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ABSTRACT 

The Madrasah Literacy Movement (Gelem) at MAN 1 Lamongan 

continues to be encouraged. One of them is in the form of the 

mandatory reading and writing movement "Jabu Batu Brush 

Petang" which is an acronym for borrowing books for reading and 

writing to increase the achievement of picking stars. This means 

that all students are required to read and write down the main 

ideas in the literacy report book every day. This activity is in 

collaboration with the Darul Fikri library of MAN 1 Lamongan in 

terms of reading resource services, both in physical and digital 

form or e-books. The complexity of the role of digital libraries as 

a means of education, information, culture and a means of 

educating the nation is very necessary, so it is necessary to 

develop service promotions to support literacy movement 

activities in madrasas. Therefore, libraries with librarians in them 

are required to be able to overcome this problem while still 

providing information for all levels of users easily and cheaply, by 

utilizing technology in creative ways so as to produce useful 

products (information). Elib Manela's digital library service has 

access via the web and android as a means of supporting the 

Madrasah Literacy Movement program. This digital library will 

make the users feel more comfortable, practical, and easy to 

access various kinds of reading materials and information needed 

without being limited by space and time so that the Madrasah 

Literacy Movement program can run smoothly in accordance with 

the madrasa vision, namely the realization of superior digital 

madrasas. Through the promotion of the Manela E-Lib digital 

library, students can be influenced to use this service simply by 

opening the application and searching for the reading material 

they want in a practical, effective, easy-to-access and dual way 

because one book title is read by all students at the same time 

without having to go to the library. or buy the book, besides that 

E-Lib Manela also provides a catalog of the physical collection of 

library books owned and can access the circulation activities of 

borrowing/returning library books as well as the history of e-

books that have been read/downloaded as well as recorded as 

library visitors. 
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PENDAHULUAN
Kunjungan pemustaka ke 

perpustakaan merupakan tolak ukur 

pemanfaatan dan keberhasilan 

perpustakaan. Oleh karena itu 

perpustakaan harus dapat menunjukkan 

tampilan yang elegan, cantik, cerdas, 

menarik serta memberikan layanan yang 

ramah kepada pemustaka karena 

keberhasilan perpustakaan diukur 

dengan tingkat kedatangan pemustaka 

Keywords: Service, E-Lib Manela and Madrasah Literacy 

Movement 

 

ABSTRAKSI 

Gerakan Literasi Madrasah (Gelem) di MAN 1 Lamongan terus 

digalakkan. Salah satunya dalam bentuk gerakan wajib baca-tulis 

“Jambu Batu Sikat Petang” yang merupakan akronim dari pinjam 

buku baca tulis prestasi meningkat petik bintang. Artinya, semua 

siswa setiap hari wajib membaca dan menuliskan ide pokok dalam 

buku laporan literasi. Kegiatan ini bekerja sama dengan 

perpustakaan Darul Fikri MAN 1 lamongan dalam hal layanan 

sumber baca baik dalam bentuk fisik maupun digital atau e-book. 

Kompleksitas peran perpustakaan digital sebagai sarana 

pendidikan, informasi, budaya dan sarana mencerdaskan bangsa 

sangat diperlukan maka memandang perlu mengembangkan 

promosi layanan untuk menunjang kegiatan gerakan literasi di 

madrasah. Oleh karena itu, perpustakaan dengan pustakawan di 

dalamnya dituntut mampu mengatasi permasalahan ini dengan 

tetap menyajikan informasi bagi semua lapisan pemustaka secara 

mudah dan murah, dengan meemanfaatan teknologi dengan cara 

kreatif sehingga menghasilkan produk (informasi) bermanfaat. 

Layanan perpustakaan digital Elib Manela memiliki akses melalui 

web dan android sebagi sarana penunjang program Gerakan 

Literasi Madrasah . Perpustakaan digital ini akan menjadikan para 

pemustaka merasa lebih nyaman, praktis, dan mudah untuk 

mengakses berbagai macam bahan bacaan dan informasi yang 

diperlukan tanpa berbatas ruang dan waktu sehingga program 

Gerakan literasi madrasah dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan visi madrasah yaitu terwujudnya madrasah digital yang 

unggul. Melalui promosi perpustakaan digital E-Lib Manela siswa 

dapat terpengaruh untuk menggunakan layanan ini hanya dengan 

membuka aplikasi dan mencari bahan bacaan yang diinginkan 

dengan praktis, efektif, mudah diakses dan akses ganda karena 

satu judul buku dibaca semua siswa dalam waktu bersamaan tanpa 

harus pergi ke perpustakaan atau membeli buku tersebut, selain itu 

E-Lib Manela juga menyediakan katalog koleksi fisik buku 

perpustakaan yang dimiliki dan dapat mengakses aktivitas 

sirkulasi peminjaman/pengembalian buku perpustakaan serta 

histori e-book yang sudah dibaca/didownload sekaligus terekam 

menjadi pengunjung perpustakaan. 

