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ABSTRACT  

 The purpose of this research is to know the activity of literasi at SMP AL Izzah, to 
develop literacy program in Learning Resource Center (LRC) of SMP AL Izzah, and to 
determine the information literacy model in accordance with the LRC literacy activities at 
SMP Al Izzah. The method used is descriptive method. The type of data used using primary 
data and secondary data. Primary data sources are obtained directly through observation and 
interviews. While the secondary data source obtained from various literatures. The results 
revealed that LRC has conducted literacy activities. By knowing the literature in LRC, the 
writer launch a program that is Forum of Discussion of Authority in LRC using method of 7 
step of knowledge management. 
 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini untuk mengatahui kegiatan literasi di SMP AL Izzah, 
mengembangkan program literasi yang ada di Learning Resource Center (LRC) SMP AL 
Izzah, dan menentukan model literasi informasi yang sesuai dengan kegiatan literasi LRC di 
SMP Al Izzah.Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.Jenis data yang digunakan 
menggunakan data primer dan data sekunder.Sumber data primer diperoleh langsung melalui 
observasi dan wawancara.Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai 
literatur.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa LRC sudah melakukan kegiatan 
literasi.Dengan mengetahui literasi yang ada di LRC, maka penulis mencanangkan sebuah 
program yaitu Forum Diskusi Kepenulisan di LRC menggunakan metode 7 langkah 
knowledge management. 

 

Keywords: Information Literacy, Learning Resource Center, 7 step of Knowledge 
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1. PENDAHULUAN 

Literasi pada awal pengertiannya hanya dikaitkan dengan kegiatan membaca, akan tetapi pada 

era teknologi informasi pengertian literasi menjadi sangat luas. Salah satu literasi yang berkaitan 

dengan teknologi informasi saat ini yaitu adanya literasi informasi. Menurut Darmono (2016: 2) ada 

tiga hal yang mendasari  literasi informasi atau keberaksaraan informasi di sekolah salah satunya yaitu 

adanya kebutuhan peningkatan kemampuan belajar secara terus menerus dan berkelanjutan serta 

mandiri agar seseorang dapat hidup sukses dalam masyarakat informasi. Oleh karena itu, menurut 

Mashuri (2012:8) literasi informasi merupakan bekal yang sangat berharga untuk tercapainya 

pembelajaran seumur hidup. 

Perpustakaan Sekolah mempunyai peranan penting dalam kegiatan literasi di sekolah. 

Sebenarnya kegiatan literasi informasi juga melibatkan komponen lain seperti guru dalam kegiatan 

belajar mengajar, pustakawan sebagai penyedia informasi, dan kepala sekolah sebagai pemangku 

kebijakan di sekolah. Menurut Hartono (2016:27) tujuan dan manfaat perpustakaan sekolah salah 

satunya memberikan layanan informasi yang memuaskan penggunanya.Dengan melihat tujuan dan 

manfaat perpustakaan sekolah maka salah satu layanan informasi perlu didasari dengan literasi 

informasi yang baik.Diperkuat dengan pendapat Achmad (2017:190) yang menyatakkan bahwa 

perpustakaan sekolah menjadi tempat yang strategis dalam menumbuhkan budaya literasi. Metode 

belajar yang menggunakan kegiatan literasi atau keberaksaraan tentu akan menjadikan kebiasan 

membaca lebih terasah. 

Salah satu usaha pemerintah dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah dengan 

membuat Gerakan Literasi Sekolah sebagai pelaksanaan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang 

“Penumbuhan Budi Pekerti”.Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit 

membaca buku non pelajaran sebelum waktu pembelajaran dimulai”.Akan tetapi program dari 

Pemerintah ini kurang efektif dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah.Tetapi banyak 

sekolah yang mempunyai kegiatan literasi yang tidak jauh dari tujuan pemerintah tersebut.Kegiatan 

literasi ini membuka peluang besar perpustakaan dalam mendayagunakan koleksinya kepada 

pengguna.Selain itu, perpustakaan juga dapat berkontribusi dalam pembelajaran sepanjang hayat dan 

bekerjasama dengan guru dalam kegiatan literasi sesuai dengan tujuan dari perpustakaan sekolah dan 

tujuan dari sekolah masing-masing. 

