
Modul V
FORMAT DESKRIPSI BAHAN FORMAT DESKRIPSI BAHAN 

PERPUSTAKAAN



� Setelah mempelajari materi ini, 
mendiskusikan, dan latihan mahasiswa dapat 
menjelaskan pengertian, format serta unsur-
unsur deskripsi bahan perpustakaan.  



� Menjelaskan pengertian deskripsi bibliografi 
bahan perpustakaan

� Menguraikan unsur-unsur deskripsi bahan 
perpustakaan



� Deskripsi bibliografi adalah suatu set data 
bibliografis yang mencatat dan 
mengidentifikasi suatu publikasi. Peraturan 
deskripsi bibliografi didasarkan pada 
International Standard Bibliographic International Standard Bibliographic 
Description (ISBD)



� Peraturan umum deskripsi bibliografi  

1. Ringkasan urutan unsur publikasi, terdiri dari
◦ bidang judul dan keterangan penaggung jawab

◦ bidang edisi

◦ bidang penerbit dan distribusi

◦ bidang deskripsi fisik◦ bidang deskripsi fisik

◦ bidang seri

◦ bidang catatan dan

◦ bidang ISBN, jilid dan harga



2. Tanda baca (pungtuasi)
◦ Simbol tanda baca diberikan secara detail diatas tiap 
bidang. 

� Dua tanda baca kurung siku [] dan tiga titik (...) dipakai 
untuk semua bidang. 

� Tanda [] dipakai untuk menyatakan bahwa informasi � Tanda [] dipakai untuk menyatakan bahwa informasi 
diambil dari luar sumber utama bidang bersangkutan dan 
tanda (...) dipakai untuk menyatakan penghilangan 
sebagian dari suatu unsur dalam bidang tertentu. 

� Selengkapnya untuk penggunaan tanda baca disetiap 
bidang tertera pada daftar unsur dan tanda baca yang 
ditetapkan. 



3. Daftar unsur  Tanda baca (pungtuasi)



4. Sumber Informasi

Urutan sumber adalah:

◦ Halaman judul

◦ Lain-lain halaman depan (misalnya halaman judul 
singkat, samping halaman judul, balik halaman 
judul dan kolofon)judul dan kolofon)

◦ Bagian lain dari publikasi (misalnya prakata, kata 
pengantar, dan sebagainya)

◦ Luar publikasi



4. Sumber Informasi



5. Bahasa dan Abjad Deskripsi

Unsur dalam bidang 1,2,3 dan 5 biasanya diturunkan dari 
publikasi bersangkutan, artinya dalam bahasa dan abjad yang 
terdapat dalam publikasi.

6. Singkatan

� Singkatan tertentu ditetapkan dalam ISBD(M) untuk abjad latin:� Singkatan tertentu ditetapkan dalam ISBD(M) untuk abjad latin:

◦ Bidang 1 dan 2    et.al. = et alii (and others, dan lain-lain)

◦ Bidang 3 s.l. = sine loco (tempat penerbit tidak 
diketahui)

s.n. = sine nomine (penerbit   tidak diketahui)

◦ 3. Bidang 4 ilus. = ilustrasi

cm = centimeter



7. Pemakaian Huruf Besar

Pada umumnya huruf pertama dari kata pertama yang 
terdapat pada tiap bidang harus huruf besar (misalnya kata 
pertama dari judul biasa, seri, atau catatan). 

8. . . . Salah cetakSalah cetakSalah cetakSalah cetak

Diikuti dengan “[sic]” atau “[!]” atau dapat dikoreksi dalam kurung Diikuti dengan “[sic]” atau “[!]” atau dapat dikoreksi dalam kurung 
siku

◦ Contoh : 

� Stastistik [sic] impor ekspor Indonesia

� The World in [d]anger

� Losser [i.e. loser] takes all

� Simposium Bahasa dan hukun [!]



� Unsur-unsur yang mencakup deskripsi bahan 
perpustakaan adalah: 
◦ Judul

◦ Edisi

◦ Bahan/jenis sumber◦ Bahan/jenis sumber

◦ Publikasi dan distribusi

◦ Deskripsi fisik

◦ Seri

◦ Catatan

◦ Nomor Standar Internasional



� Judul 



� Edisi



� Material or type resources area
◦ Data matematika



� Material or type resources area
◦ Format Musik



� Material or type resources area
◦ Penomoran Serial



� Publikasi dan Distribusi



� Deskripsi Fisik



� Seri



� Catatan



� Nomor Standar Internasional



� Deskripsi bibliografi adalah suatu set data 
bibliografis yang mencatat dan 
mengidentifikasi suatu publikasi. Peraturan 
deskripsi bibliografi didasarkan pada 
International Standard Bibliographic International Standard Bibliographic 
Description (ISBD)



� Unsur-unsur yang mencakup deskripsi 
bahan perpustakaan adalah: 
◦ 1. Judul

◦ 2. Edisi

◦ 3. Bahan/jenis sumber◦ 3. Bahan/jenis sumber

◦ 4. Publikasi dan distribusi

◦ 5. Deskripsi fisik

◦ 6. Seri

◦ 7. Catatan

◦ 8. Nomor Standar Internasional



� Diskusikan format standar untuk bahan 
perpustakaan jenis buku dan bahan 
elektronik 

� Diskusikan unsur-unsur yang terdapat dalam 
format ISBD, MARC, dan Dublin Coreformat ISBD, MARC, dan Dublin Core


