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� Setelah mempelajari materi ini, 
mendiskusikan, dan latihan mahasiswa dapat 
membuat deskripsi bibliografi bahan pustaka 
berdasarkan standar format MARC dan Dublin



� Menjelaskan peran format MARC dan Dublin 
Core dalam pendeskripsian bahan 
perpustakaan

� Menjelaskan perbedaan standar dalam 
format MARC dan Dublin Coreformat MARC dan Dublin Core

� Menguraikan unsur-unsur dalam format 
MARC

� Menguraikan unsur-unsur dalam Dublin 
Core



� Machine Readable Cataloging (MARC) 
merupakan standar metadata katalog
perpustakaan

� format MARC digunakan untuk tukar-
menukar informasi bibliografi melalui format menukar informasi bibliografi melalui format 
digital atau media yang terbacakan mesin
(machine-readable)

� Dikembangkan pertama kali oleh Library of 
Congress, 



� Fungsi format MARC adalah untuk 
penyebaran data katalogisasi bahan pustaka
ke berbagai perpustakaan di Seluruh dunia. 

� Format INDOMARC merupakan implementasi
dari International standard Organization (ISO) dari International standard Organization (ISO) 
Format ISO 2719 untuk Indonesia



� Informasi bibliografi mencakup pengarang, 
judul, subjek, catatan, data penerbitan, dan 
deskripsi fisik. 

� Indomarc menguraikan format  cantuman 
bibliografi terdiri dari 700 elemen dan dapat bibliografi terdiri dari 700 elemen dan dapat 
mendeskripsikan objek fisik sumber 
pengetahuan, seperti jenis monograf ,  
manuskrip, dan terbitan berseri



� Metadata adalah “data terstruktur tentang
data”.

� ALA mendefenisikan, : “Metadata are 
structured, encoded data that describe 
characteristics of information bearing characteristics of information bearing 
entitites to aid in the identification, discovery, 
assessment and management of the 
described entities.”



� Suatu kartu katalog atau entri dalam
bibliografi adalah metadata, 

� Cantuman bibliografi berformat MARC adalah
metadata, 

� Suatu finding aid bahan kearsipan yang � Suatu finding aid bahan kearsipan yang 
disusun sesuai EAD (Encoded Archival 
Description) juga metadata.



�Metadata deskriptif
◦ mengidentifikasi sumber informasi sehingga
memperlancar proses penemuan (resource
discovery) dan seleksi. Data ini mencakup unsur-
unsur seperti pengarang, judul, tahun terbit, tajukunsur seperti pengarang, judul, tahun terbit, tajuk
subyek atau kata kunci dan informasi lain yang 
lazimnya dicatat dalam proses pengatalogan
tradisional



� Metadata administratif
◦ Data yang memberikan informasi untuk
pengelolaan sumber informasi, seperti kapan dan
bagaimana diciptakan, tipe file, data teknis lain, 
dan siapa pemiliknya, serta siapa yang berhak
mengaksesnya.mengaksesnya.

◦ Data berkenaan dengan hak kekayaan intelektual
(rights management metadata), penyimpanan
(archiving) dan pelestarian sumber informasi
(preservation metadata).



� Metadata struktural
◦ Menjelaskan bagaimana suatu obyek digital 
terstruktur sehingga dapat digabungkan menjadi
satu kesatuan logis.

◦ Sumber digital buku misalnya, terdiri atas
beberapa bab, dan tiap bab terdiri atas halamanbeberapa bab, dan tiap bab terdiri atas halaman
yang masing-masing merupakan suatu file digital 
tersendiri.



� Metadata struktural (lanjutan)
◦ Metadata struktural diperlukan untuk mengetahui
hubungan antara file fisik dan halaman, halaman
dan bab, dan bab dengan buku sebagai produk
akhir



� Unsur Field



� Unsur Tag



� Record Bahan pustaka 



� Record Bahan pustaka  dalam format MARC



� OCLC



� Dublin Core merupakan salah satu skema
metadata yang digunakan untuk web 
resource description and discover. 

� Dublin Core hadir karena ada beberapa
pihak yang kurang sesuai menggunakanpihak yang kurang sesuai menggunakan
MARC 

� Sehingga diadakan suatu kesepakatan
menyusun sebuah metadata baru yang lebih
mudah dan fleksibel serta mempunyai
kemampuan untuk dikembangkan
dibanding MARC.



� Metadata Dublin Core memiliki beberapa
kekhususan :

a. Memiliki deskripsi yang sangat 
sederhana

b. Semantik atau arti kata yang mudah b. Semantik atau arti kata yang mudah 
dikenali secara umum.

c. Expandable,  memiliki potensi untuk   
dikembangkan lebih lanjut

� Informasi mengenai metadata ini dapat 
Anda temui di http://www.dublincore.org.



� Kesederhanaan dalam menciptakan
dan memelihara metadata. 

� Semantik yang bisa diterima dan
dimengerti secara luas. dimengerti secara luas. 

�Cakupan internasional. 

� Perluasan



� Metadata data dublin core tersusun atas 15 
element dasar yaitu :
◦ Title : judul dari sumber informasi

◦ Creator : pencipta sumber informasi

◦ Subject : pokok bahasan sumber informasi, ◦ Subject : pokok bahasan sumber informasi, 
biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kunci atau
nomor klasifikasi

◦ Description : keterangan suatu isi dari sumber
informasi, misalnya berupa abstrak, daftar isi atau
uraian



� Metadata data dublin core tersusun atas 15 
element dasar yaitu :
◦ Publisher : orang atau badan yang 
mempublikasikan sumber informasi

◦ Contributor : orang atau badan yang ikut 
menciptakan sumber informasimenciptakan sumber informasi

◦ Date : tanggal penciptaan sumber informasi

◦ Type : jenis sumber informasi, nover, laporan, peta
dan sebagainya

◦ Format : bentuk fisik sumber informasi, format, 
ukuran, durasi, sumber informasi



� Metadata data dublin core tersusun atas 15 
element dasar yaitu :
◦ Identifier : nomor atau serangkaian angka dan 
huruf yang mengidentifikasian sumber informasi. 
Contoh URL, alamat situs.

◦ Source : rujukan ke sumber asal suatu sumber◦ Source : rujukan ke sumber asal suatu sumber
informasi

◦ Language : bahasa yang intelektual yang digunakan 
sumber informasi

◦ Relation : hubungan antara satu sumber informasi 
dengan sumber informasi lainnya.



� Metadata data dublin core tersusun atas 15 
element dasar yaitu :
◦ Coverage : cakupan isi ditinjau dari segi geografis
atau periode waktu

◦ Rights : pemilik hak cipta sumber informasi



� Standar metadata yang paling banyak
dipakai adalah metadata MARC dan Dublin 
Core. 

� Di Indonesia sendiri MARC sudah diadopsi
menjadi INDOMARC. Format INDOMARC menjadi INDOMARC. Format INDOMARC 
merupakan implementasi dari International 
standard Organization (ISO) Format ISO 
2719 untuk Indonesia, sebuah format  
untuk tukar-menukar informasi bibliografi
melalui format digital atau media yang 
terbacakan mesin (machine-readable) 
lainnya



� Diskusikan perbedaan dan persamaan 
standar format MARC dan Dublin Core

� Diskusikan perbedaan unsur-unur yang 
terdapat dalam format MARC dan Dublin Core

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