SMP Al Izzah yang berbasis sekolah internasional merupakan sekolah islam khusus wanita. 

Salah satu sumber belajar yang didapatkan para siswi disana berasal dari perpustakaan yang disebut 

Learning Resource Center.Siswi di SMP Al Izzah begitu antusias dalam mengikuti berbagai 

kompetisi, maka dari itu keberadaan Learning Resource Center sangat dibutuhkan.Learning Resource 

Center adalah salah satu tempat dimana terdapat kegiatan literasi yang dijalankan di pepustakaan 

sesuai dengan visinya yaitu mewujudkan sumber informasi yang representatif serta unggul dalam 

menunjang pembelajaran dibidang IMTAQ dan IPTEK.Dengan keantusiasan siswi di SMP Al izzah, 

Learning Resource Center dapat menerapkan model literasi 7 langkah knowledge management. 

Beradasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk: 1) memaparkan kegiatan 

literasi di Learning Resource CenterSMP AL Izzah dan 2) merancang program literasi menggunakan 

model 7 langkah knowledge management. 
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Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah 1) Bagaimana kegiatan literasi diLearning 

Resource Center SMP AL Izzah ?dan (2) Bagaimana merancang program literasi menggunakan 

model 7 langkah knowledge management. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tujuh Langkah Knowledge Management 
 Di Indonesia, ada sebuah model literasi informasi yang juga sudah dikembangkan yang 

disebut 7 Langkah Knowledge Management oleh Diao Allien, Agustin Wydia Gunawan, Dora 

Aruanm dan Santi Kusuma yang diterbitkan oleh penertbit Atma Jaya tahun 2008 untuk edisi pertama 

dan tahun 2010 untuk edisi yang kedua. Tujuh langkah Knowledge Management ini adalah:  

a. Langkah pertama : Perumusan Masalah 

b. Langkah kedua : Mengidentifikasi sumber informasi dan mengakses informasi  

c. Langkah ketiga :  Mengevaluasi informasi 

d. Langkah keempat : Menggunakan informasi 

e. Langkah kelima : Menciptakan karya 

f. Langkah keenam : Menegvaluasi karya 

g. Langkah ketujuh : Memetik pelajaran  

 

2.2Learning Resource Center Al Izzah 
 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Izzah Islamic Boarding School, merupakan salah satu 

lembaga pendidikan islam swasta yang ada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan 

Muslimah Indonesia (LPMI). Secara resmi lembaga pendiidkan islam ini baru mulai membuka kelas 

pada tahun pelajaran 2006-2007. Namun dilihat dari sisi prestasi dan perkembangannya terasa sangat 

signifikan. Hal ini terbukti pada tahun 2009 mendapatkan block grant Rintisan Sekolah Standar 

Nasional (RSSN) dan telah terakreditasi A. SMP Al Izzah mempunyai 8 keunggulan, salah satunya 

Learning Resource Center (LRC).LRC adalah perpaduan antara perpustakaan, teknologi informasi 

dan komunikasi, ruang diskusi dan pengembangan bahasa (Arab dan Inggris). Dengan perpaduan ini, 

proses pembelajaran akan lebih kreatif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik.  

 

2.3 Literasi Informasi 
Istilah literasi informasi diperkenalkan pertama kali oleh Paul G.Zurkowski pada tahun 1974. 

Zurkowski (Presiden Information Industry Association) mengusulkan bahwa prioritas utama dari 

program nasional US National Commission on Libraries and Information Science adalah membangun 

sebuah program utama untuk mencapai literasi informasi universal di tahun 1984 (Zurkowski, 1974). 

Menurut CILIP (2012)information literacy is knowing when and why you need information, where to 

find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner. Literasi informasi 

merupakan pengetahuan terkait kapan mengetahui informasi dan mengapa masyarakat membutuhkan 

informasi, dimana informasi dicari, bagaimana mengavaluasi dan menggunakan informasi serta etika 

yang baik dalam mengkomunikasikan informasi. 

