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ABSTRAK 

DINA ELIANTINA. Pembangunan dan Pengujian Guidelines pada OPAC 

Perpustakaan Nasional di Asia. Dibimbing oleh FIRMAN ARDIANSYAH.  
 

Penggunaan website untuk perpustakaan merupakan salah satu 
perkembangan dari perpustakaan nasional. OPAC (Online Public Access Catalog) 
adalah salah satu layanan yang diberikan oleh website perpustakaan nasional 

meskipun sampai sekarang pengimplemetasian layanan OPAC banyak digunakan 
dalam komersial e-commerce atau bisnis lainnya. Untuk itu, penelitian ini akan 

menganalisis guidelines pada OPAC untuk pembangunan suatu guidelines 
sehingga dapat digunakan dalam pembangunan layanan OPAC dalam 
perpustakaan nasional. Pembangunan guidelines dalam penelitian ini dilakukan 

review literatur dan expert judgement sehingga menghasilkan 105 guidelines yang 
diujikan pada OPAC perpustakaan nasional di Asia. Evaluasi yang diujikan pada 

OPAC perpustakaan nasional di Asia terbagi menjadi tiga klasifikasi tinggi, 
sedang dan rendah, untuk OPAC yang paling tinggi faktor terpenuhinya 
guidelines adalah Armenia memiliki 63 guidelines, sedangkan untuk OPAC 

perpustakaan nasional Turki dan Kazakhstan termasuk klasifikasi rendah dengan 
interval nilai lebih kecil dari 27. Oleh karena itu, rata-rata guidelines yang 

terpenuhi dari 17 website OPAC yang dievaluasi, sebanyak 13 website OPAC 
termasuk klasifikasi sedang. 
 

Kata kunci: guidelines, OPAC, perpustakaan nasional 
 

ABSTRACT 

 
DINA ELIANTINA. Development and Testing Guidelines for OPAC National 
Library in Asia. Supervised by FIRMAN ARDIANSYAH. 

        
Using website for the library is one of the development of the national 

library. OPAC (Online Public Access Catalog) is one of the services provided by 

the website of national libraries although until now the implementation of OPAC 
services are widely used in commercial e-commerce or other business. Therefore, 

this study will analyze the guidelines of the OPAC for the development of a 
guidelines that can be used in the development of OPAC services in the national 
library. Development guidelines in this study conducted literature review and 

expert judgment to produce 105 guidelines were tested on OPAC national 
libraries in Asia. Evaluations were tested on OPAC national libraries in Asia is 

divided into three classifications of high, medium and low, to OPAC highest 
factor of fulfillment of the guidelines is Armenia has 63 guidelines, while for 
OPAC national library of Turkey and Kazakhstan is classified as a lower interval 

value is smaller than 27. Therefore, the average guidelines which met from 17 
websites OPAC evaluated, as many as 13 websites OPAC including moderate 

classification. 

 
Keywords: guidelines, national library, OPAC  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Untuk melestarikan warisan budaya suatu negara, perpustakaan nasional 

sangat berperan penting di dalam masyarakat. Selama beberapa dekade, 
perpustakaan nasional juga mengalami perubahan karena mencari informasi 
mengubah perilaku pengguna dan kebutuhan sumber informasi dalam format yang 

berbeda (Walia dan Gupta 2013). Untuk memenuhi kebutuhan dari lingkungan 
perpustakaan yang telah berubah terdapat aplikasi teknologi informasi untuk 

menjangkau penggunanya yaitu penggunaan website perpustakaan. Website 
perpustakaan nasional memiliki beberapa layanan, salah satunya OPAC (Online 
Public Access Catalog). 

OPAC mulai muncul di akhir tahun 1990-an dan banyak perpustakaan yang 
mempertimbangkan penerapannya (Babu dan O’Brien 2000). Salah satu fungsi 

dari OPAC yaitu bertindak sebagai database bibliografi, versi elektronik dari 
katalog kartu yang diganti, bertindak sebagai indeks untuk pengguna dalam 
pencarian sehingga membebaskan pengguna untuk menemukan materi di rak-rak 

perpustakaan (Wells 2007). Pada saat ini, layanan OPAC dalam penyebaran 
implementasi revolusionernya hanya digunakan dalam komersial e-commerce atau 

bisnis lainnya dan sekarang OPAC telah berkembang melalui penggunaan faceted 
navigation dan browsing (La Barre 2007).  

Pada penelitian Walia dan Gupta (2013), telah dilakukan analisis homepage 

usability pada website perpustakaan nasional di Asia. Penelitian ini mempelajari 
fitur-fitur umun dari website, URL, window title, tanggal dan waktu, navigasi, 

konten, pencarian serta grafis dan animasi.  Menurut hasil penelitian Haneefa dan 
Venugopal (2010) dari 28 website perpustakaan nasional di Asia hanya ada 20 
website yang memiliki layanan OPAC. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis 

guidelines pada layanan OPAC untuk pembangunan suatu guidelines sehingga 
dapat digunakan dalam pembangunan layanan OPAC dalam perpustakaan 

nasional. Metode untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dalam proses 
perancangan dibutuhkan faktor usability (Nielsen 1993).  

