
BIBLIOGRAFI BERANOTASI 


DENGAN SUBYEK KHUSUS "POLITIK" 


DISUSUN OLEH: 

SOEHARDI IRAWAN 
0191I0925IT 

PROGRAM STUDI DJ TEKNISI PERPUSTAKAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 


UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAVA 


2001 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



HAL-\MAN PERSETUJUAN 


Disetujui untuk diujikan 

Surabaya, 20 Juni 2001 


Dosen Pembimbing: 


~-

Drs T. Sumarnonugroho 

NIP. 130.937.974 

DO~:P 
ji 

Endang Fitriyahmanan S.Sos 

NIP. 

~tengetahui , 
Ketua Program Studi Teknisi Perpustakaan 

Dra. Tri Susandari, :\Isi 

NIP. 131.570.346 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



TUGAS AKHIR BmLIOGRAFI BERANOTASI DENGAN SUBYEK KHUSUS" POLITIK" 

Jenis dari bibliografi ini adalah bibliografi subyek, karena bibliografi ini 

hanya rnernuat subyek tertentu yaitu politik. Sedang bibliografi ini rnerupakan bahan 

pustaka dasar di dalam koleksi referens, karena perannya dalarn koleksi referens 

bibliografi banyak rnembantu tugas kepustakawanan, rnembantu para pernakai, dan 

meluaskan cakrawala rnereka di dalarn ilmu pengetahuan serta berbagai keperluan 

praktis lainnya. 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

• 
Tujuan dari bibliografi ini yaitu rnembantu pemakai dalam menentukan lokasi 

keberadaan sebuah bahan pustaka atau mengenali sebuah buku atau bahan pustaka 

lainnya yang dirninatinya. Dan bibIiografi ini memungkinkan untuk mengakses cepat 

serta mudah terhadap informasi vital mengenai perkembangan berbagai macam ilmu 

pengetahuan. Dengan demikian bibliografi ini memegang peran yang sangat penting 

sekali bagi yang rnenggunakannya. 

Sedangkan dasar dari Bibliografi ini yaitu merupakan daftar kornulasi ilmu 

pengetahuan yang telah ditemukan manusia sejak dulu. Selain itu bibliografi 

merupakan alat Bantu penelusuran informasi yang terbit, seperti judul-judul buku, 

dan banyak diginakan dalarn dunia perpustakaan sebagai sarana pengadaan dan 

pemilihan buku. Sebab dari bibliografi itu dapat diketahui isinya ringkas maupun 

judul buku sehingga mempercepat proses pengadaan buku dalarn perpustakaan. 

Bibliografi juga bertujuan untuk membantu pemakai dalam menentukan koleksi 

keberadaan sebuah bahan pustaka, seperti buku, majalah, surat kabar dan terbitan lain 

yang mereka perlukan. Sehingga pemakai tidak perlu mendatangi toko buku atau 
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perpustakaan lain, kalau seandainya pernakai mau rnenggunakan bibliografi terse but, 

dengan demikian akan menghemat tenaga, pikiran, waktu dan biaya. 

Sehingga bibliografi ini ditujukan kepada para penelusur informasi pada 

urnurnnya yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan ataupun yang 

menek.-uni dunia polirik pada khususnya. Serta untuk menarnbah bahan pustaka, 

koleksi bibliografi yang belurn rnendaftar mengenai bibliografi dengan subyek 

khusus politik tersebut. 

Adapun tujuan disusunnya bibliografi ini dengan subyek politik adalah agar 

penelusur infonnasi dengan mudah dan cepat menernukan inforrnasi mengenai politik 

atau suatu isi informasi yang diinginkan oleh rnahasiswa ataupun para peneliti 

lainnya yang ingin rnembahas tentang politik tersebut. 

Dengan dernikian, sudah jelas bahwa bibliografi itu sangat penting dalam 

perpustakaan, karena selain berfungsi sebagai alat bantu penelusuran informasi, dan 

juga berfungsi sebagai sarana rnernpercepat ilmu pengetahuan, serta dapat membantu 

pustakawan dalam pengadaan dan pernilihan buku yang akan dikoleksi di 

perpustakaan. 

Sedang perpustakaan itu tidak dapat berfungsi dengan baik bila tidak memiliki 

sarana bibliografis berupa bibliografi. Bibliografi itu sendiri secara tidak langsung 

rnernpromosikan pendayagunaan buku dan bahan pustaka lainnya atau 

mempromosikan aplikasi yang berrnanfaat dari ilmu pengetahuan. 
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