Breivik dan Gee (1989) Perpustakaan memiliki peranan dalam menciptakan masyarakat yang 

melek informasi dan pustakawan sebagai ujung tombak terbentuknya masyarakat yang melek 

informasi.Dari pendapat tersebut, menandakan bahwa perpustakaan memiliki peranan penting dalam 

kegiatan literasi informasi. 
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3. METODE  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.Penelitian deskriptif berisi 

tentang gambaran mengenai kegiatan literasi yang diterapkan padaLearning Resource Center SMP Al 

Izzah Kota Batu dan peran penulis dalam mengembangkan budaya literasi yang ada khususnya di 

Learning Resource Center SMP Al Izzah.Lokasi Penelitian berada di Jalan Indragiri Gg Pangkur, 

Desa Sumberejo Kota Batu, Jawa Timur.Jenis data yang digunakan menggunakan data primer dan 

data sekunder.Sumber data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara.Sedangkan 

sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur.Teknik analisis data dilakukan dengan 

menganalisis hasil pengamatan/ observasi, berlandaskan teori yang diintegrasikan dengan analisis 

dokumen yang berupa program pengembangan untuk kegiatan literasi di SMP Al Izzah Kota Batu.  

Tabel 1. Langkah- langkah penelitian  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMP Al Izzah merupakan salah satu sekolah islam khusus wanita yang berstandar 

internasional. Setiap sekolah memiliki visi dan misi dan terget sesuai dengan tujuan sekolah. Salah 

satu target dari bidang kemahasiswaan di SMP Al Izzah adalah setiap semester harus mengumpulkan 

30 prestasi dari peserta didik. Dengan memiliki target seperti ini, SMP AL Izzah menjadi salah satu 

sekolah menengah pertama yang unggul tidak hanya dari segi pengetahuan melainkan dari segi agama 

islam yang baik. Semua siswi disini tidur di asrama yang sudah disediakan oleh sekolah. Siswi disini 

diharapkan mandiri dan mampu menghasilkan prestasi  baik dari segi akademik maupun non 

akademik. Salah satu upaya sekolah untuk mencapai target tersebut adalah menyediakan sumber 

informasi. Salah satu sumber informasi yang dimilki SMP Al Izzah yaitu perpustakaan,  karena setiap 

sekolah wajib memiliki perpustakaan sebagaimana tertuang pada peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007.

1. Mengumpulkan informasi dan berbagai 

literatur terkait Literasi 

2. Menentukan Lokasi Penelitian 

(SMP Al Izzah Kota Batu, Jawa Timur) 

3. Melakukan observasi dan wawancara 

4. Data yang diperoleh diolah 

5. Dianalisis literasi pada Learning 
Resource Center SMP Al  Izzah dan 

merancang program sesuai dengan kondisi 

di SMP Al Izzah sesuai dengan hasil 

kegiatan observasi 
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 Learning Resource Center merupakan sebutan perpustakaan yang merupakan salah satu 

sumber informasi yang dimilki SMP Al Izza.  Menurut Prastowo, (2013 : 51) perpustakaan sekolah 

tampak bermanfaat jika benar-benar mampu memperlancar pencapaian tujuan proses pembelajaran di 

sekolah. Oleh karena itu sebagai indikasi manfaat tujuan pembelajaran di sekolah yang tidak hanya 

dari tingginya prestasi siswi Al Izzah, tetapi siswi Al Izzah mampu mencari, menemukan, menyaring, 

dan menilai informasi melalui kemampuan literasi khususnya di perpustakaan.  

Learning Resource Center  (LRC) memiliki visi yaitu “Mewujudkan sumber informasi dan 

rujukan yang representatif serta unggul dalam menunjang pembelajaran di bidang IMTAQ dan 

IPTEK. Sedangkan Misi nya yaitu  

(1) Menjadikan LRC sebagai sumber dan fasilitas utama dalam penyediaan informasi keilmuan. 

(2) Melaksanakan jasa perpustakaan dengan menekankan prinsip kemudahan prosedur, 

kenyamanan dan kepuasan pengguna, serta pencatatan peminjaman yang tertib. 

(3) Menumbuhkembangkan niat serta minat baca warga sekolah. 

(4) Meningkatkan jumlah pengunjung LRC. 

(5) Melakukan upaya penambahan koleksi perpustakaan guna memenuhi kebutuhan warga 

sekolah.  