Usability adalah sebuah konsep yang relatif baru untuk perpustakaan ketika 

suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan 
tertentu dengan efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam konteks tertentu 

(McGillis Dan Toms EG 2001). Guidelines merupakan prinsip-prinsip tertentu 
dalam suatu desain tertentu dan dapat digunakan juga untuk mencerminkan 
kebutuhan organisasi tertentu atau kasus desain, misalnya aturan desain website 

yang menetapkan penggunaan tampilan yang konsisten dan bahasa visual dalam 
situs (Mariage et al. 2006). Untuk mencapai tujuan tersebut juga dibutuhkan 

pengujian terhadap website perpustakaan nasional sebagai proses evaluasi yang 
sistematis dengan menggunakan interaksi manusia dan komputer (Dalkıran et al. 
2014). Pengujian merupakan alat penting untuk pengembangan sistem virtual 

seperti desain antarmuka (Ferreira dan Pithan 2005). Dengan demikian, penelitian 
ini akan membandingkan dan menganalisis guidelines pada OPAC perpustakaan 

pusat khusus negara-negara di Asia untuk mengetahui informasi- informasi yang 
terdapat pada OPAC perpustakaan nasional di Asia. 
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Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum 
tersedianya guidelines khususnya untuk pembangunan perpustakaan nasional di 

Asia yang memiliki OPAC yang usable dan belum adanya penilaian untuk 
kelemahan dan keunggulan dari OPAC perpustakaan nasional di Asia. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah: 

1 Terbentuknya guidelines untuk OPAC perpustakaan nasional di Asia. 
2 Mendapatkan data kualitas OPAC perpustakaan nasional yang diuji. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang guidelines 

untuk OPAC Perpustakaan dan dapat mengetahui kekurangan dan keunggulan 
OPAC Perpustakaan Nasional masing-masing negara di Asia, sehingga dapat 
dijadikan contoh untuk pembangunan OPAC yang usable. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitiaan ini yaitu pembangunan 
guidelines pada 20 website perpustakaan nasional yang memiliki layanan OPAC. 

 

METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, 

yaitu proses pembangunan guidelines, evaluasi guidelines, analisis evaluasi 
website. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
Gambar  1 Diagram alir metode penelitian 
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Proses Pembangunan Guidelines 

Pada tahap ini ada tiga proses yang harus dilakukan yaitu review literatur, 
penentuan guideline dan expert judgement. Untuk review literatur yang akan 

digunakan ada 20 literatur sebagai referensi penentuan guidelines. Hasil usability 
guidelines yang diteliti oleh Nielsen Norman Group aturan-aturannya tidak mutlak 
untuk website sehingga perlu dilakukan penentuan guideline ulang (Huang dan 

Chappel 2007). Expert judgement dilakukan oleh pustakawan utama yang akan 
mengevaluasi guidelines untuk menentukan kelayakan (feasibility) dari masing-

masing guidelines. 
 

Evaluasi Website 

Menurut penelitian Haneefa dan Venugopal (2010) terdapat 28 website 
perpustakaan nasional di Asia, sedangkan informasi untuk layanan perpustakaan 

yang memiliki OPAC terdapat 20 website (Tabel 1). Evaluasi dilakukan dengan 
mengunjungi 20 website perpustakaan nasional di Asia yang memiliki layanan 
OPAC. Penilaian evaluasi dilakukan dengan mengukur website sesuai dengan 

guideline yang telah ditentukan pada proses pembangunan guidelines dengan 
memberikan nilai 1 atau 0.  

 

 
Keterangan:  

  = ada 

× = tidak ada 
Analisis Evaluasi Website 

Untuk analisis hasil evaluasi 20 website perpustakaan nasional di Asia yang 

memiliki fitur OPAC akan diberi nilai dalam bentuk statistika deskriptif untuk 
guidelines yang telah terpenuhi sehingga akan memberikan gambaran tentang 

guidelines pada layanan OPAC. Dari hasil tersebut dapat digunakan untuk 

Tabel 1  Informasi layanan perpustakaan yang memiliki OPAC 

No Negara OPAC  No Negara OPAC 

1 Armenia    15 Kuwait × 

2 Azerbaijan    16 Lebanon × 

3 Bhutan    17 Malaysia   

4 Brunei ×  18 Nepal   

5 China    19 Oman   
6 Georgia    20 Pakistan   

7 India ×  21 Philipina   
8 Indonesia    22 Rusia   

9 Iran    23 Singapore × 

10 Iraq ×  24 Sri Lanka   
11 Israel    25 Syria × 

12 Jepang    26 Taiwan   
13 Kazakhstan    27 Thailand   

14 Korea ×  28 Turki   
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pembangunan OPAC yang usable dan untuk mendapatkan informasi- informasi 

serta mengetahui kekurangan dan keunggulan masing-masing negara. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pembangunan Guidelines  