Kata kunci:  Layanan, E-Lib Manela dan Gerakan Literasi 

Madrasah 
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dan tingkat keterpakaian koleksinya. 

Persoalannya bagaimana pemustaka 

mengetahui ketersediaan koleksi dan 

aktivitas perpustakaan yang diharapkan 

dapat membantu dalam perolehan 

informasi. Ada pepatah mengatakan “tak 

kenal maka tak sayang”, sehingga 

perpustakaan perlu memperkenalkan diri 

dengan segala aktivitasnya kepada 

pemustaka melalui promotion of library. 

Promosi perpustakaan merupakan 

rangkaian kegiatan perpustakaan yang 

dirancang agar masyarakat mengetahui 

manfaat sebuah perpustakaan melalui 

koleksi, fasilitas, dan produk/layanan 

yang disediakan. Perpustakaan 

merupakan  sarana yang sangat 

menunjang untuk kemajuan pendidikan 

dalam madrasah mulai dari sistem yang 

digunakan sampai bagaimana media 

promosi perpustakaan tersebut 

digunakan. 

Sehingga media promosi dan tujuan 

dari perpustakaan dapat sejalan dengan 

kurikulum madrasah. Promosi dilakukan 

untuk meningkatkan minat para siswa 

untuk memanfaatkan pelayanan 

perpustakaan di madrasah. Bila promosi 

dijalankan dengan baik sesuai dengan 

program, maka perwujudan fungsi 

informatif  akan berjalan dengan 

sempurna, baik  di dalam maupun di luar 

madrasah. Sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran akan 

keberadaan perpustakaan, sampai kepada 

tindakan untuk memanfaatkannya. 

Saat ini gejala electronic book (e-

book) atau buku elektronik mulai menjadi 

sesuatu yang perlu direspon. Mengapa? 

Karena secara tidak langsung e-book akan 

mempengaruhi aktivitas perpustakaan. 

Akankah e-book mengubah fungsi 

perpustakaan, bagaimana nasib 

perpustakaan jika e-book mengglobal, 

pantaskah dengan perkembangan 

teknologi saat ini perpustakaan terus 

berdiam diri dengan layanan 

konvensional? Dan apakah perpustakaan 

dapat menjamin pemustaka tetap 

terpuaskan dengan layanan yang selalu 

monoton dan kurang terjamah teknologi. 

Semua tantangan ini patut dijadikan 

perhatian untuk melangkah kepada 

perpustakaan modern yang mempunyai 

daya saing berkualitas.  

Persoalannya adalah bagaimana kita 

bisa mengembangkan manajemen 

perpustakaan modern, sementara kondisi 

objektif perpustakaan di madrasah/ 

sekolah rata-rata masih memprihatinkan. 

Misalnya tentang anggaran yang sangat 

kecil, kualitas sumber daya manusia yang 

masih rendah dan sarana prasarana yang 

terbatas. Kenyamanan membaca menjadi 

impian pemustaka di perpustakaan 

sebagai seorang konsumen.  

Oleh karena itu perpustakaan dengan 

pustakawan di dalamnya dituntut 

mampu mengatasi permasalahan ini 

dengan tetap menyajikan informasi bagi 

semua lapisan pemustaka secara mudah 

dan murah yaitu pemanfaatan teknologi 

dengan cara kreatif sehingga 

menghasilkan produk (informasi) yang 

bermanfaat. Akhirnya sasaran di masa 

depan dapat tercapai yaitu perpustakaan 

yang berwawasan teknologi yang 

memihak kepada semua lapisan 

pemustakanya.  

Mengingat hal tersebut, perpustakaan 

bertransformasi dari perpustakaan 

konvensional menjadi perpustakaan 

digital, layanan yang disediakan juga 

berbasis elektronik, sehingga 
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memudahkan para pemustaka untuk 

menjangkau informasi yang tersedia, 

tanpa terbatas ruang dan waktu. 

Kompleksitas peran perpustakaan 

digital sebagai sarana pendidikan, 

informasi, budaya dan sarana 

mencerdaskan bangsa sangat diperlukan 

maka memandang perlu 

mengembangkan promosi layanan 

perpustakaan digital dalam menunjang 

kegiatan gerakan literasi yang ada di 

madrasah. 

Promosi layanan perpustakaan 

dilaksanakan dengan berbagai terobosan 

misalnya menjalin komunikasi dengan 

pemustaka, memanfaatkan ilmu 

pengetahuan teknologi informasi dan 

komunikasi, serta menjalin kerjasama 

dengan pihak lain.  Perpustakaan Darul 

Fikri MAN 1 Lamongan melakukan 

promosi dengan berbagai cara agar 

pemustaka dapat mengetahui kegiatan 

yang ada di perpustakaan baik melalui 

media cetak maupun media elektronik 

sebagai salah satu cara promosi informasi 

yang sangat strategis dalam memberikan 

layanan informasi yang ada kepada 

pemustaka, khususnya kalangan civitas 

akademika MAN 1 Lamongan salah 

satunya adalah Layanan perpustakaan 

digital E-Lib Manela untuk menunjang 

program Gerakan Literasi Madrasah. 

