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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Aksara Mahari 

 Penulis Buku : seokjinjuseyyo 

Penerbit Buku : seokjinjuseyyo 

  

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini membahas tentang lika-liku hidup seorang lelaki bernama Aksara Mahari 

sebelum berpulang ke dekapan Mahika. Sosok Aksa yang berpenampilan serampangan tetapi 

menjadi jagoan serta kesayangan keluarga, teman-teman, pacar, penulis, bahkan sederet para 

pembaca kisahnya. Buku ini lebih berfokus pada cerita saat Aksa tengah menempuh 

pendidikan sebagai mahasiswa lebih jelasnya mahasiswa Jurusan Teknik Kebumian Program 

Studi Geologi Universitas Cigolendang. Aksa memiliki tambatan hati bernama Dara yang ia 

kenal berkat acara inaugurasi di kampus kala itu, memiliki dua sahabat yang masih saja awet 

membina pertemanan sejak kecil hingga sekarang yakni Deehan dan Bara, serta sahabat 

lainnya  seperti Abi, Dega, Gian, dan Mas Wira yang juga merupakan kakak dari Dara. Bab 

pertama menceritakan tentang hari ulang tahun Dara. Bab berikutnya menceritakan waktu 

dimana Aksa sudah bersiap untuk mengobarkan tanda perdamaian antara fakultasnya dengan 

fakultas tetangga. Hal ini ia lakukan karena rasa tidak terima adik tingkatnya dikeroyok     habis-
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habisan oleh mereka. Sehingga sebagai kakak tingkat, Aksa merasa memiliki tanggung 

jawab atasnya. Bab berikutnya menceritakan saat dimana Dara nampak kesal karena ulah 

Aksa yang secara tiba-tiba memesan tiket keberangkatan ke Jogja. Hal ini sangat bertolak-

belakang dengan kepribadiannya dimana setidaknya ia memiliki tiga rencana yakni Plan A, 

Plan B, dan Plan Y. Sesampainya di Jogja, mereka mengunjungi Tempo Gelato dan Via Via 

yang berlokasi di Prawirotaman. Bab berikutnya menceritakan kala Aksa dan Dara kini telah 

beranjak ke jenjang yang lebih serius. Menyusuri setiap sentimeter persegi ubin rumah 

pemberian neneknya Aksa. Mulai mencipta khayalan masa depan tentang akan bagaimana 

kehidupan mereka kelak. Menerjang badai rumah tangga bersama. Melalui hari-hari berdua 

bukan lagi sebagai sahabat melainkan pasangan. Bab berikutnya membahas tentang Dara 

dan Aksa yang tengah berbahagia menyambut kedatangan buah hati sekaligus jagoan kecil 

mereka. Bab terakhir buku ini menceritakan tentang kisah balik Aksa, Deehan, dan Bara 

yang sedang bertamasya ke Bali ketika mereka duduk di bangku kelas 12 SMA. Kemudian 

pada akhir buku ini pula dipaparkan surat wasiat sebagai peninggalan terakhir Aksa yang 

diperuntukkan bagi Dara dan anak mereka, Gentala. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

1. Buku ini mengajarkan untuk tidak menilai seseorang dari covernya saja. Seseorang 

yang berpenampilan serampangan belum tentu merupakan seorang yang membawa 

kesan buruk atau negatif. Bisa saja ia memiliki hati yang tulus dan penyayang, 

menjadi panutan, serta kebanggaan semesta. 

2. Kematian tidak memandang usia, jenis kelamin, jabatan, derajat, peran, paras, dan 

sebagainya. Sehingga kita harus siap menerima kepergian akan seseorang yang 

banyak bepengaruh dalam hidup kita serta bangkit untuk melanjutkan kisah kita. 

3. Hidup bukan tentang apa yang telah semesta berikan untuk kita, melainkan apa yang 

kita berikan untuk semesta sehingga sekembalinya kita nanti ada hal-hal baik yang 

ditinggalkan dan bermanfaat bagi sekitar. 