Pada tahap ini, ada 3 proses yang dilakukan yaitu review literatur, penentuan 
guidelines, dan expert judgement. Untuk proses review literatur didapatkan 20 

literatur dari jurnal, buku dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan OPAC. 
Hasilnya akan digunakan sebagai referensi untuk setiap guideline. Berikut 20 
literatur yang mendukung, yaitu Mahmood (2008), Babu & O'Brien (2000), 

Norlin & Winter (2002), Kumar (2011), Sarkhel  (2016), Wells (2007), Yu & 
Young (2004), Mi & Weng (2008), Ukpebor (2011), Waghmode (2014), Semiu et 

al. (November 2012), Shiv Kumar (Agustus 2011), Ghazali & Mansor (2011), 
Lea (2008), Malliani (2007), Sunil et al.(2011), Greifeneder (2008), Kapoor 
(2007), Kumar (2008), Wilson (2007). Review literatur dapat dilihat pada 

Lampiran 1.  Pada Lampiran 2 dapat dilihat setiap guidelines memiliki jumlah 
literatur yang berbeda. Misalnya untuk guideline menawarkan pencarian 

sederhana (dasar) dan umum memiliki 12 literatur yang terdiri dari Mahmood 
(2008), Babu dan O’Brien (2000), Norlin dan Winters (2002), Kumar (2011), 
Chatterjee dan Sarkhel (2016), Yu dan Young (2004), Ukpebor (2012), 

Waghmode (2014), Kumar dan Vohra (2011), Sunil et al. (2011), Kapoor dan 
Goyal (2007). Untuk guideline penyediaan ruang lingkup pencarian yang 

komprehensif seperti tahun memiliki tiga literatur yaitu Mahmood (2008), Babu 
dan O’Brien (2000), dan Kapoor dan Goyal (2007). Untuk jumlah literatur 
tertinggi menghasilkan 12 literatur sedangkan untuk jumlah literatur terkecil 

menghasilkan 1 literatur. Sehingga jumlah guidelines yang terkumpul pada proses 
penentuan guideline berdasarkan review literatur menghasilkan 116 guidelines 

(Tabel 2).  
 

Tabel 2  Jumlah guidelines 

No Kategori guidelines Total guidelines 

1 Tipe dan Metode Pencarian 16 
2 Batas pencarian dan Strategi 14 
3 Titik Akses 13 

4 Tampilan Bibliografi 7 
5 Output / jasa / fasilitas / link eksternal 11 

6 Bantuan Pengguna (Informasi Instruksional) 9 
7 Tata Ruang (Layout) 8 
8 Label 10 

9 Teks  13 
10 Umum 6 

11 Kemampuan Linguistik 3 
12 Lainnya 6 

Total         116 
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Pada penelitian ini, dilakukan juga pemeriksaan usability pada guidelines 

yaitu guidelines tentang usability yaitu 247 usability guidelines yang telah 
diverifikasi oleh 8 pakar dan 209 guidelines dari buku The Research-Based Web 

Design & Usability Guidelines yang telah diverifikasi oleh 18 pakar. Hasilnya 
terdapat 26 guidelines yang sama dari 247 guidelines dan 32 guidelines yang sama 
dari 209 guidelines (Lampiran 3).  

Guideline yang telah terkumpul tersebut dikoreksi pada tanggal 9 Desember 
2016 oleh expert judgement. Expert judgement dilakukan oleh 2 pustakawan 

utama yang ada di Perpustakaan IPB. Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis 
jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, Pustakawan 

Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 
IV/d yang akan menduduki jabatan Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, 

pangkat Pembinta Utama, golongan ruang IV/e harus menyusun naskah orasi 
ilmiah dan disampaikan pada pertemuan ilmiah. Kedua pustakawan utama 
tersebut adalah Drs B Mustafa, MLib yang merupakan Kepala Unit Arsip IPB dan 

Ir Janti G Sujana, MA merupakan Kasub Layanan Pemustaka.  
Berdasarkan hasil expert judgement, beberapa guidelines tidak digunakan 

sebab guidelines tersebut khusus yang digunakan oleh seorang pustakawan dan 
tidak akan digunakan oleh pengguna umum. Ada empat guidelines yang tidak 
terpilih oleh kedua pustakawan utama yang sama yaitu guidelines (1) kemampuan 

pencarian pada titik akses konvensional seperti nomor kelas, (2) penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang komprehensif seperti penerbitan, (3) ketentuan untuk 

format perpustakaan terstruktur, dan (4) penyediaan link hypertext dalam catatan 
melalui: nomor kelas.  