Gerakan Literasi Madrasah 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan 

untuk menjadikan madrasah sebagai 

organisasi pembelajaran yang warganya 

literat sepanjang hayat melalui pelibatan 

publik. Hal yang paling mendasar dalam 

praktik literasi adalah kegiatan membaca. 

Budaya membaca merupakan salah satu 

ukuran kemajuan suatu masyarakat atau 

bangsa. Masyarakat atau bangsa yang 

telah maju telah menjadikan membaca 

sebagai salah satu kebutuhan hidupnya 

yang tidak kalah penting dibandingkan 

dengan kebutuhan lainnya yang sifatnya 

fisik atau sosial.  

Adapun metode penulisan artikel ini 

menggunakan metode observasi dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

promosi layanan  perpustakaan digital E-

Lib Manela yang dapat menunjang 

kegiatan literasi madrasah, sehingga 

kegiatan tersebut dapat dilaksanakan 

secara maksimal dan mengantarkan 

pemustaka tidak hanya membaca, tetapi 

menuangkan idenya dalam bentuk tulisan 

atau karya lain yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengertian perpustakaan Digital 

Perpustakaan adalah sebuah gedung 

atau ruangan yang digunakan untuk 

menyimpan koleksi bahan pustaka, yakni 

buku atau monograf, terbitan berseri, 

pamflet, brosur dan bahan non pustaka. 

Perpustakaan dalam paradigma memiliki 

pengertian bahwa perpustakaan 

menyediakan koleksi bahan pustaka 

untuk digunakan oleh pemustaka atau 

pengguna, bukan diperjualbelikan.  

Tapi, perpustakaan dalam paradigma 

baru memiliki pemahaman bahwa 

perpustakaan adalah sesuatu yang hidup, 

dinamis, segar menawarkan hal-hal baru, 

dan produk layanannya inovatif. 

Sehingga, perpustakan lebih atraktif, 

interaktif, edukatif, dan rekreatif bagi 

pengunjungnya. Saat ini, perpustakaan 

tidak hanya berbentuk seperti ruangan 

yang berisi rak-rak penuh buku. Adanya 

https://penerbitbukudeepublish.com/pengadaan/teknik-pengadaan-bahan-pustaka/
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perpustakaan ini memudahkan orang-

orang untuk mencari buku yang 

dibutuhkan tanpa datang ke 

perpustakaan tersebut.  

Sedangkan menurut Sulistyo Basuki 

dalam Safrudin Aziz (2014: 16) 

mengatakan bahwa perpustakaan dilihat 

dari aspek fisik bangunannya maupun isi 

memiliki pengertian sebagai “sebuah 

ruangan, bagian sebuah gedung ataupun 

gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpan dokumen, baik buku ataupun 

yang lainnya disusun rapi dan sistematis 

menurut pedoman tata susunan tertentu, 

yang fungsinya agar bisa dimanfaatkan 

oleh pembaca”. 

Perpustakaan digital adalah 

perpustakaan yang sebagian besar koleksi 

bukunya tersedia dalam format digital 

dan bisa diakses melalui komputer atau 

laptop. Perpustakaan ini tentu berbeda 

dengan perpustakaan konvensional yang 

menyediakan kumpulan buku cetak, film 

mikro, kumpulan kaset, audio, video dan 

sebagainya. Semua koleksi dari 

perpustakaan digital berada dalam suatu 

komputer server yang bisa ditempatkan 

secara lokal maupun di titik lokasi yang 

jauh.  

Tapi, orang-orang bisa mengakses 

server perpustakaan digital ini dengan 

cepat, mudah dan praktis melalui jaringan 

komputer atau laptop. Jadi, perpustakaan 

digital adalah perpustakaan yang 

menyajikan berbagai sumber informasi 

berupa tulisan, gambar hingga suara 

dalam bentuk file digital dan bisa diakses 

oleh semua orang secara online.  

Berdasarkan pendapat para ahli 

dalam Digital Library Federation di 

Amerika Serikat memberikan definisi 

perpustakaan digital sebagai organisasi-

organisasi yang menyediakan sumber-

sumber informasi, termasuk staf dengan 

keahlian khusus untukmenyeleksi, 

menyusun, menginterpretasikan, 

memberikan akses intelektual, 

mendistribusikan, melestarikan, dan 

menjamin keberadaan koleksi karya-

karya digital sepanjang waktu sehingga 

koleksi tersebut dapat digunakan oleh 

komunitas masyarakat tertentu atau 

masyarakat terpilih secara ekonomis dan 

mudah (Purtini, 2005).  