(6) Merintis penyelenggaraaan perpustakaan digital untuk sekolah.  

LRC dipimpin Kepala Perpustakaan yaitu Ustad Willy Prasetyawan S.Kom dan dibantu oleh 

satu orang tenaga pustakawan yaitu Ustadzah Riska Amelia A.Md. Ustadzah Riska merupakan salah 

satu pustakawan yang memiliki pendidikan perpustakaan yang ia tempuh di Universitas Negeri 

Malang, ustadzah Riska membantu Pak Willy dalam memberikan informasi kepada warga 

pengunjung LSC SMP Al Izzah. 

Learning Resource Centerpernah mendapatkan juara ke II sebagai perpustakaan sekolah 

terbaik tingkat SMP di  Kota Batu yang dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober 2017 di kantor 

utama Block Office Among Tani Kota Batu. Pada lomba tersebut Ustad Willy dan Ustadzah Riska 

menjelaskan mengenai Learning Resource Center Al Izzah dari segi koleksi, tata ruang, dan kegiatan- 

kegiatan yang diadakan LRC. Ini merupakan sebuah prestasi yang baik kedepannya untuk 

perpustakaan SMP AL Izzah/ LRC.Dengan adanya penghargaan ini, LRC berusaha selalu 

memberikan layanan terbaik untuk pemustaka meliputi kepala sekolah, guru, dan staff, serta siswi. 

 

Gambar 1. LRC sebagai Juara II Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP  

 

Sesuai dengan misi nya, LRC menyediakan berbagai sumber informasi baik berupa buku, 

jurnal, koran,dan media lain seperti komputer untuk mengakses internet. Untuk mengakses internet, 

siswi Al Izzah harus izin terlebih dahulu kepada pustakawan.Karena Al Izzah benar- benar 

mengawasi setiap siswi nya untuk mengakses informasi agar informasi yang diakses digunakan secara 

tepat.Siswi di SMP Al Izzah juga dilarang membawa alat komunikasi seperti handphone/ smartphone. 
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Oleh karena itu sumber informasi terupdate yang mereka dapatkan berasal dari koran yang didapatkan 

dari LRC. Disinilah, peran LRC sangat dibutuhkan. 

Siswi SMP Al Izzah begitu antusias ketika melihat koran datang, pertama kali mereka datang 

ke perpustakaan, mereka akan membaca koran secara bergantian. Perpustakaan sebagai penyedia 

informasi disini, sudah menerapkan literasi informasi yang baik yang diberikan kepada siswanya salah 

satunya dengan menyedikan informasi berupa media cetak seperti koran.  

 
Gambar 2. Antusias siswi Al Izzah membaca koran 

 

LRC juga memiliki mading, mading ini baru dibuat oleh pustakawansebagai salah satu 

penilaian dalam lomba Perpustakaan Sekolah.Mading disini masih berisi berita atau informasi yang 

berkaitan dengan peringatan hari besar atau hari nasional.Seperti contohnya Hari guru yang kemarin 

bertepatan pada tanggal 25 November 2017.Pustakawan membuat informasi berkaitan dengan hari 

Guru. 

 
Gambar 3. Dokumentasi menggunakan bacground mading  

)  

LRC bekerjasama dengan pihak kesiswaan untuk melaksanakan kegiatan membaca pada tiap 

hari sabtu.Kegiatan ini hampir serupa dengan GLS yang diprogramkan pemerintah.Perbedaannya 

kegiatan ini dilakukan pada hari sabtu dimulai pukul 07.30- 08.20.Siswi diperbolehkan membaca 

buku yang mereka senangi.Apabila pada program GLS siswa-siswi membaca buku non pelajaran, lain 

halnya dengan siswi SMP Al Izzah.Banyak siswi yang membaca buku- buku Olimpiade dan tidak 

jarang mereka menanyakan buku OSN (Olimpiade Sains Nasional) di LRC. 
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Karakter siswi di SMP Al Izzah yang memiliki semangat belajar yang tinggi mengantarkan 

mereka pada prestasi dan nilai akademik serta rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

sekitar.Perpustakaan disini menyedikan jenis koleksi dari fiksi maupun non fiksi.Siswi SMP AL Izzah 

boleh membaca di manapun, bisa di perpustakaan, dan di kelas.Dalam satu semester mereka harus 

membaca 2 buku.Setelah mereka membaca, mereka waijb meresume buku tersebut. Hasil resume 

tersebut dikumpulkan ke Kemahasiswaan dan beberapa diantaranya di berikan di perpustakaan.  

