonar 

Penerbit Buku  : Intibook Publisher 

 

 

Buku 3 – Ryan Pratama Wibawa - Ibu, aku Mencintaimu 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Awalnya, Angel berasal dari keluarga kaya raya. Semua berubah begitu saja ketika 

ia kehilangan Ayahnya yang meninggal karena sebuah kecelakaan saat menjemput Ibunya. 

Sejak saat itu, Angel dan Ibunya hidup melarat karena semua kekayaannya disita untuk 

membayar hutang sang Ayah. 

Untuk bertahan hidup, Ibu Angel memutuskan untuk berdagang bakmi. Angel yang 

pintar, mendapat beasiswa di Sekolah tapi ia harus memendam rasa malu karena sang Ibu 
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hanya mampu membelikan ia seragam sekolah bekas untuknya. 

Di Sekolahnya, Angel memiliki masalah besar dengan Agnes karena menyukai satu 

pria yang sama bernama Aji. dengan segala cara Agnes berusaha menyingkirkan Angel, 

termasuk membuatnya malu karena statusnya sebagai anak penjual bakmi.  

Angel tidak mengakui bahwa ia memiliki Ibu yang hanya pedagang bakmi, bahkan 

ketika sang Ibu harus menjadi cacat karena kecelakaan, Angel tidak pernah peduli sampai 

akhirnya ia tersadar dalam sebuah kejadian besar yang membuatnya mengerti bahwa “Ibu 

adalah hal terindah yang tidak akan pernah terhapus dalam kehidupannya. 

 

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

1. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

2. Hubungan manusia dengan manusia lain 

3. Hubungan manusia dengan Tuhan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Surat Kecil Dari Surga (Keikhlasan Gadis Kecil Melawan Penyakit 

Mematikan) 

Penulis Buku : Kirana Kejora 

Penerbit Buku : HI-FEST Production 

   

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Sejak kecil Hanum tinggal di panti milik Bu Nur dan bersama dengan Wanda, 

sahabatnya. Suatu ketika, Hanum menikah dengan Agung, laki-laki yang dia cinta pada 

pandangan pertama. Namun, pernikahan itu tanpa adanya restu dari orang tua Agung. 

Pernikahan yang awalnya indah, lama-lama menjadi kacau. Hingga akhirnya mereka 

bercerai, dan Hanum tinggal bersama buah hatinya, Bintang. Kehidupan Hanum menjadi 

sederhana dan dia harus mandiri menghidupi keluarga kecilnya. Beruntungnya, ia masih 

memiliki Wanda dan Bu Nur yang peduli dengannya dan anaknya. Sejak kecil, Bintang 

sudah mengidap penyakit HIV, penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Hanum merasa sedih 

akan hal itu. Ditambah banyak cacian yang didapatkan dari para tetangganya, Hanum 
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semakin terpuruk rasanya. Akhirnya dia memiliki keinginan untuk berpindah tempat tinggal, 

agar kehidupannya dirasakan lebih tenang. 

Suatu hari, Ibu Bintang akan mengikuti suatu lomba desain baju dan harus 

meninggalkan Bintang di rumah sendirian. Saat itu, Bintang menulis surat lagi untuk Ajeng 

dan Eyang putrinya. Setelah beberapa hari, Bintang berulang tahun dan dia diajak ibunya 

untuk liburan ke dufan bersama Ajeng. Bintang merasa sangat senang karena dia tidak pernah 

pergi liburan sebelumnya. Dan Hanum pun baru menyadari akan hal itu. Hari demi hari, 

Bintang merasa senang karena ada teman main dan juga dikunjungi oleh Tante Wanda 

(sahabat Hanum) dan Ibunya Wanda. Lagi dan lagi, Bintang menulis surat yang ditujukan 

kepada Eyangnya. Isi surat itu Bintang ingin sekali bertemu Eyangnya, karena sebelumnya 

ia hanya mendengar cerita dari Hanum saja tanpa pernah bertemu. 