Sedangkan menurut Romi Satria 

Wahono mendefinisikan perpustakaan 

digital sebagai suatu perpustakaan yang 

menyimpan data baik itu buku (tulisan), 

gambar, suara dalam bentuk file 

elektronik dan mendistribusikannya 

dengan menggunakan protokol elektronik 

melalui jaringan komputer (Wahono, 

1998). Adapun A. Ridwan Siregar (2004:5), 

mendefenisikan bahwa “Perpustakaan 

elektronik adalah suatu lingkungan 

perpustakaan dimana berbagai objek 

informasi (dokumen, images, suara dan 

video-clips) disimpan dan diakses dalam 

bentuk elektronik” Dari beberapa defenisi 

tentang perpustakaan digital dapat 

diambil kesimpulan bahwa perpustakaan 

digital adalah jaringan perpustakaan yang 

dilayankan secara online dan dapat 

diakses 24/7 (24 jam sehari dan 7 hari 

seminggu) baik didalam perpustakaan 

maupun jarak jauh tanpa harus datang 

keperpustakaan secara fisik. 

 

2. Promosi Layanan Perpustakaan 

Promosi layanan perpustakaan 

merupakan salah satu program kerja yang 

dilakukan oleh pustakawan dalam 

memikat pemustaka untuk berkunjung ke 

perpustakaan. Tujuan utama promosi 
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perpustakaan adalah untuk menyadarkan 

masyarakat pengguna tentang pentingnya 

perpustakaan bagi kehidupan, baik masa 

sekarang maupun masa yang akan 

datang.  

Pada dasarnya segala daya dan upaya 

yang dilakukan melalui promosi dalam 

dunia perpustakaan memiliki sasaran 

untuk: meningkatnya pengunjung 

perpustakaan; meningkatnya buku yang 

dipinjam serta meningkatnya 

pemanfaatan koleksi maupun sumber 

daya yang ada di perpustakaan. Yang 

dimaksudkan agar semua program dan 

kegiatan yang dilakukan untuk para 

pemustaka diketahui secara utuh dan jelas 

oleh masyarakat. Selanjutnya mendapat 

respon atau tanggapan oleh  mereka. 

Bentuk respon tersebut diharapkan 

seperti yang diharapkan oleh pengelola 

perpustakaan. Dan pada akhirnya 

penyelenggaraan perpustakaan yang 

cantik, cerdas dan layanan yang ramah 

dapat menumbuhkan budaya baca bagi 

masyarakat. 

a. Bentuk promosi 

Promosi layanan perpustakaan bisa 

dilakukan dengan berbagai bentuk yang 

murah dan menarik antara lain :  

1) Brosur ; 

2) Poster ; 

3) News Letter ; 

4) Pembatas Buku ; 

5) Terbitan Khusus Perpustakaan ; 

6) Pameran Perpustakaan; 

7) Pameran buku ; 

8) Media ; 

9) Mading; 

10) Mengadakan lomba; 

b. Tujuan Promosi 

1) Menyebarkan informasi baru; 

2) Menarik perhatian dan minat 

pemustaka ; 

3) Branding yaitu membentuk citra 

atau kesan produk atau jasa; 

4) Meningkatkan jumlah 

pengunjung perpustakaan; 

5) Mendapatkan calon pemustaka 

baru; 

c. Bahan-bahan Promosi 

1) Koleksi bahan Pustaka; 

a) Koleksi fisik; 

b) Koleksi digital; 

2) Layanan; 

3) Fasilitas. 

d. Strategi promosi 

1) Penataan kondisi fisik 

perpustakaan; 

2) Membuat program promosi; 

3) Menerbitkan Buku Pedoman 

Perpustakaan madrasah/sekolah; 

4) Melaksanakan Kegiatan 

Pendidikan Pemakai, 

 

3. Layanan Perpustakaan Digital E-Lib 

Manela 

a. Infrastruktur Perpustakaan Digital 

Kebutuhan dalam perpustakaan 

digital adalah perangkat keras, perangkat 

lunak, dan jaringan komputer sebagai 

elemen-elemen penting infrastruktur 

sebuah perpustakaan digital. Perangkat 

utama yang diperlukan dalam 

perpustakaan digital adalah komputer 

personal (PC), internet (inter-networking), 

dan world wide web (WWW).  

Ketiga hal tersebut memungkinkan 

adanya perpustakaan digital. 