Sementara itu, untuk guideline penyediaan batas pencarian yang 

komprehensif seperti status penerbitan, guideline titik akses pada nomor kelas, 
seri, dan nomor akses (barcode), guideline ketentuan untuk format perpustakaan 

terstruktur, guideline penyediaan pilihan seperti perpanjangan, guideline 
memberikan pilihan kepada pengguna terdaftar di kedua bagian atas dan bawah 
halaman, serta guideline salinan tercantum dalam urutan jelas juga merupakan 

guidelines yang tidak dipilih oleh pakar.  
Berdasarkan expert judgement pada penelitian ini, guideline kemampuan 

pencarian pada titik akses konvesional seperti nomor kelas, penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang komprehensif seperti pernerbitan, penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang komprehensif seperti status pernerbitan, pada kategori 

titik akses ada nomor kelas, seri, dan nomor akses (barcode) merupakan 
guidelines yang sering digunakan oleh pustakawan sehingga tidak dipilih oleh 

pakar karena untuk pengguna umum guidelines tersebut jarang digunakan. 
Dengan demikian, guidelines yang tidak dipilih dari kedua pakar maka tidak 

akan digunakan di proses selanjutnya. Oleh karena itu, dari jumlah awal 

guidelines sebanyak 116 guidelines, setelah dilakukan koreksi maka hasil akhir 
guidelines pada Tabel 3 sebanyak 105 guidelines yang akan digunakan dengan 

jumlah kategori sebanyak 12. Total guidelines yang berbeda ada pada kategori 
tipe dan metode pencarian, batas pencarian dan s trategi, titik akses, tampilan 
bibliografi, output / jasa / fasilitas / link eksternal, dan teks sedangkan total 

guidelines pada kategori lainnya tetap sama. 
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Tabel 3  Jumlah guidelines setelah dilakukan expert judgement 

No Kategori  guidelines Total guidelines 

1 Tipe dan Metode Pencarian 15 
2 Batas pencarian dan Strategi 12 
3 Titik Akses 10 

4 Tampilan Bibliografi   6 
5 Output / jasa / fasilitas / link eksternal 10 

6 Bantuan Pengguna (Informasi Instruksional)   8 
7 Tata Ruang (Layout)   8 
8 Label 10 

9 Teks  11 
10 Umum   6 

11 Kemampuan Linguistik   3 
12 Lainnya   6 

Total         105 

 
Evaluasi Website 

Evaluasi website dilakukan pada tanggal 1 November 2016 sampai dengan 
17 Desember 2016. Evaluasi website OPAC perpustakaan nasional dilakukan 

secara mandiri dengan mengunjungi 20 website perpustakaan nasional di Asia 
yang memilki OPAC. Pada penelitian Haneefa dan Venugopal (2010) dari 28 
negara yang memiliki perpustakaan nasional hanya 20 negara yang memiliki 

pelayanan perpustakaan khususnya untuk OPAC. Negara-negara tersebut adalah 
Armenia, Azerbaijan, Bhutan, China, Georgia, Indonesia, Iran, Israel, Jepang, 

Kazakhstan, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Philipina, Rusia, Sri Lanka, 
Taiwan, Thailand, dan Turki. Proses evaluasi dilakukan dengan melihat 
banyaknya guidelines yang terpenuhi pada 20 website OPAC perpustakaan 

nasional. Setiap guidelines yang terpenuhi diberi nilai 1 dan guidelines yang tidak 
terpenuhi diberi nilai 0. Misalnya pemberian nilai guidelines pada OPAC Armenia 

dilakukan dengan mengujungi website OPAC Armenia yang dapat dilihat pada 
Gambar 2 merupakan contoh guideline pencarian sederhana. 

 

 
Gambar  2  Contoh pencarian sederhana 
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Sementara itu, contoh guidelines lainnya dapat dilihat pada Gambar 3 yang 

merupakan guideline pencarian kompleks dan Gambar 4 merupakan guideline  
tampilan pendek pada bibliografi. 

 

 
Gambar  3  Contoh pencarian kompleks 

 

Gambar  4  Contoh tampilan pendek pada bibliografi 

Untuk contoh pemberian nilai pada guidelines di website OPAC Armenia dapat 
dilihat pada Gambar 5, misalnya pada kode TMP [1] dengan guideline 
menawarkan pencarian sederhana (dasar) diberi nilai 1 dan kode TMP [2] dengan 

guideline menawarkan pencarian kompleks/advanced dan expanded diberi nilai 1 
juga. Guidelines tersebut diberi nilai 1 karena terdapat pada website OPAC 

Armenia. Sementara itu, untuk kode TMP [9] dengan guideline penyediaan 
faceted browsing diberi nilai 0 karena guideline  tersebut tidak terdapat di website 
OPAC Armenia. Kode TMP [11] dengan guideline penyediaan untuk pencarian 

pemotongan (truncation) juga mendapatkan nilai 0 pada website OPAC Armenia 
sedangkan di website OPAC Azerbaijan mendapatkan nilai 1.   
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Gambar  5  Contoh pemberian nilai 1 atau 0 