 
Gambar 4. Kegiatan membaca dan meresume buku 

 

Selain itu ada dari beberapa kelas yang membuat tulisan dinamakan “Proposal of My 

Life”.Siswi AL Izzah juga sangat produktif untuk membuat karya tulis ilmiah.Dibuktikan dengan 

banyak yang mengikuti lomba Karya tulis ilmiah dan membuat proposal of my life.Buku yang sudah 

ditulis, diberikan kepada LRC.Proposal of my life berisi cita-cita siswa setelah lulus dari SMP Al 

Izzah dan pengalaman ketika sekolah di SMP Al Izzah. 

 

 

 

Gambar 5. Contoh Buku dari kegiatan “one book one student” 

 

Menurut Beers dalam Rachman (2016) praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi 

sekolah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1. Perkembangan literasi berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang dapat diprediksi.  

2. Program literasi yang baik bersifat berimbang. 

3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum. 

4. Kegiatan membaca menulis dilakukan kapanpun.  

5. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. 
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Dari pemaparan kegiatan literasi dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa di LRC SMP Al 

Izzah : 

1. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Disini LRC 

dapat memahami perkembangan literasi peserta didik dan pembelajaran literasi yang tepat 

sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Salah satunya menyediakan koran yang sifatnya 

uptodate/terbaru. 

2. Program literasi yang baik bersifat seimbang. LRC menyadari bahwa setiap peserta didik 

memiliki kebutuhan yang berbeda. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan bahan bacaan kaya beragam, seperti bacaan yang dimiliki LRC. Tidak hanya 

berupa non fiksi melainkan fiksi. 

3. Program Literasi terintegrasi dengan kurikulum. Dibuktikan dengan kerjasama kesiswaan 

dengan LRC dalam memberikan fasilitas dan menyediakan koleksi. 

4. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. Dengan adanya one book one student, 

LRC dapat menjembatani potensi siswi dalam membaca dan menulis sebuah karya.  

5. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. LRC menjadi tempat berdiskusi siswi/ guru 

yang ingin berdiskusi, selain itu mereka dapat memanfaatkan informasi untuk didiskusikan 

secara berkelompok. Pengunjung LRC juga dapat mengusulkan secara langsung judul buku 

kepada pustakawan. Hanya saja, apabila banyak yang meminta usulan buku, sebaiknya pihak 

LRC menyediakan kotak saran. 

Dari pemaparan diatas, melihat potensi dan semangat siswi SMP AL Izzah dalam menuntut 

ilmu, maka diperlukan kemampuan literasi informasi yang baik. Siswi SMP Al Izzah juga produktif 

dalam membaca dan menulis, maka program yang dicanangkan adalah membuat “FORUM 

DISKUSI KEPENULISAN DI LRC”. Model literasi informasi yang cocok menggunakan 7 

Langkah Knowledge Management.Perencanaan ini mendapat tanggapan positif dari pustakawan. 

Berikut penjelasannya : 

7 Langkah Kowledge Management ini berupa  

1) Merumuskan masalah 

2) Mengidentifikasi sumber informasi dan akses informasi 

3) Mengevaluasi informasi 

4) Menggunakan informasi 

5) Menciptakan karya 

6) Menegvaluasi karya 

7) Memetik pelajaran  

Menurut Standar Nasional Perpustakaan  Sekolah Tahun 2017 bahwa perpustakaan SMP  

harus memiliki  program literasi informasi. Maka dari itu LRC bisa membuat program literasi  

menggunakan model 7 langkah knowledge management yang akan dilakukan setiap satu minggu 

sekali dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

Nama Kegiatan : FORUM DISKUSI KEPENULISAN DI LRC 

Penanggung Jawab : 1. Ustadzah Nova selaku Bidang Kesiswaan 

                                 2. Ustad Willy selaku Kepala Perpustakaan 

Pemberian materi : Ustadzah Riska bekerjasama dengan guru-guru lain. 