Perpustakaan digital juga memerlukan 

sistem informasi. Sucahyo dan 

Ruldeviyani (2007) mengungkapkan 

bahwa ada tiga elemen penting yang 

diperlukan dalam pengembangan sistem 
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informasi, yaitu pernagkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), 

dan manusia (brainware). Perangkat keras 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Web server, yaitu server yang akan 

melayani permintaan-permintaan 

layanan web page dari para pengguna 

internet; 

2) Database server, yaitu jantung sebuah 

perpustakaan digital karena di sinilah 

keseluruhan koleksi disimpan; 

3) FTP server, yaitu untuk melakukan 

kirim/terima berkas melalui jaringan 

komputer; 

4) Mail server, yaitu server yang 

melayani segala sesuatu yang 

berhubungan dengan surat elektronik 

(e-mail); 

5) Printer server, yaitu untuk menerima 

permintaan-permintaan pencetakan, 

mengatur antriannya, dan 

memprosesnya; 

6) Proxy server, yaitu untuk pengaturan 

keamanan penggunaan internet dari 

pemakaipemakai yang tidak berhak 

dan juga dapat digunakan untuk 

membatasi ke situs-situs yang tidak 

diperkenankan, 

7) Perangkat lunak yang paling banyak 

digunakan adalah Apache yang 

bersifat open source (bebas terbuka-

gratis). Untuk yang mengunakan 

Microsoft, terdapat perangkat lunak 

untuk web server yaitu IIS (Internet 

Information Sevices). Sumber daya 

manusia yang dibutuhkan dalam 

sistem informasi ini adalah,  

a) Database Administrator, yaitu 

penanggungjawab kelancaran 

basis data; 

b)  Network Administrator, yaitu 

penanggung jawab kelancaran 

operasional jaringan computer ; 

c) System Administrator, yaitu 

penanggungjawab siapa saja yang 

berhak mengakses system; 

d) Web Master, yaitu penjaga agar 

website beserta seluruh halaman 

yang ada di dalamnya tetap 

beroperasi sehingga bisa diakses 

oleh pengguna, dan  

e)  Web Designer, yaitu penanggung 

jawab rancangan tampilan website 

sekaligus mengatus isi website. 

b. Perpustakaan digital E-Lib Manela  

Perpustakaan Digital E-Lib Manela 

merupakan salah satu jenis layanan 

perpustakaan dengan koleksi yang 

tersedia berbentuk elektronik dan dapat 

diakses bebas online. layanan 

perpustakaan digital “Elib Manela” 

merupakan perpustakaan yang memiliki 

akses melalui web dan android berisi 

koleksi e-book lebih dari 1043 judul 

dengan kategori paket guru dan siswa, 

fiksi, umum, agama, literasi, biografi, 

sejarah, teknologi dan sains. 

Selain itu “Elib Manela” juga 

menyediakan katalog koleksi fisik buku 

yang dimiliki perpustakaan Darul Fikri 

sebanyak 6026 judul dan juga dapat 

mengakses aktivitas  sirkulasi 

peminjaman/pengembalian buku 

perpustakaan serta histori e-book yang 

sudah dibaca/didownload sekaligus 

terekam menjadi pengunjung. Tidak 

hanya itu, pemustaka dapat mengakses 

informasi yang dibutuhkan bebas selama 

24 jam dan dapat diakses kapan pun dan 

dimana pun dengan mudah, efektif dan 

efisien. Pemustaka dapat mengakses 

sumber-sumber tersebut tanpa terikat 
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dengan jam buka seperti jam kerja atau 

jam buka dengan alur kerja yang 

terkomputerisasi dan sumber informasi 

digital. Pemustaka dapat mengakses 

katalog serta membaca buku digital secara 

online yang tersedia melalui Web dan 

aplikasi yang bisa didownload melalui 

App store dengan berbagai fitur yang 

mudah dan menarik sebagai sarana 

penunjang kegiatan Gerakan Literasi 

Madrasah (Gelem)  

Layanan perpustakaan digital E-Lib 

Manela merupakan perpustakaan yang 

memiliki akses melalui web dan android. 

Aplikasi ini terbentuk karena fungsi 

promosi melalui kerja sama dengan 

Rudofa IT . Berikut tentang Perpustakaan 

digital E-Lib secara teknikal, 

1) Aplikasi ini Berbasis inlislite versi 3.2 

sesuai dengan yang dianjurkan oleh 

Perpusnas; 

2) Aplikasi Perpustakaan dikembangkan 

dengan beberapa tambahan aplikasi 

pendukung untuk lebih 

mempermudah diakses dan 

digunakan oleh user. Aplikasi 

pendukung tersebut bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh user yang 

datanya diambil langsung dari 

aplikasi dasar yaitu inlislite versi 3.2; 

3) Aplikasi perpustakaan ini 

menggunakan cloud server sehngga 

dapat diakses dari manapun oleh user 

dan administrator melalui jaringan 

internet; 

4) Aplikasi pendukung tersebut meliputi 

aplikasi Web based dan android. 