Sementara itu, untuk keterangan setiap guidelines terdapat pada Lampiran 

4 yang disertai dengan beberapa contoh. Selain itu, terdapat juga guidelines 
berbahasa Inggris pada Lampiran 5. Untuk hasil pemberian nilai 1 dan 0 pada 20 
website OPAC perpustakaan nasional dapat dilihat pada Lampiran 6. Setelah 

dilakukan penelitian pada 20 website OPAC perpustakaan nasional terdapat 3 
website OPAC perpustakaan nasional yang tidak digunakan yaitu Israel, Malaysia 

dan Nepal disebabkan halaman web OPAC tidak bisa dibuka pada tanggal 1 
November 2016 sampai dengan 17 Desember 2016. Pada tampilan pada website 
OPAC Israel terdapat pengalihan link baru tetapi link tersebut tidak dapat dibuka 

seperti pada Gambar 6. Sementara itu, pada Gambar 7 merupakan tampilan pada 
website OPAC Malaysia yang menampilkan halaman kosong. Untuk tampilan 

website OPAC Nepal tidak ada halaman utama OPAC-nya yang dapat dilihat pada 
Gambar 8. 

 

 
 

Gambar  6  Tampilan pada website OPAC Israel 
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Gambar  7  Tampilan pada website OPAC Malaysia 

  

 
Gambar  8  Tampilan pada website OPAC Nepal 

 

Analisis Evaluasi Website 

Analisis hasil evaluasi dilakukan pada guidelines yang terpenuhi pada 20 
website OPAC perpustakaan nasional di Asia. Untuk negara Israel, Malaysia, dan 

Nepal tidak dapat dievaluasi karena OPAC negara-negara tesebut tidak dapat 
dibuka sehingga total guidelines yang didapatkan adalah 0. Pada Tabel 4 dapat 

dilihat jumah total checklist yang dihasilkan dari 20 website OPAC perpustakaan 
nasional di Asia. 
 

KOSONG 



 

10 

Tabel 4  Total guidelines yang terpenuhi tiap negara 

No Negara Total 

guidelines 

 No Negara Total 

guidelines 

1 Armenia 63  11 Malaysia  0 
2 Azerbaijan 48  12 Nepal  0 

3 Bhutan 47  13 Oman 61 
4 China 54  14 Pakistan 35 

5 Georgia 53  15 Philipina 27 
6 Indonesia 29  16 Rusia 55 
7 Iran 34  17 Sri Langka 44 

8 Israel  0  18 Taiwan 46 
9 Jepang 50  19 Thailand 33 

10 Kazakhstan  6  20 Turki 23 

 

Negara yang termasuk dalam 3 posisi teratas untuk persentase total 

guidelines paling banyak terpenuhi yaitu (1) Armenia, (2) Oman, dan (3) Rusia 
dapat dilihat pada Gambar 9. Persamaan untuk mendapatkan persentasenya dapat 

dilihat pada persamaan 1.  
  

% checklist = 
total guidelines terpenuhi per negara 

105 guidelines
× 100%  (1) 

 
OPAC negara Armenia mendapatkan 60%, OPAC negara Oman mendapatkan 

58%, sedangkan untuk OPAC negara Rusia mendapatkan 52%.  

 

Gambar  9  Persentase rata-rata jumlah checklist 
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Pada penelitian Mahmood (2008) terdapat 10 kategori yaitu tipe dan 

metode pencarian, batas pencarian dan strategi, titik akses, tampilan bibliografi, 
output / jasa / fasilitas / link eksternal, bantuan user, tata ruang, label, teks, dan 

umum, sedangkan kategori kemampuan linguistik terdapat pada penelitian Kapoor 
(2007), dan untuk kategori lainnya merupakan guidelines yang didapat dari review 
literatur. Untuk mendapatkan persentase rata-rata guidelines per kategori 

dilakukan dengan persamaan 2. 

% guidelines kategori =
jumlah nilai 1 per kategori

(jumlah guidelines per kategori × jumlah OPAC
×100% (2) 

 

 
Gambar  10  Rata-rata guidelines yang terpenuhi per kategori 

Pada Gambar 10, evaluasi usability tampilan bibliografi mendapatkan rata-
rata guidelines dengan persentase paling tinggi yaitu 62%. Untuk kategori ini, 
guideline penyediaan tampilan singkat pada bibliografi terdapat 16 website OPAC   

yang memenuhi dan  penyediaan tampilan panjang pada bibliografi terdapat 15 
website OPAC yang terpenuhi dari 17 website OPAC yang diteliti. Untuk kategori 

tipe dan metode pencarian serta kemampuan linguistik mendapatkan rata-rata 
guidelines dengan persentase sama yaitu sebesar 45%. Ada 15 website OPAC 
yang memenuhi guideline pencarian sederhana. Sementara itu, untuk guideline 

pencarian kompleks ada 14 website OPAC yang terpenuhi. Pada kategori 
kemampuan linguistik, guideline terdapatnya fasilitas untuk mengakomodasi 

perpustakaan multibahasa terdapat 10 website OPAC yang memenuhinnya.  
Kategori label mendapatkan rata-rata guidelines dengan persentase sebesar 

