


ABSTRAK 

 

 Keberadaan perpustakaan dengan system layanan yang bagus sangat diperlukan oleh 
pengguna jasa layanan, karena ujung tombak keberhasilan sebuah perpustakaan adalah dilihat 
dari segi layanannya. Untuk menuju system pelayanan yang bagus tidak bias lepas dari 
adanya system pengolahan bahan pustaka yang bagus pula, karena dasar tujuan pengolahan 
bahan pustaka adalah agar dapar mempermudah pengguna jasa perpustakaan dalam 
menemukan informasi dengan cepat dan tepat. 
 
 Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode observasi yaitu melalui 
pengamatan dan pencatatan terhadap gejala pada obyek penelitian. Kemudian metode 
dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis yang berhubungan dengan 
masalah penyelidikan, dan metode studi kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dan dengan metode wawancara yaitu metode 
pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara sistematis dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. 
 
 Dari Praktek Kerja Lapangan di Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakartaini 
dapat disimpulkan bahwa pengolahan bahan-bahan  pustaka  seperti jurnal, majalah, laporan 
penelitian dan skripsi dilakukan oleh masing-masing bagian. Bahwa dalam pengolahannya 
mengikuti aturan-aturan pengolahan sesuai buku pedoman pengolahan monograf. Adapun 
buku pedoman yang digunakan diantaranya adalah: 
1.  Untuk tajuk subyek menggunakan Anglo American Cataloguing  Rules: second edition 
     terbitan American Library Association. Peraturan Katalogisasi Indonesia: deskripsi 
     bibliografis (ISBD) penentuan tajuk untuk entri, judul seragam yang diterbitkan oleh 

Perpustakaan Nasional RI . Daftar Nama-nama pengarang Indonesia: authority file of 
Indonesia names terbitan Perpustakaan Nasional RI.  Subject Heading terbitan Library of 
Conggress, dan Daftar Tajuk Subyek untuk Perpustakaan Jilid I-II terbitan Perpustakaan 
Nasional RI.  Untuk Daftar Tajuk Subyek Islam dan Sistem Klassifikasi Islam: adaptasi 
perluasan DDC seksi Islam terbitan Departemen Agama RI  

2.  Untuk menentukan notasi klassifikasi menggunakan Dewey Decimal Classification and 
Relatif Index diterbitkan Forest Press.  Pengantar Klassifikasi Persepuluhan Dewey 
karangan Towa Hamakonda. Adaptasi dan Perluasan Dewey Decimal Classification 
(DDC) seksi Islam: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan  dan 
Kebudayaan RI No. 159 tahun 1987 dan nomor 0543/c/U/1987. 

Penerapan system automasi sangatlah membantu kecepatan dan ketepatan dalam pengolahan 
bahan pustaka. Penggunaan system CDS / ISIS yang digunakan Perpustakaan IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta terdiri dari beberapa program yang dipadukan, sehingga mampu 
melakukan beberapa fungsi yang bervariasi.  
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