
Modul III
PENGOLAHAN BAHAN PENGOLAHAN BAHAN 

PERPUSTAKAAN



� Setelah mempelajari materi ini, 
mendiskusikan, dan latihan mahasiswa dapat 
menjelaskan pengertian bahan perpustakaan, 
jenis-jenis bahan perpustakaan serta 
pendeskripsian bibliografi bahan pendeskripsian bibliografi bahan 
perpustakaan menurut AACR2.   



� Menjelaskan pengertian pengolahan  bahan 
perpustakaan

� Menguraikan kegiatan katalogisasi bahan 
perpustakaan

� Menguraikan unsur-unsur dalam � Menguraikan unsur-unsur dalam 
pendeskripisan bibliografi bahan 
perpustakaan



� Pengolahan bahan perpustakaan merupakan 
bagian dari manajemen perpustakaan. 
Kegiatan pengolahan bahan perpustakaan 
meliputi inventarisasi koleksi, katalogisasi, 
klasifikasi dan penyiapan fisik koleksi.klasifikasi dan penyiapan fisik koleksi.



� Setiap bahan perpustakaan memiliki data 
berkaitan dengan bentuk fisik dan isi, 

� Data tersebut dicatat sebagai wakil dokumen. 

� Tujuannya untuk memudahkan petugas dan 
pemakai perpustakaan menemukan kembali pemakai perpustakaan menemukan kembali 
dokumen tersebut dalam koleksi 
perpustakaan



� Pengolahan data fisik dan isi bahan 
perpustakaan tersebut dikenal dengan nama 
katalogisasi dan klasifikasi.

� Untuk melakukan kegiatan ini diperlukan 
peraturan atau pedoman agar terdapat peraturan atau pedoman agar terdapat 
keseragaman dan konsistensi dalam 
pengolahan bahan perpustakaan



� Pedoman yang digunakan  umumnya 
menggunakan   Anglo American Cataloguing 
Rules edisi 2 (AACR2) dan 

� Dewey Decimal Classification (DDC)  
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� Pengolahan bahan pustaka di Perpustakaan 
merupakan salah satu kegiatan 
Perpustakaan untuk menjamin koleksi 
dapat ditemukan kembali dengan cepa dan 
efisien. efisien. 

� Pengolahan bahan perpustakaan mengikuti 
prosedur dan alur kerja yang telah ada, 
sehingga pekerjaan pengolahan bahan 
perpustakaan dapa dilakukan secara 
konsisten.   



� Diskusikan sistem alur kerja pengolahan 
bahan perpustakaan yang telah 
memanfaatkan teknologi informasi

� Diskusikan perbedaan unsur-unur yang 
terdapat dalam sistem alur kerja bahan terdapat dalam sistem alur kerja bahan 
perpustakaan yeng telah menggunakan TI 

� Untuk melihat perbedaan dan persamaan 
tersebut coba akses situs 
http://www.dublincore.org dan 
http://catalog.loc.gov


