
Modul II
RIWAYAT PENGATALOGAN BAHAN RIWAYAT PENGATALOGAN BAHAN 

PERPUSTAKAAN



� Setelah mempelajari materi, mendiskusikan, 
dan latihan mahasiswa dapat menjelaskan 
perkembangan pengatalogan bahan 
perpustakaan, fungsi, manfaat serta jenis-
jenis pengatalogan bahan perpustakaanjenis pengatalogan bahan perpustakaan



� Menjelaskan perkembagan pengatalogan 
bahan perpustakaan

� Menjelaskan fungsi dan manfaat  
pengatalogan bahan perpustakaan

� Menguraikan jenis-jenis pengatalogan bahan � Menguraikan jenis-jenis pengatalogan bahan 
perpustakaan



� Bentuk katalog mengalami evolusi sesuai 
dengan media yang digunakan untuk 
merekam informasi, dari lempengan tanah 
liat, papirus, perkamen, lembaran kertas, 
nuku, kartu dengan tulisan tangan, kartu nuku, kartu dengan tulisan tangan, kartu 
tercetak, mikroform, cd-rom, atau katalog 
online.















� Charles A. Cutter (1876) :

1. to enable a person to find a book of which either 
(Identifying objective)
◦ the author

◦ the title

◦ the subject is known.

2. to show what the library has (Collocating objective)2. to show what the library has (Collocating objective)
◦ by a given author

◦ on a given subject

◦ in a given kind of literature

3. to assist in the choice of a book (Evaluating objective)
◦ as to its edition (bibliographically)

◦ as to its character (literary or topical)



� Lubetzky merumuskan bahwa katalog 
mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana 
temu kembali (finding function) dan sebagai 
sarana pengumpul (collocation function). 



� Jenis-jenis katalog perpustakaan sesuai 
dengan perkembanganya
◦ Book catalog

◦ Card  catalog

◦ Micro catalog◦ Micro catalog

◦ Computer catalog



� Pengatalogan atau pengindeksan bahan pustaka 
terbagi dua jenis

◦ Pengatalogan Deskriptif  dengan pedoman standar (AACR 

dan ISBD) 

� Tajuk entri utama

� Deskripsi Bibliografi

� Deskripsi Indeks

� Nomor panggil

◦ Pengatalogan Subjek/Pengindeksan Subjek
� Penentuan tajuk subjek

� Penentuan nomor kelas (klasifikasi)



� Tillet mengidentifikasi tujuh hubungan 
bibliografi
◦ Hubungan ekuivalensi, yaitu hubungan yang ada 

antara semua eksemplar dari perwujudan 
(manifestation) yang sama dari satu karya (work), 
atau hubungan antara dokumen asli dan atau hubungan antara dokumen asli dan 
reproduksinya, dengan syarat isi intelektual dan 
artistik tetap sama.



� Tillet mengidentifikasi tujuh hubungan 
bibliografi
◦ Hubungan derivatif, atau horisontal, yaitu 

hubungan yang ada antara suatu satuan bibliografi 
(bibliographic item) dan modifikasi berdasarkan 
satuan tersebut.satuan tersebut.



� Tillet mengidentifikasi tujuh hubungan 
bibliografi
◦ Hubungan deskriptif, yaitu hubungan yang ada 

antara suatu satuan bibliografi atau karya dan suatu 
deskriptif, kritik, evaluasi, atau tinjauan dari karya 
tersebut.tersebut.



� Tillet mengidentifikasi tujuh hubungan 
bibliografi
◦ Hubungan antara suatu satuan dengan bagiannya 

atau sebaliknya (whole-part atau part-whole).

◦ Hubungan antara satuan bibliografi dan satuan ◦ Hubungan antara satuan bibliografi dan satuan 
yang menyertainya atau pelengkapnya



� Tillet mengidentifikasi tujuh hubungan 
bibliografi
◦ Hubungan sekuensial atau kronologi, yaitu 

hubungan antara satuan yang merupakan lanjtan 
dari satuan lain dan sebaliknya

◦ Hubungan antara satu satuan bibliografi dan satuan 
bibliografi lain yang tidakm empunyai hubungan bibliografi lain yang tidakm empunyai hubungan 
apapun kecuali persamaan dalam pengarang, judul 
atau subjek, atau karaktersitik lain yang digunakan 
sebagai titik temi (access point) dalam katalog 
tersebut.



� Katalog telah berevolusi dari finding list 
menjadi bibliographic catalog dengan 
cakupan yang semakin luas. Defenisi Cutter 
kiranya dengan melihat perkembangan 
informasi saat ini perlu dimodifikasi, sebab informasi saat ini perlu dimodifikasi, sebab 
banyak katalog perpustakaan tidak 
menunjukkan what the library has tetapi what 
the libraries have.



� Diskusikan perbedaan dan persamaan fungsi 
katalog menurut Charles A Cutter  dan 
Lubetzky

� Diskusikan mengapa dikatakan  bahwa 
perkembangan riwayat pengatalogan bahan perkembangan riwayat pengatalogan bahan 
perpustakaan seiring dengan perkembangan 
budaya manusia 