Pada suatu hari, Hanum merasa kehilangan sosok yang tulus dalam kehidupannya. Ia 

sempat sedih karena kepergian Dokter Luhut yang telah menikah dengan pujaan hatinya dan 

melanjutkan sekolah  spesialis di Jerman. Di saat keadaan seperti itu, Wanda berkunjung ke 

rumah Hanum untuk memberikan selamat atas kemenangan lomba yang diikuti Hanum pada 

sebelumnya. Saat itu juga,  Hanum menceritakan keluh kesah perasaan yang dirasakan ketika 

Dokter Luhut pergi. Namun, Wanda selalu memberikan semangat dan juga mengingatkan 

Hanum untuk selalu bersyukur karena dia masih memiliki Bintang dan Wanda juga memberi 

nasihat kepada Hanum untuk lebih fokus kepada Bintang dan juga karirnya sebagai desainer 

yang sedang mulai berkembang. Akhirnya Hanum sadar akan hal itu, ia memang sudah 

seharusnya fokus kepada kebahagiaan keluarga kecilnya terutama Bintang dan karirnya. 

Hanum merupakan sosok wanita dan orang tua yang sangat tangguh dalam menghadapi 

kerikil-kerikil di kehidupannya 

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

1. Pantang menyerah dalam menjalani kerasnya kehidupan. 

2. Perjuangan seorang ibu, tanpa suami, dalam menjaga anaknya yang sedang 

menderita penyakit mematikan. 

3. Seorang anak yang kuat dan tangguh menjalani kehidupan, walaupun ia sedang sakit. 

4. Masih ada orang-orang baik di lingkungan sekitar. 

5. Tidak memperlihatkan kesedihan di depan anaknya. 

6. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Moga Bunda Disayang Allah 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : Republika 

  

Apa yang dibahas di buku ini? 

Novel ini menceritakan seorang anak bernama Melati yang memiliki keterbatasan dalam 
hidupnya. Novel ini juga menceritakan perjuangan seorang pemuda bernama Karang untuk 
bisa keluar dari perasaan bersalah setelah kematian 18 anak didiknya dalam kecelakaan 
sebuah kapal. 

 
Melati adalah bocah berusia 6 tahun yang mengalami buta dan tuli sejak berusia 3 

tahun. Dia tidak memiliki akses untuk bisa mengenal dunia dan seisinya. Melati tidak pernah 

mendapatkan cara untuk mengenal apa yang ingin dikenalnya. Rasa ingin tahu yang dipendam 

bertahun tahun itu akhirnya memuncak. 

Karang, ia adalah pemuda yang suka mabuk dan sering bermurung diri di kamar. 

Karang sebenarnya hampir kehilangan semangat hidup setelah 18 anak didiknya tewas dalam 

kecelakaan perahu. Perasaan bersalahnya hampir setiap hari menghantui selama 3 tahun 

terakhir. Dia bahkan hampir tidak berminat ketika ibunya Melati memintanya untuk 

membimbing Melati. Namun, cintanya terhadap anak-anakmembuat Karang mau memenuhi 
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permintaan tersebut. 

Karang berusaha semampunya mengajari Melati mengenal benda, mengajari ia tata 

krama makan, dan lain sebagainya. Melati, yang tadinya amat sangat susah makan dengan 

sendok, akhirnya ia bisa walau harus berulang-ulang kali gagal. Melati sudah bisa duduk di 

atas kursi saat makan. 

Rasa putus asa nyaris timbul dalam diri Karang, tapi secara bertahap kebesaran Tuhan 

sudah mulai terlihat dalam diri Melati, walau banyak kendala yang dialami oleh Karang. 

Melati akhirnya mengerti benda yang menyenangkan itu bernama air. Melalui telapak tangan 

itulah Melati mulai mengenal dunia. Akhirnya dunia Melati tidak lagi gelap. Dia bisa 

mengenali orang tuanya, dia bisa mengenali kursi, sendok, pohon, dan sebagainya. 

 

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

1. Kuasa tuhan itu pasti ada bagi umatnya. 

2. Jangan pernah menyerah, karena tidak ada yang tidak mungkin selagi mau berusaha. 

3. Berbakti kepada kedua orang tua. 

 

  