Waktu                 : Setiap pulang sekolah pada hari Sabtu pukul 12.00-14.00  
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Deskripsi Kegiatan : 

 

 

 

a. Pustakawan, guru dan bidang kesiswaan mengumpulkan lomba-lomba terkait kepenulisan 

baik berupa lomba essay, karya tulis ilmiah, poster,  bisa ditempelkan ke Mading 

Perpustakaan dll. 

b. Siswi boleh menanyakan dan mendiskusikan terkait potensi nya dalam menulis, misalkan 

menanyakan bagaimana cara untuk mengirimkan karya ke penerbit dll. 

 

 

 

1. Merumuskan Masalah  

Siswi Al Izzah dapat merumuskan masalah yang terjadi berkaitan dengan event yang 

diikuti. Sumber memperoleh masalah bisa dari dari bacaan seperti koran, pengalaman 

pribadi, dan diskusi-diskusi ilmiah bersama siswi yang lain. Langkah-langkah dalam 

merumuskan masalah menurut Febriyana (2014:2) 

a. Pengumpulan informasi (mencari informasi dan melihat apa yang diketahui 

tentang suatu topik) Informasi tersebut bisa diperoleh melalui membaca buku, 

ensiklopedia, melakukan diskusi 

b. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menggali, mempertajam, dan 

mengembangkan gagasan. Materi yang digunakan adalah pengatahuan yang 

sudah ada di luar kepala dan tambahan yang diperoleh melalui pengumpulan 

informasi.  

 

2. Mengidentifikasi sumber informasi dan akses informasi  

Setelah merumuskan masalah, maka siswi diharap bisa mencari informasi dari 

berbagai sumber. Langkah-langkah dalam menelusur informasi  

a. Mengetahui kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan dari apa yang diteliti dan 

juga pengetahuan yang sudah ada di kepala mengenai sumber informasi yang 

relevan. 

b. Mengidentifikasi alat penelusuran yang tepat. Alat penelusuran ini bisa 

ditemukan di perpustakaan seperti katalog di LRC. Pustakawan juga dapat 

memberikan informasi mengenai web/ jurnal yang terpercaya. 

c. Menyusun strategi penelusuran. (bisa berupa kata kunci, tanda kutip pada search 

engine. 

 

3. Mengevaluasi Informasi 

Pada saat mencari informasi, tentunya siswa banyak menemukan informasi.Informasi 

tersebut tidak semuanya dipakai.Disinilah literasi informasi digunakan secara 

optimal.Informasi informasi yang didapat harus dievaluasi.Pada saat melakukan 

evaluasi harus memperhatikan relevansi, kredibilitas, kemutakhiran, akurasi, 

kelengkapan, dan dampaknya kepada siswi. 

 

4. Menggunakan Informasi 

Setelah informasi ditemukan, para siswi SMP AL Izzah diberi arahan untuk 

memutuskan informasi apa yang digunakan. Siswi tersebut diarahkan untuk membuat 

dua catatan.Catatan bibliografi dan catatan isi.Catatan bibliografi digunakan untuk 

Sebelum Kegiatan dimulai 

Pelaksanaan kegiatan 
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membantu menemukan kembali sumber tersebut dikemudian hari.Sedangkan catatan 

isi untuk membantu kita membaca dengan kritis sumber tersebut. 

 

5. Menciptakan Karya 

Pada tahapan ini, siswi sudah fokus dalam membuat karya tulis ilmiah/ essay sesuai 

dengan event yang diikuti.Menurut Gunawan (2008:9) dalam penciptaan karya 

diperlukan COCTUC. COCTUC adalah  

- Clarity (kejelasan yaitu suatu karya ditulis harus berdasarkan langkah-langkah, 

tidak berbelit-belit/langsung ke topik permasalahan, disusun secara logis dan 

menggunakan sudut pandang yang konsisten.) 

- Organization (Pengorganisasian suatu karya dilakukan dengan cara penyusunan 

ide-ide yang akan dibahas dalam karya tersebut). 

- Coherence (berhubungan, suatu karya dapat dilihat dari hubungan yang jelas 

antara ide-ide maupun gagasan-gagasan yang dibahas dalam topik tersebut.) 

