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Tinjauan Mata Kuliah

P

erpustakaan sebagai ilmu memerlukan kajian dan penelitian yang
berkaitan dengan bidang perpustakaan. Penelitian dan kajian
dimaksudkan untuk mendukung perkembangan ilmu perpustakaan agar
eksistensinya diakui oleh masyarakat secara umum. Dalam rangka
melakukan penelitian dan kajian tentang ilmu perpustakaan diperlukan suatu
metodologi yang mendukung penelitian tersebut.
Metode penelitian yang digunakan seperti layaknya metode penelitian
yang digunakan untuk melakukan penelitian pada bidang ilmu yang lainnya,
hanya subjek penelitiannya pada bidang perpustakaan. Tujuan diberikan mata
kuliah Metode Penelitian Perpustakaan ini untuk membantu mahasiswa
dalam rangka mengembangkan penelitian dari sejak menentukan topik,
mengembangkan proposal, menelusur teori pendukung sampai dengan
penyusunan laporan penelitian. Mata kuliah ini terdiri atas 9 (sembilan)
modul yang disajikan sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat membantu
Mahasiswa dalam memahami dan melaksanakan penelitian dan kajian bidang
perpustakaan.
Modul 1 membahas ruang lingkup ilmu perpustakaan dan informasi.
Modul 2 membahas metodologi penelitian bidang perpustakaan
Modul 3 membahas cara pencarian bahan kepustakaan
Modul 4 membahas rancangan penelitian bidang perpustakaan
Modul 5 membahas tentang klasifikasi data.
Modul 6 membahas tentang pengukuran variabel
Modul 7 membahas tentang cara analisis data bidang perpustakaan
Modul 8 membahas tentang pelaksanaan penelitian bidang perpustakaan
Modul 9 membahas tentang penulisan bibliografi dan penerbitan artikel/
karya ilmiah.
Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai
kompetensi tentang:
1. Mampu menjelaskan pengertian atau definisi batasan perpustakaan,
tugas, fungsi, ruang lingkup, bidang-bidang kajian serta perkembangan
perpustakaan.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mampu menjelaskan metodologi bidang perpustakaan.
Mampu melakukan pencarian atau penelusuran bahan kepustakaan.
Mampu membuat rancangan penelitian bidang perpustakaan.
Mampu mengklasifikasikan data penelitian.
Mampu menentukan variabel data dan melakukan pengukuran variabel.
Mampu melakukan analisis data yang telah terkumpul.
Mampu menyusun proposal penelitian bidang perpustakaan.
Mampu menyusun bibliografi dan penerbitan karya ilmiah.
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PETA KOMPETENSI
PUST4424 METODE PENELITIAN PERPUSTAKAAN

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan dapat menjelaskan dan menerapkan
metodologi bidang perpustakaan dalam penelitian yang
dilakukan

8
menyusun proposal
penelitian bidang
perpustakaan

4
rancangan
penelitian bidang
perpustakaan

5
pmengklasifikasikan data
penelitian

2
metodologi bidang
perpustakaan

9
bibliografi dan
penerbitan karya ilmiah

6
variabel data dan
melakukan pengukuran
variabel

3
pencarian atau penelusuran
bahan kepustakaan

1
pengertian atau definisi batasan perpustakaan,
tugas, fungsi, ruang lingkup, bidang-bidang
kajian serta perkembangan perpustakaan

7
analisis data yang
telah terkumpul

