
Modul VII
LEMBAR KERJA (WORKSHEET) DATA  LEMBAR KERJA (WORKSHEET) DATA  

BAHAN PERPUSTAKAAN



� Setelah mempelajari materi ini, 
mendiskusikan, dan latihan mahasiswa dapat 
membuat lembar kerja (worksheet) dalam 
pengatalogan terautomasi bahan 
perpustakaanperpustakaan



� Menjelaskan fungsi dan manfaat worksheet 
dalam pengatalogan terautomasi bahan 
perpustakaan

� Menguraikan unsur-unsur worksheet 
dalam pengatalogan terautomasi bahan dalam pengatalogan terautomasi bahan 
perpustakaan



� Lembar kerja data  merupakan lembaran 
yang berisikan informasi deskriptif tentang 
suatu bahan perpustakaan untuk keperluan 
entri data ke komputer. 

� Dalam istilah teknis pengelolaan  � Dalam istilah teknis pengelolaan  
perpustakaan lembar kerja biasa juga disebut 
dengan worksheet. 



� Fungsi utama dari lembar kerja adalah untuk 
memudahkan pengentrian data dan 
pengawasan bibliografik bahan perpustakaan. 
Biasanya lembar kerja bahan perpustakaan 
sudah memberikan informasi lengkap sudah memberikan informasi lengkap 
mengenai field dari bahan perpustakaan yang 
akan dientri ke komputer.



� Nomor ID / inventaris
◦ Diisikan nomor id atau nomor inventaris sesuai 
dengan inventarisasi koleksi pada tahap 
sebelumnya

� ISBN (International Standard Book Number)
◦ ISBN biasanya terdapat pada bagian cover ◦ ISBN biasanya terdapat pada bagian cover 
belakang koleksi

� Bahasa
◦ Jenis bahasa koleksi

� Jumlah eksemplar
◦ Jumlah eksemplar pada 1 judul koleksi tertentu



� Badan pemilik
◦ Badan pemilik dari koleksi atau inisial perpustakaan yang 
bersangkutan

� Tajuk entri utama
◦ Tajuk entri utama bisa berupa nama orang, badan korporasi, atau 
nama pertemuan

� Judul dan pernyataan penanggung jawab
◦ Disesuaikan dengan koleksi dan standar deskripsi◦ Disesuaikan dengan koleksi dan standar deskripsi

� Edisi
◦ Diisi dengan edisi dari koleksi, termasuk cetakan keberapa

� Penerbitan
◦ Data yang masuk dalam daerah penerbitan adalah
a. Kota terbit
b. Nama penerbit
c. Tahun terbit



� Deskripsi fisik
◦ Data yang masuk dalam daerah deskripsi fisik adalah
a. Jumlah halaman
b. Ilustrasi (jika ada)
c. Tinggi buku

� Pernyataan seri� Pernyataan seri
◦ Karya berseri. Misalnya seri manajemen, seri
pengembangan SDM,

� Catatan
◦ Catatan memuat segala sesuatu informasi yang tidak bisa 
masuk dalam daerah lain. Daerah ini diisi apabila ada data 
yang memang bersifat spesifik dan diperlukan



� Tajuk entri tambahan nama orang 
◦ Daerah ini bisa diisi dengan:
a. Nama kedua dan ketiga pada karya yang dikarang tiga orang.
b. Semua nama pengarang pada karya lebih dari tiga.
c. Editor
d. Penerjemah

� Tajuk entri tambahan subjek
◦ Diisi tajuk subjek dari koleksi

Nomor panggil� Nomor panggil
◦ Nomor panggil koleksi terdiri atas:
a. Notasi klasifikasi
b. Tiga huruf pertama tajuk entri utama
c. Huruf pertama dari judul koleksi

� Kata kunci
◦ Diisi dengan kata-kata yang menjadi titik akses pada koleksi











� Lembar kerja data  merupakan lembaran yang 
berisikan informasi deskriptif tentang suatu bahan 
perpustakaan untuk keperluan entri data ke 
komputer. Dalam istilah teknis pengelolaan  
perpustakaan lembar kerja biasa juga disebut 
dengan worksheet.dengan worksheet.

� Fungsi utama dari lembar kerja adalah untuk 
memudahkan pengentrian data dan pengawasan 
bibliografik bahan perpustakaan. 

� Lembar kerja bahan perpustakaan sudah 
memberikan informasi lengkap mengenai field dari 
bahan perpustakaan yang akan dientri ke 
komputer.     



� Diskusikan macam-macam contoh  lembar 
kerja bahan perpustakaan dari berbagai 
sumber di internet

� Berikan resume dari hasil diskusi tersebut