44% dengan guideline yang paling banyak terpenuhi oleh website OPAC yaitu 

semua ruas variabel berlabel sebanyak 13 website OPAC. Persentase sebesar 43% 
didapatkan oleh kategori batas pencarian dan strategi dengan guideline 

penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti bahasa, dan 
fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul mendapatkan 12 website OPAC 
yang memenuhi guidelines tersebut. Untuk kategori output / jasa / fasilitas / link 

eksternal mendapatkan rata-rata guidelines dengan persentase 42%. Guideline 
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yang paling banyak terpenuhi yaitu penyediaan berikutnya / sebelumnya, 

sebanyak 14 website OPAC.  
Selanjutnya untuk kategori bantuan user mendapatkan rata-rata guidelines 

dengan persentase sebesar 40%. Terdapat 12 website OPAC yang terpenuhi dalam 
kategori bantuan user yaitu untuk guideline penyediaan bantuan online / bantuan 
pesan kontekstual. Kategori titik akses mendapatkan rata-rata guidelines dengan 

persentase sebesar 36%. Pada kategori titik akses, guideline memberikan authority 
control untuk nama dan memberikan authority control untuk subjek terdapat 11 

website OPAC yang memenuhinya. Kategori tata ruang juga mendapatkan rata-
rata guidelines dengan persentase sebesar 36%. Untuk guideline yang paling 
banyak terpenuhi yaitu ruas terkait dalam data bibliografi dikelompokkan bersama 

dan terpisah dari data lainnya dengan 14 website OPAC yang memenuhi guideline 
tersebut.  

Kategori umum mendapatkan rata-rata guidelines dengan persentase sebesar 
29%, dengan guideline menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan  
dengan jumlah website terpenuhi sebannyak 11 website OPAC. Sementara itu, 

kategori teks mendapatkan rata-rata guidelines dengan persentase sebesar 27% 
untuk guideline tidak ada perulangan kata/teks memiliki jumlah website yang 

sama yaitu sebanyak 14 website OPAC. Selanjutnya untuk kategori lainnya 
mendapatkan rata-rata guidelines dengan persentase sebesar 26% dengan 
guideline penyediaan hasil informasi yang sudah tidak terpakai pada bibliografi 

misalnya tersedia atau tidak tersedianya suatu bibliografi yang dicari dan terdapat 
10 website OPAC yang memenuhi guideline tersebut. 

Untuk mendapatkan persentase rata-rata guidelines per kategori dibutuhkan 
nilai 1 sedangkan nilai 0 untuk melihat guidelines yang tidak terdapat atau tidak 
terpenuhi di setiap negaranya yang dapat dilihat pada Lampiran 7. Pada Lampiran 

7 tersebut, masing-masing negara dapat mengetahui kekurangan dari website 
OPAC yang diteliti. Untuk menganalisis data 17 website OPAC perpustakaan 

nasional yang telah diteliti maka dilakukan penentuan klasifikasi website OPAC 
dengan menggunakan hasil dari total guidelines yang dibagi menjadi 3 klasifikasi 
yang terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Pertama, untuk menganalisisnya 

diperlukan rataan dari total guidelines yang terpenuhi dari seluruh negara kecuali 
tiga negara yang tidak dapat diteliti. Dengan menggunakan persamaan 3. 

 

x̅ = 
total checklist guidelines terpenuhi 

jumlah negara
 

 
Dengan demikian, didapatkan hasil rataan ( x̅ ) sebesar 42. Kedua, untuk 

melakukan kategorisasi berdasarkan nilai atau total checklist guidelines yang 
terpenuhi pada penelitian ini maka digunakan simpangan baku (SD). Sehingga 

didapatkan simpangan baku (SD) sebesar 15.  
 

Tabel 5  Kategori klasifikasi 

Klasifikasi Interval 

Tinggi x > M + 1SD 

Sedang M −1SD ≤ x  ≤ M + 1SD 

Rendah x < M − 1SD 
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Tabel 5 merupakan ketentuan tahap ketiga yaitu pada hasil penelitian ini 

terdapat tiga klasifikasi yang digunakan yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 
hasil rataan (x̅) dimisalkan dengan M. Klasifikasi rendah adalah total checklist di 

bawah M – 1 SD, klasifikasi sedang adalah total checklist yang terletak antara M – 
1 SD sampai M + 1 SD, dan klasifikasi  tinggi adalah total checklist yang berada 

di atas M + 1 SD. Hasil interval yang akan digunakan untuk menentukan 
klasifikasi pada website OPAC perpustakaaan nasional dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6  Hasil interval dari total checklist 

Klasifikasi Interval 

Tinggi > 57 
Sedang 27-57 
Rendah < 27 

 

Keempat, dilakukan pengkategorian sesuai dengan hasil interval 
didapatkan maka dapat dilihat klasifikasi website OPAC perpustakaan nasional di 

setiap negara pada Tabel 7. Secara keseluruhan, website OPAC perpustakaan 
nasional Armenia dan Oman tertinggi dalam pemenuhan guidelines dan termasuk 
klasifikasi tinggi, sedangkan website OPAC negara, Rusia, China, Georgia, 

Jepang, Azerbaijan, Bhutan, Taiwan, Sri Lanka, Pakistan, Thailand, Iran, 
Indonesia, dan Philipina termasuk dalam klasifikasi sedang. Untuk website OPAC 

negara Turki dan Kazakhstan termasuk dalam klasifikasi rendah. 
 