Perbedaan akses menggunakan 

aplikasi Web based dan android 

adalah sebagai berikut :  

 

a) Web Based   

(1) Menggunakan Browser untuk 

dapat mengakses aplikasi, 

baik browser dari PC/laptop 

maupun browser dari 

Smartphone; 

(2) Setiap user harus mengetahui 

adress atau alamat domain; 

(3) Setiap user, setiap kali 

mengakses aplikasi harus 

login terlebih dahulu. User 

diharuskan hafal login user 

dan passwordnya; 

(4) Kecepatan respon 

halaman/loading biasanya 

lebih lambat dibanding 

dengan aplikasi android; 

(5) Tampilan di web mobile 

terkadang kurang optimal; 

b) Aplikasi android  

(1) Aplikasi di download dan di 

instal dari playstore; 

(2) User hanya melakukan sekali 

login untuk masuk dan 

membuka aplikasi. 

selanjutnya, user hanya 

tinggal menekan icon aplikasi 

perpustakaan untuk langsung 

mengaksesnya.  

(3) Aplikasi perpustakaan ini 

dapat diakses setiap saat, 

tidak hanya pada saat jam 

sekolah dan ketika di sekolah 

saja, tetapi user/siswa dapat 

mengaksesnya kapan pun 

dan dimana pun. Pemustaka 

dapat membaca salah satu 

ebook untuk kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan 

gerakan iterasi madrasah , 

tinggal akses melalui 

smartphone maupun laptop. 



 

1017 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
c. Tujuan E-Lib Manela 

Tujuan E-Lib Manela sesuai dengan 

visi madrasah yaitu terwujudnya 

madrasah digital yang unggul, 

berkarakter, terampil dan berbudaya 

lingkungan. Adapun tujuan promosi 

layanan perpustakaan digital E-Lib 

Manela adalah untuk mengajak agar 

warga madrasah terutama siswa MAN 1 

Lamongan dapat termotivasi untuk gemar 

membaca melalui e-book yang disajikan 

dalam aplikasi tersebut. Selain itu E-Lib 

Manela juga sebagai sarana pendukung 

Gerakan Literasi Madrasah program 

literasi madrasah dapat terlaksana lancar.   

d. Kelebihan dengan E-Lib Manela 

1) Praktis 

Pemustaka  bisa mengetahui katalog 

baik buku fisik maupun digital, aktivitas 

download/membaca, sirkulasi dan 

membaca beberapa buku yang diakses 

hanya dengan satu perangkat.  

2) Efisien 

Pemustaka tidak perlu pergi ke 

perpustakaan ketika membutuhkan buku 

atau informasi bentuk lainnya.  

3) Mudah diakses  

Pemustaka dengan mudah dan cepat 

dapat mengakses secara online tanpa 

berbatas ruang dan waktu 

4) Ruang tidak perlu luas 

Tidak membutuhkan ruang yang luas 

untuk menyimpan koleksi. Selain itu, 

teknologi penyimpanan media juga lebih 

terjangkau; 

5) Akses ganda  

 Semua orang bisa mengaksesnya 

secara bersamaan, bahkan, membaca satu 

buku yang sama di perpustakaan digital. 

 

 

 

e. Kelemahan E-Lib Manela 

1) Kecepatan Akses 

Karena banyak pengguna yang 

terhubung ke internet, kecepatan 

aksesnya menurun secara wajar; 

2) Biaya awal tinggi 

Biaya infrastruktur perpustakaan 

digital yaitu biaya perangkat keras, 

perangkat lunak, penyewaan sirkuit 

komunikasi umumnya sangat tinggi; 

3) Bandwidth 

Perpustakaan digital membutuhkan 

bandwidth tinggi untuk transfer sumber 

daya multimedia. Tentunya 

membutuhkan akses internet yang 

mumpuni supaya perpustakaan digital 

dapat diakses tanpa kendala; 

4) Lingkungan 

Perpustakaan digital tidak dapat 

mereproduksi lingkungan perpustakaan 

konvensional karena beberapa orang 

menganggap bahan bacaan tercetak lebih 

mudah daripada bahan bacaan di layar 

monitor PC/laptop maupun browser dari 

Smartphone; 

5) Pengawetan 

Perpustakaan digital dapat dengan 

cepat menjadi ketinggalan zaman karena 

perkembangan teknologi.  

 

4. Gerakan Literasi Madrasah 

a. Pengertian 

Gerakan Literasi Madrasah 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan 

untuk menjadikan madrasah sebagai 

organisasi pembelajaran yang warganya 

literat sepanjang hayat melalui pelibatan 

publik. Hal yang paling mendasar dalam 

praktik literasi adalah kegiatan membaca 

Budaya membaca merupakan salah satu 

ukuran kemajuan suatu masyarakat atau 
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bangsa. Masyarakat atau bangsa yang 

telah maju telah menjadikan membaca 

sebagai salah satu kebutuhan hidupnya 

yang tidak kalah penting dibandingkan 

dengan kebutuhan lainnya yang sifatnya 

fisik atau sosial.  