4. Tidak hanya perempuan saja yang boleh untuk menampakkan sisi lemahnya, laki-

laki pun juga seorang manusia yang tentunya memiliki sisi lemah dan membutuhkan 

bahu untuk bersandar sejenak. 

5. Hal yang tidak terencana terkadang malah berjalan lebih lancar daripada yang telah 

direncanakan sebelumnya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Guru Inspiratif 

Penulis Buku : Sukandi dan Sumarni 

Penerbit Buku : Yaama Widya 

 

Buku 2 – Adib Al Furqy Asfahany - Guru Inspiratif 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini berisi bagaimana cara menjadi guru yang inpiratif. Di dalam 

buku tersebut kita dapat membaca dan menemukan bagaimana menjadi guru yang 

baik dan dihormati oleh siswanya. Isi dari buku tersebut kebanyakan memberikan 

tips bagaimana menjadi seorang guru yang hebat, berikut beberapa tips yang di 

berikan, Jika anda ingin menjadi seorang guru maka anda harus belajar pada 

seorang guru. Jika anda ingin menjadi maha guru maka anda harus belajar pada 

mahaguru kehidupan. Sebagai seorang pelajar kita diwajibkan untuk mengkaji 

materi-materi yang di berikan guru, akan tetapi mengkaji ilmu agama juga sangat 

penting. untuk mekaji materi bisa dilakukan di dalam kelas tetapi mekaji ilmu 

agama itu bisa dilakukan di manapun dan kapanpun. Untuk menjadi guru yang 

ingin di mengerti siswanya maka guru harus bisa memengerti keadaan siswanya. 

Untuk menjadi guru yang baik seorang guru juga dituntut untuk kreatif salah 

satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang unik agar siswa bisa 
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tertarik untuk belajar. Apabila ada salah seorang siswan yang kurang dalam minat 

belajar, ternyata dengan memberikan rasa kasih sayang dapat menumbuhkan 

semangat belajar siswa tersebut. Cara Terbaik untuk mendidikan anak adalah 

dengan kesabaran. Tanamkan pada diri seorang anak bahwa nilai dari apa yang 

dilakukan lebih tinggi dari pada harta benda. Jangan sampai anak-anak kita di 

butakan oleh harta. jangan sesekali kita mengambil keputusan pada saat keadaaan 

emosi. Tugas seorang guru tidakhanya mendidik anak tetapi tugas guru juga 

harus memberi motivasi pada siswanya. Guru tak perlu mencela jika ada 

perbuatan siswa yang salah. Jangan lah menjadi guru egois, kasar ,tidak mau tau 

apaurusan siswanya dan terlalumenjaga jarak pada siswa. berubahlah sesui 

dengan tuntuntat zaman dalam meng hadapi siswa. Seorang guru harus bisa 

memeberi spirit, tanggung jawab, memberi keteladanan, dan mampu motivasi 

untuk maju. Betapa hebatnya kekuatan sebuah senyum, kelembutan, perhatian, 

kesabaran, dan kemampuan seorang guru untuk menyederhanakan pembelajaran 

dalam bahasa siswa. Karena itulah mindset siswa dapat erubah total. Jika hendak 

menolong seseorang maka tolonglah dengan hati yang ikhlas. Sebab, pertolongan 

yang diberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas tidak akan disia - siakan oleh 

Allah. 

 

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

1. Belajarlah pada orang yang tepat 

2. Pentingnya ilmu agama 

3. Cara menjadi guru yang dihormat 

4. Pentingnya memiliki sifat sabar  
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : PACHINKO 

Penulis Buku : Min Jin Lee 

Penerbit Buku  : Gramedia Pustaka Tama 

 

Buku 3 – Mellynda Maharani - PACHINKO 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Novel ini menceritakan kisah keluarga Korea dengan setting tahun 1910, awal tahun ketika 