Tabel 7  Klasifikasi website OPAC 

No Negara Klasifikasi 

1 Armenia Tinggi 
2 Oman Tinggi 

3 Rusia Sedang 
4 China Sedang 
5 Georgia Sedang 

6 Jepang Sedang 
7 Azerbaijan Sedang 

8 Bhutan Sedang 
9 Taiwan Sedang 
10 Sri Lanka Sedang 

11 Pakistan Sedang 
12 Thailand Sedang 

13 Iran Sedang 
14 Indonesia Sedang 
15 Philipina Sedang 

16 Turki Rendah 
17 Kazakhstan Rendah 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil penelitian ini adalah terbentuknya guidelines untuk OPAC 

perpustakaan nasional berdasarkan 20 literatur. Terdapat 116 guidelines yang 
kemudian dikoreksi terlebih dahulu oleh dua pakar sehingga terdapat 105 
guidelines yang digunakan pada pengujian. Hasil dari evaluasi guidelines terdapat 

dua website OPAC yang memiliki jumlah pemenuhan guidelines paling tinggi 
yaitu website OPAC Armenia dengan 63 guidelines terpenuhi dan website OPAC 

Oman dengan 61 guidelines. Kedua website OPAC tersebut termasuk dalam 
klasifikasi tinggi sedangkan untuk 13 negara lainnya masuk dalam klasifikasi 
sedang dan 2 negara masuk dalam klasifikasi rendah.  

 
Saran 

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah referensi yang lebih baru 
sehingga guidelines yang terbentuk lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna OPAC yang akan datang. Selain itu, terdapat tiga guidelines yang masih 

harus ditinjau ulang sebagai berikut:  
1 Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi. 

2 Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, pengarang tambahan). 
3 Teks vertikal sejajar dan garis tepi sebelah kiri. 
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Lampiran 1 Review literatur 

Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TMP [1] 
Menawarkan 
pencarian sederhana 
(dasar) 

v v v v v  v  v v 

TMP [2] 

Menawarkan 
pencarian 
kompleks/advanced 
dan expanded  

v v v v v  v  v v 

TMP [3] 

Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti judul 

v v    v v   v 

TMP [4] 

Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti kata kunci 

v v    v v   v 

TMP [5] 

Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti pengarang 

v v    v v   v 

TMP [6] 

Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti subjek 

v v    v v   v 

TMP [7] 

Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti nomor kelas 

v v    v v   v 

TMP [8] 

Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti ISBN/ISSN 

v v    v v   v 

TMP [9] 

Penyediaan 
kemampuan 
penjelajahan 
(browsing) 

v v         

TMP [10] 
Penyediaan faceted 
browsing  

v v         

TMP [11] 
Penyediaan untuk 
pencarian Boolean 

v v   v  v v  v 

TMP [12] 

 
 

 
 

 
 

Penyediaan untuk 
pencarian 
pemotongan 
(truncation) 

 
 
 

v v   v      
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Lanjutan  

Kode  Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TMP [13] 

Penyediaan untuk 
pencocokan yang 
tepat (exact 
matching) 

v          

TMP [14] 
Penyediaan untuk 
pencarian frase  

v v   v      

TMP [15] 
Penyediaan kata 
adjacency / 
kedekatan. 

v v         

TMP [16] 
Hypertext link dalam 
layar penuh catatan 
bibliografi. 

v v         

BPS [1] 
Menampilkan 
strategi pencarian 

v v         

BPS [2] 
Memberikan contoh 
di bawah setiap jenis 
pencarian. 

v v         

BPS [3] 
Opsi untuk riwayat 
penelusuran. 

v v   v      

BPS [4] 
Riwayat strategi 
pencarian 

          

BPS [5] 
Ruang lingkup 
pencarian 

          

BPS [6] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti tahun 

v v         

BPS [7] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti bahasa 

v v         

BPS [8] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti penerbitan 

v v         

BPS [9] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti lokasi 

v v         

BPS [10] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti status 
penerbitan 

v v         

BPS [11] 
 

 
 

Fasilitas menyortir 
hasil temuan 
berdasarkan 
relevansi 

v v v  v      
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Lanjutan 

Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BPS [12] 
Fasilitas menyortir 
hasil temuan 
berdasarkan judul 

v v v  v      

BPS [13] 

Fasilitas menyortir 
hasil temuan 
berdasarkan tanggal 
penerbitan 

v v v  v      

BPS [14] 
Peringkat default 
output berdasarkan 
relevansi 

v v     v v   

TTA [1] Penulis v v    v     

TTA [2] Judul v v    v     

TTA [3] Kata kunci v v      v   

TTA [4] Judul subjek v v         

TTA [5] 