Gerakan Literasi Madrasah (Gelem) di 

MAN 1 Lamongan merupakan gerakan 

wajib baca-tulis yang diberi nama “Jambu 

Batu Sikat Petang” merupakan akronim 

dari pinjam buku baca tulis prestasi 

meningkat petik bintang yang artinya 

semua siswa setiap hari wajib membaca 

dan menuliskan ide pokok dalam buku 

laporan literasi.  

Kegiatan ini bekerja sama dengan 

perpustakaan Darul Fikri MAN 1 

lamongan dalam hal layanan sumber baca 

baik dalam bentuk fisik maupun digital 

atau e-book. program ini merupakan 

program intervensi pembudayaan literasi 

yang tepat, mudah dilaksanakan, 

dilakukan secara sistemik, komprehensif, 

merata pada semua komponen madrasah, 

berkelanjutan, dan dikelola secara 

profesional oleh lembaga yang kredibel 

b. Tujuan 

Tujuan program Gerakan literasi 

madrasah di MAN 1 Lamongan adalah 

agar pemustaka aktif meminjam buku 

kemudian membaca dan menuliskan ide 

pokok atau intisarinya yang dilaksanakan 

setiap hari untuk meningkatkan prestasi 

yang unggul, sehingga memetik bintang 

keberhasilan sesuai harapan yang dicita-

citakan. Selain itu mampu melatih 

pemustaka untuk berkarya dalam bidang 

tulis menulis.  

c. Sasaran  

Sasaran program ini adalah seluruh 

siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan, mulai dari kelas X, XI, dan XII. 

Namun, tidak bisa kita pungkiri adanya 

kendala pada suatu hal. Seperti halnya 

program ini, terdapat suatu permasalahan 

ataupun persoalan yaitu masih saja 

banyak siswa siswi yang belum 

melaksnakan program ini, masih saja ada 

siswa-siswi yang tidak membaca ataupun 

tidak menulis ide pokok pada buku yang 

telah disediakan oleh madrasah. Dengan 

adanya kekurangan atau kendala di 

dalam program ini, maka madrasah 

membutuhkan promosi yang bisa 

mempengaruhi dan mengajak kepada 

warga madrasah untuk aktif membaca 

meskipun tidak meminjam buku di 

perpustakaan.  

 

5. Promosi Layanan Perpustakaan 

Digital “E-Lib Manela” Sebagai 

Sarana Penunjang Kegiatan Gerakan 

Literasi Madrasah 

Perpustakaan Darul Fikri MAN 1 

Lamongan dalam mengembangkan 

promosi  layanan perpustakaan digital 

Elib Manela untuk menunjang 

kegiatan/program Gerakan Literasi 

Madrasah menerapkan fungsi menajemen 

promosi melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Perencanaan yaitu menentukan apa 

yang harus terjadi dimasa depan, 

pembentukan rencana kegiatan.  

b. Persiapan yaitu menyiapkan sarana 

prasarana dan sumber daya untuk 

mencapai sasaran.  

c. Pelaksanaan sosialisasi yaitu 

melaksanakan sosialisasi tentang 

pentingnya Gerakan Literasi 

Madrasah (Gelem) kepada warga 

madrasah secara berkala.  

d. Pelaksanaan pembagian buku laporan 

literasi yang wajib diisi setiap hari 
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sebagai bukti wajib baca dalam 

kegiatan program literasi madrasah 

e. Pelaksanaan pembiasaan wajib baca 

tulis dilaksanakan setiap hari di kelas 

dilaksanakan selama 15 menit setiap 

hari. 

f. Pelaksanaan wajib baca  

menggunakan bahan literasi selain 

buku mata pelajaran dan bentuknya 

bisa fisik atau e-book dengan aplikasi 

E-Lib Manela atau melalui Web 

perpustakaandarulfikrimanela.com 

g. Pelaksanaan dan Langkah-langkah 

penggunaan aplikasi E-Lib Manela 

sebagai berikut: 

1) Buka web, Install E-Lib manela di 

Playstore, atau pindai kode QR:  

2)  

a. Web: 

https://man1lamongan.sch.id 

kemudian pilih menu 

perpustakaan 

  

 

Web: 

http://perpustakaandarulfikrima

nela.com/ 

 

 

b. Playstore 

Aplikasi di download dan di 

instal dari playstore icon E-Lib 

Manela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kode QR E-Lib Manela 

 

 

 

 

 

3) Setelah teristal tampilan awal 

 

 

 

 

 

 

4) Login dengan username dan 

password 

 

 

 

 

 

 

5) Pilih katalog monograf untuk 

menemukan buku fisik yang ada 

di perpustakaan Darul Fikri MAN 

1 Lamongan dengan cepat 

menggunakan judul atau 

pengarang 

 

 

 

 

 

 

