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Tinjauan Mata Kuliah 
   

erpustakaan adalah tempat di mana tersedia berbagai macam bahan 

penerbitan baik yang berbentuk tercetak dan noncetak (termasuk 

multimedia) yang diatur dengan suatu sistem tertentu untuk keperluan 

informasi ilmiah, populer, dan umum. Sebagai sarana penyedia informasi dan 

pelestarian kebudayaan, perpustakaan mempunyai peranan penting untuk 

keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu dalam 

pembangunan nasional. Tujuan dan fungsi perpustakaan adalah sebagai 

tempat untuk mengumpulkan, menata, mengolah, menyimpan, melestarikan, 

merawat, dan menyediakan bahan pustaka dalam berbagai bentuk. Bahan 

pustaka tersebut baik yang berupa media tercetak, seperti buku, jurnal, hasil 

penelitian, skripsi, tesis, koran, serta majalah dan media noncetak, seperti    

CD-ROM, jurnal elektronik, CD, disket, dan kaset. Pada perkembangannya, 

perpustakaan mempunyai peran yang jauh lebih penting sebagai tempat 

belajar dan mengelola pengetahuan. 

Keberadaan perpustakaan pada suatu masyarakat modern sangat penting 

karena kebutuhan yang tinggi pada masyarakat akan informasi yang dapat 

menunjang segala aktivitas pendidikan, penelitian dan perkembangan 

kebudayaan, ekonomi, dan sosial. 

Sejalan dengan itu, adanya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang berlangsung dengan cepat dan penerapannya menyebar 

hampir di semua bidang kehidupan manusia juga memengaruhi dalam dunia 

kerja perpustakaan. Pemanfaatan ICT yang benar dan tepat akan menjadikan 

sarana untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasional yang akan 

membawa perubahan besar dalam bidang perpustakaan. 

Perkembangan dari penerapan teknologi ini dapat kita lihat dari adanya 

perkembangan jenis perpustakaan. Pada masa lalu kita hanya mengenal 

perpustakaan yang bersifat manual, kemudian kita mengenal perpustakaan 

yang terotomasi, perpustakaan digital atau cyber library, dan yang terakhir 

adalah perpustakaan maya (virtual library). 

Dalam buku materi pokok (BMP) ini akan dibahas mengenai hal-hal 

penting tersebut yang akan dibagi dalam beberapa modul sebagai berikut. 

Modul 1  membahas tentang istilah pustaka dan perluasannya serta 

pengertian Ilmu Informasi. 
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Modul 2  membahas tentang jenis perpustakaan dan badan informasi 

lainnya. 

Modul 3  membahas pustakawan sebagai profesi, etika profesi dan literasi 

kepustakawanan. 

Modul 4  membahas tentang organisasi perpustakaan dan tatagerha 

perpustakaan. 

Modul 5  membahas tentang katalogisasi, deskripsi fisik dan tajuk entri. 

Modul 6  membahas tentang klasifikasi, tajuk subjek dan tesaurus. 

Modul 7 membahas tentang jasa perpustakaan dan jasa serta sumber 

Reference. 

Modul 8  membahas kerjasama perpustakaan dan jaringan informasi, serta 

kolaborasi, konsorsium, dan jaringan. 

Modul 9 membahas tentang teknologi dan komunikasi informasi serta 

otomasi perpustakaan. 

Modul 10 membahas tentang temubalik informasi dan literasi informasi. 

Modul 11 membahas tentang komunikasi ilmiah dan ekonomi informasi. 

Modul 12 membahas tentang Internet dan Intranet. 

 

Setelah mempelajari BMP ini, diharapkan Anda akan memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan: 

1. pengertian berbagai konsep berbasis kata dasar pustaka; 

2. berbagai jenis perpustakaan dan lembaga informasi lainnya; 

3. konsep profesi termasuk pustakawan sebagai profesi serta literatur 

kepustakawanan; 

4. pengertian manajemen serta perpustakaan sebagai sebuah organisasi; 

5. pembuatan katalog atau katalogisasi, deskripsi bibliografi, tajuk entri, 

klasifikasi, tajuk subjek, dan tesaurus atas materi perpustakaan; 

6. jasa perpustakaan bagi pengguna serta menerapkannya di lingkungan 

lain; 

7. konsep kerjasama perpustakaan, kolaborasi, dan jaringan informasi; 

8. konsep teknologi dan komunikasi informasi, termasuk Internet dan 

Intranet serta penerapannya dalam perpustakaan; 

9. sistem temubalik informasi dan literasi informasi; 

10. konsep komunikasi ilmiah dan ekonomi informasi. 

 

 



xiii 

Sebagai mata kuliah yang didesain khusus untuk mahasiswa Universitas 

Terbuka, agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari buku 

materi pokok ini, ikutilah petunjuk belajar berikut. 

1. Bacalah dengan cermat seluruh materi pada setiap modul sampai Anda 

memahami betul isinya. 

2. Jika Anda menemukan kata-kata kunci dan kata-kata lain yang Anda 

anggap baru. Cari dan bacalah pengertian kata-kata tersebut dalam 

kamus yang ada. 

3. Upayakan agar Anda bisa memahami dengan baik setiap pengertian yang 

dijelaskan dalam BMP ini. Untuk mempertajam pemahaman atas setiap 

pengertian, dianjurkan untuk berdiskusi dengan sesama mahasiswa atau 

tutor Anda jika ada materi yang dianggap sulit atau belum Anda pahami. 

4. Buatlah rangkuman sebara baik dan benar setelah Anda selesai 

mempelajari setiap kegiatan belajar. 

5. Mengerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur kemampuan/ 

pemahaman Anda melalui umpan balik. 

6. Dianjurkan juga untuk mendalami lebih lanjut buku yang menjadi 

rujukan, seperti yang tertulis pada setiap akhir modul. 

 

Selamat Belajar dan Semoga Sukses! 
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