Korea dianeksasi oleh Jepang, hingga penghujung abad ke-20. Cerita tidak hanya berpusat 

pada satu tokoh utama saja, namun keluarga generasi Korea yang kemudian menjadi salah 

satu dari cikal bakal generasi zainichi Korean. Kisah dimulai dengan imigrasi sepasang 

suami-istri, Sunja (anak dari pemilik losmen kecil yang cacat sehingga jalannya agak 

pincang) dan Baek Isak, seorang pastor berkebangsaan Korea ke Jepang dan bermukim 

Ikaino, pemukiman warga Korea di Osaka (1933-1989). Dilanjutkan dengan keturunan 

Sunja dan Baek Isak yang seterusnya tinggal di Jepang dan mendapatkan hak menjadi warga 

tetap (permanent resident) Jepang pada penghujung 90-an. 
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Sebelum memutuskan untuk pergi meninggalkan negaranya, Sunja adalah seorang gadis 

desa polos yang terlibat asmara dengan Hansu, laki-laki yang menolongnya di pasar dari 

gangguan para lelaki penggoda. Sejak peristiwa itu, mereka mulai sering bertemu dan 

akhirnya ia mengandung anak Hansu. Sunja memutuskan lari dari Hansu setelah mengetahui 

bahwa alasan kepergiannya ke Jepang bukan hanya urusan bisnis melainkan karena ia sudah 

berkeluarga. Ini salah satu alasan mengapa Hansu tidak bisa menikahinya meskipun berniat 

untuk bertanggungjawab. Lalu hadirlah Baek Isak, seorang pastor sakit-sakitan yang 

bersedia menikahinya dan mengajaknya hijrah ke Jepang. Noa lahir tidak lama setelah 

kepindahan mereka pada 1933 dan disusul oleh Mozasu. 

Kehadiran Noa dan Mozasu seperti menjadi gula dalam pahitnya keluarga Sunja, 

masalah berdatangan silih berganti; suaminya yang dipenjara karena tuduhan penyebaran 

ajaran sesat yang salah, kesulitan finansial, terbelit hutang, merasa tidak aman terlebih 

mendekati akhir Perang Dunia II, dan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Masalah sehari-

hari ini sudah menjadi teman akrab bagi Sunja dan sebagian besar keluarga Korea berstatus 

sosial rendah. Namun dari sekian masalah yang diceritakan dengan detail dan presisi oleh 

pengarang berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, bagi saya ada dua hal yang menjadi 

fokus pengarang: stereotyping dan krisis identitas yang ditampakkan dalam beberapa tokoh. 

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

1. Jadilah perempuan yang tangguh dalam menanggung rasa kehilangan, keinginan 

yang tidak terpenuhi, dan tetap bertahan di tengah minoritas; 

2. Tentang bagaimana cara kita hidup di lingkungan yang baru dan asing; 

3. Hidup tidak selalu seperti yang diharapkan, namun yang terpenting adalah 

bagaimana kita harus selalu berusaha; 

4. Jangan mudah berburuk sangka hanya berdasar apa yang yang dilihat dan didengar 

terhadap orang baru; 

5. Kebohongan tidaklah selalu buruk, terkadang kebohongan dilakukan agar tidak 

terjadi hal-hal yang berakibat buruk. Namun, sebesar apapun usaha kita menutupi 

kebohongan tersebut, pasti akan ada masanya kebohongan tersebut akan terungkap; 

6. Cara agar menghindari pengalam buruk tidak kembali terulang di masa depan 

adalah dengancara menceritakan kembali pada generasi selanjutnya untuk dijadikan 

refleksi kehidupan  
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Gejolak Dalam Awan  

Penulis Buku : Desni Intan Suri 

Penerbit Buku : Metamind 

   

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini membahas mengenai anak perempuan yang dulunya seluruh urusannya 

rumah diurus oleh ibunya dan saat ia mengalami masa remaja ibunya seakan lelah dengan 

semuanya dan harus meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Selain masalah ditinggal 

ibu, ia juga mengalami rasa seakan hidup sendiri, dimana saat itu ayahnya menikah lagi, 

ketiga abangnya merantau, dan kedua sahabatnya meninggalkannya untuk mencari 

kehidupan baru. Ia pun mulai bangkit dengan semangat belajar dan mengejar cita-citanya 

untuk menjadi dokter, Namun karena kecintaannya dengan dunia pendidikan ia pun 

memutuskan untuk menjadi guru. Kesuksesannya seakan kurang karena ketidakhadiran 

sosok seorang ibu, karena ibu adalah orang yang terkenang sampai kapanpun. 