6) Pilih katalog e-book sesuai 

kategori untuk menemukan buku 

digital yang ada di perpustakaan 

digital E-Lib Manela dengan cepat 

menggunakan judul atau 

pengarang 

https://man1lamongan.sch.id/
http://perpustakaandarulfikrimanela.com/
http://perpustakaandarulfikrimanela.com/
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7) Pilih detail kemudian pilih file pdf 

untuk membaca atau 

mendownload yang terekam 

dalam admin sebagai pengunjung 

dan sekaligus pembaca 

 

 

 

 

 

 

 

8) Hasil download bisa dibaca 

sebagai bahan literasi 

 

 

 

 

 

 

 

9) Tekan histori untuk mengetahui 

buku digital/e-book yang sudah 

didownload atau dibaca 

 

 

 

 

 

 

10) Tekan peminjaman untuk 

mengetahui buku fisik yang 

dipinjam di perpustakaan Darul 

Fikri MAN 1 Lamongan 

 
 

11) Tekan profil untuk mengetahui 

identitas yang berfungsi sebagai 

kartu anggota perpustakaan 

Darul Fikri MAN 1 Lamongan 

 

a.  

 

 

 

 

 

12) Tekan logout untuk mengakhiri 

kegiatan 

 

h. Pengembangan yaitu dilaksanakan 

setelah kegiatan membaca selesai 

untuk menuliskan ide pokok ke dalam 

buku literasi.  

i. Pembelajaran ini dilakukan untuk 

mendukung pelaksanaan kurikulum 

2013 yang mensyaratkan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

semua mata pelajaran untuk 

memasukkan kegiatan literasi; 

j. Pelaporan ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pengembangan 

program Gerakan Literasi Madrasah ( 

Gelem ); 

k. Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi dilakukan sekali dalam satu 

tahun untuk mengetahui ketercapaian 

Gerakan Literasi Madrasah ( Gelem ) , 

dengan melaksanakan penilaian hasil 

kegiatan literasi sebagai berikut :  
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1) Setiap akhir bulan guru bahasa 

memberikan penghargaan nilai ( 

A.B.C.D dan E ) 

2) Setiap akhir bulan wali kelas 

menandatangani laporan kegiatan 

literasi dan memberikan motivasi 

untuk meningkatkan kegemaran 

dalam berliterasi. 

3) Nilai penghargaan dalam buku 

laporan literasi “Jambu Batu Sikat 

Petang.” bisa digunakan untuk 

menambah nilai hasil 

pembelajaran siswa.  

4) Pelaporan dilaksanakan pada 

akhir tahun pembelajaran, siswa 

menyerahkan buku laporan hasil 

kegiatan literasi ke perpustakaan 

untuk mendapatkan surat 

keterangan telah melaksanakan 

gerakan literasi madrasah yang 

digunakan sebagai persyaratan 

pengambilan raport untuk kelas X 

dan XI sedangkan untuk kelas XII 

persyaratan pengambilan raport 

dan Surat Tanda Tamat Belajar. 

 

PENUTUP 

Perpustakaan Digital Elib Manela 

adalah sebuah sistem yang memiliki 

berbagai layanan dan objek informasi 

yang mendukung akses objek informasi 

tersebut melalui perangkat digital. 

perpustakaan digital Elib Manela secara 

ideal seluruh koleksinya adalah dalam 

bentuk digital dan tidak lagi melayankan 

bentuk konvensional.  

Peranan perpustakaan digital Elib 

Manela sangat berpengaruh besar dalam 

meningkatkan Gerakan literasi Madrasah 

dan minat baca siswa. Perpustakaan 

digital ini akan membuat para pemustaka 

merasa lebih nyaman, praktis, dan mudah 

untuk mengakses berbagai macam buku 

dan informasi yang mereka perlukan 

tanpa mengeluarkan banyak waktu dan 

biaya. Perpustakaan digital ini juga dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja, 

sehingga pemustaka tidak perlu khawatir 

ketika kapan mereka akan mengakses 

perpustakaan digital tersebut.  

Pengembangan promosi layanan 
perpustakaan digital E-Lib Manela harus 
diawali dengan pengembangan SDM 
yang ada di madrasah sehingga dapat 
menunjang program Gerakan Literasi 
Madrasah. Hal ini perlu dilakukan karena 
saat ini bidang Teknologi Informasi dan 
komunikasi (Information Technology and 
Communication) sudah menjadi kebutuhan 
pokok warga madrasah.  

Berbagai pendidikan instruksional 
mengenai literasi informasi juga perlu 
dikembangkan sebagai sarana 
pelaksanaan berbagai layanan rujukan 
yang dapat diyakini sebagai suatu 
mekanisme yang efektif untuk 
memberikan pemahaman kepada 
pemustaka mengenai aneka layanan dan 
sumber daya informasi yang ada di 
perpustakaan untuk menunjang program 
Gerakan Literasi Madrasah. 
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