- Transition (transisi, Transisi diperlukan agar suatu informasi mudah dimengerti. 

Transisi disebut juga dengan penghubung.) 

- Unity (satu kesatuan, Suatu karya yang baik adalah apabila memiliki satu 

kesatuan misalnya kalimat demi kalimat dan paragraf demi paragraf.) 

- Conciseness (kepadatan  isi, Kepadatan suatu karya dapat dilakukan dengan cara 

menghindari penggunan kata-kata atau frase-frase berlebihan dan berbelit-belit) 

Langkah-langkah dalam penulisan yaitu (a) membuat kerangka tulisan/ outline, 

membuat draft (c)menyelesaikan bab demi bab secara runtut. 

6. Mengevaluasi Karya 

Kegiatan mengevaluasi suatu karya dapat dilakukan dengan membaca kembali karya 

yang akan dievaluasi secara teliti. Pada event atau lomba kepenulisan biasnya 

ditentukan sistematika penulisan, disinilah siswi SMP AL Izzah harus teliti juga 

dalam sistematika kepenulisan. Bila mengevaluasi karya sendiri, berarti mengubah 

cara pandang dari penulis menjadi pembaca.  

 

7. Memetik Pelajaran 

Pelajaran dapat dipetik dari kesalahan-kesalahan yang dlakukan.Ketika mengikuti 

event pasti ada yang menang dan kalah.Pustakawan harus membakali siswi SMP Al 

izzah untuk mempunyai jiwa lapang dada dan juga mau belajar dari kesalahan dari 

kepenulisan yang dibuat. Pelajaran yang dipetik di share kepada siswi lain agar tidak 

mengulang kesalahan yang sama.  

 

 Dengan adanya kegiatan Forum Diskusi Kepenulisan di LRC menggunakan model 7 

Knowledge Management menunjukkan bahwa LRC sudah melakukan kegiatan literasi informasi 

secara terarah.Manfaat dari Forum Diskusi Kepenulisan agar siswi SMP AL Izzah dapat menyadari 

kebutuhan informasi yang sesuai dengan menentukan informasi tersebut secara kritis, dapat 

mengevaluasi dan menghasilkan sebuah karya dari bekal literasi informasi yang dimiliki. 
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5. KESIMPULAN 

Perkembangan literasi di LRC berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi 

dengan menyediakan koran yang sifatnya uptodate/terbaru.LRC menyadari bahwa setiap peserta didik 

memiliki kebutuhan yang berbeda. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan bahan bacaan kaya beragam, seperti bacaan yang dimiliki LRC.Tidak hanya berupa 

non fiksi melainkan bahan bacaan fiksi.Program literasi juga terintegrasi dengan kurikulum dengan 

melakukan kerjasama antara pustakawan dan bidang kesiswaan.Kegiatan literasi mengembangkan 

budaya lisan.Selain itu, LRC menjadi tempat berdiskusi siswi/ guru yang ingin berdiskusi. 

Kegiatan literasi pada Learning Resource Center yang menghasilkan sebuah karya yaitu one 

book one teacher dan one book one students  serta proposal of my life sudah berjalan dengan baik, 

akan tetapi kurang efektif dalam pelaksanaanya. Maka dari itu, penulis mencanangkan program 

“Forum Diskusi Kepenulisan di LRC” menggunakan model 7 Langkah Knowledge Management yang 

mendapatkan respon baik oleh pustakawan.Dengan menggunakan model literasi informasi, maka 

kegiatan literasi akan lebih terarah.  

6. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH 

LRC sudah memiliki kegiatan Literasi sesuai dengan visi dan misi.Lebih baik lagi, apabila 

LRC membuat program Forum Diskusi Kepenulisan agar kegiatan lebih terarah sesuai dengan 

tahapan yang sudah dijelaskan.LRC sebagai sumber belajar bagi siswi AL Izzah diharapkan mampu 

memberikan informasi secara uptodate.  Ucapan terimakasih kepada LRC SMP Al Izzahyang sudah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian terkait literasi informasi, khususnya kepada pustakawan 

yaitu Ustadzah Riska yang memberikan banyak informasi terkait LRC dan berkeinginan untuk 

mengembangkan LRC menjadi lebih baik lagi.  
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