 

 

Buku 4 – Faiza Amalia Alfiani - Gejolak Dalam Awan 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Sebagai anak perempuan kita juga harus dapat mengurus rumah 

 

2. Jangan mengecewakan orang tua 

 

3. Kejujuran dan sikap saling terbuka dalam sebuah keluarga itu penting 

 

4. Jangan mengikuti perbuatan teman yang tidak baik hanya karena alasan ingin setia kepada 

teman 

 

5. Apapun masalahnya dapat diatasi dengan semangat dan kerja keras dari diri kita sendiri 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Dunia Sophie 

Penulis Buku : Jostein Gadeener  

Penerbit Buku : PT Mizan Pustaka 

  

Apa yang dibahas di buku ini? 

Sophie seorang gadis beruia 14 Tahun secara tiba-tiba mendapatkan surat yang berisi 

pelajaran filsafat dari Alberto Knox. Sejak itu Sophie terus mendapatkan pelajaran dasar 

filsafat dari Alberto mulaii dari zaman pra Socrates, zaman Socrates, Plato, Aristoteles, abad 

pertengahan, hingga abad ke-20. Sophie yang pada akhirnya mulai mengetahui identitas 

alberto, akhirnya mulai membahas pelajaran filsafat secara langsung tanpa melalui perantara 

surat. Hinga pada akhirnya lambat laun melalui surat yang berasal dari Lebanon dan dari 

penjelasan Alberto, Sophie menyadari bahwa dunianya hanyalah kisah yang ditulis oleh ayah 

Hilde yaitu Albert Knag sebagai kado ulangtahun untuk Hilde. Mereka mencari jalan untuk 

melawan Albert Knag, namun pada akhir buku mereka menghilang dan memiliki eksistensi 

baru sebagai ruh. Sophie dan Alberto berhasil keluar dari pikiran Albert Knag dan ingin ikut 

campur dalam dunia Hilde dan ayahnya. 

 

 

Buku 5 – Restu Anggoro Kasih  - Dunia Sophie 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Filsafat serta ide dasar mulai dari zaman pra Socrates hingga filsafat abad ke-20. 

2. Hubungan manusia dengan tuhan 

3. Hubungan manusia terhadap diri sendiri 

4. Rasa ingin tau yang merupakan hakikat manusia dapat memacu akal pikir manusia untuk 

menemukan sebiah jawaban bahkan untuk pertanyaan yang klise dan sederhana, seperti 

“siapa kamu” dan “darimana datangnya dunia” 

5. Menilai permasalahan melalui berbagai sudut pandang 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Harry Potter and the Sorcere’s Stone 

Penulis Buku : J.K. Rowling 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama 

  

Apa yang dibahas di buku ini? 

Secara garis besar, buku ini membahas tentang kisah Harry, anak laki-laki 

keturunan penyihir yang tinggal bersama Pamannya karena sudah tak lagi 

memiliki orang tua. Di buku ini menceritakan kisah awal mula Harry masuk ke 

Hogwarts. Konflik utama di buku ini dimulai ketika Harry, Ron, dan Hermione 

mengetahui bahwa ada sebuah batu bertuah yang disimpan di Hogwarts. Batu 

bertuah tersebut konon dapat memberikan kehidupan abadi pada pemiliknya. 

Lalu Harry dan ketiga temannya ini berusaha untuk melindungi batu tersebut. 

 

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

1. Persahabatan yang baik antara Harry, Hermione, dan Ron 

2. Kerjasama antara Harry, Hermione, dan Ronyang terjalin dengan baik dan 

kompak dalam memecahkan masalah 

3. Keberanian dan tekad yang kuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan 

Buku 6 – Afifah Nurmayudanti - Harry Potter and the Sorcere's Stone 