Dikombinasikan 
pencari seperti 
penulis / judul, 
penulis / kata kunci 

v v     v    

TTA [6] Nomor kelas v v         

TTA [7] ISBN / ISSN v v    v     

TTA [8] Seri v v         

TTA [9] 
Barcode / nomor 
aksesi 

v v         

TTA [10] 
Memberikan 
authority control 
untuk nama 

v v         

TTA [11] 
Memberikan 
authority control 
untuk subjek 

v v         

TTA [12] 
Mendukung referensi 
silang 

v v         

TTA [13] 
Ketentuan untuk 
salinan lokasi  

v v         

TBG [1] 
Penyediaan tampilan 
singkat bibliografi 

v v      v   

TBG [2] 
Penyediaan tampilan 
panjang bibliografi 

v v      v   

TBG [3] 

Tingkatan pada 
tampilan yang 
berbeda (disesuaikan 
tampilan layar) 

v v      v   

TBG [4] 

Membatasi jumlah 
untuk tampilan 
catatan biblografi 
(kontrol output) 

v v         

TBG [5] 

 

Dukungan untuk 
format MARC 

v v         
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Lanjutan 

Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TBG [6] 
Ketentuan untuk 
format perpustakaan 
terstruktur 

v v   v    v  

TBG [7] Format terlabel v  v    v    

OUT [1] 

Penyediaan 
mengekspor / 
download pada 
catatan bibliografi 
yang akan diambil 

v v v        

OUT [2] 

Ketentuan untuk 
transmisi catatan 
diambil melalui 
email 

v v         

OUT [3] 
Ketentuan untuk 
menyimpan / save 
catatan 

v v         

OUT [4] 
Penyediaan catatan 
cetak diambil 

v v         

OUT [5] 
Penyediaan 
berikutnya / 
sebelumnya 

v  v  v  v v   

OUT [6] 
Link  ke sumber 
eksternal 

v v         

OUT [7] 
Antarmuka dengan 
sistem sirkulasi 

v v         

OUT [8] 
Penyediaan pilihan 
seperti ILL  (Inter 
Library Loan) 

v v         

OUT [9] 
Penyediaan pilihan 
seperti perpanjangan 

v v         

OUT [10] 
Penyediaan pilihan 
seperti pemesanan 

v v         

OUT [11] 

Penyediaan kotak 
pesan online untuk 
pengguna komentar 
atau saran 

v v         

BUS [1] 
informasi tekstual 
sederhana, jelas, 
bebas dari tipografi 

v          

BUS [2] Kesalahan/kekeliruan v v v        

BUS [3] 
Penyediaan bantuan 
online /bantuan 
pesan kontekstual 

v v v v     v  

BUS [4] 

 
 

 
 

Penyediaan 
pembelajaran 
prosedural / pelatihan 

v v       v  



 

21 

Lanjutan 

Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BUS [5] 
Singkatan dihindari 
pada  informasi 
tekstual 

v          

BUS [6] 
Informasi 
instruksional bebas 
dari jargon 

v          

BUS [7] 

Memberikan pilihan 
kepada pengguna 
terdaftar di kedua 
bagian atas dan 
bawah  halaman  

v          

BUS [8] 
Memberikan pilihan 
jelas berbeda antara 
pilihan dan informasi 

v          

BUS [9] 

Menampilkan pesan 
sistem (seperti pesan 
error) dengan 
menggunakan fitur 
tampilan kontras 
(misalnya) huruf 
tebal, warna 

v          

TTR [1] 
Kurang penggunaan 
jargon teknis dan 
kode 

v v         

TTR [2] 
Kata-kata / istilah 
yang konsisten 

v          

TTR [3] 
Tata letak disebelah 
kiri tepi berdasarkan 
budaya 

v          

TTR [4] 
Pencarian strategi 
ditampilkan di dekat 
bagian atas halaman 

v          

TTR [5] 

Ruas terkait dalam 
data bibliografi 
dikelompokkan 
bersama dan terpisah 
dari data lainnya 

v          

TTR [6] 

Teknik menyoroti 
digunakan (huruf 
tebal, ukuran huruf, 
garis bawah) 

v          

TTR [7] 
Nomor panggilan 
ditampilkan dekat ke 
atas layar bibliografi 

v          

TTR [8] 
Ketentuan untuk 
drop-down atau 
menu pull-down 

v v         

LBL [1] 

 

Semua ruas variabel 
berlabel 

v          
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Lanjutan 

Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LBL [2] 
Semua label kata 
penuh (tidak 
disingkat) 

v          

LBL [3] 
Semua label bebas 
dari jargon 
perpustakaan 

v          

LBL [4] 
Label akurat, tepat, 
yang bermakna 

v  v    v v   

LBL [5] 

Semua label terletak 
di sebelah kiri ruas 
yang sesuai 
berdasarkan pada 
budaya 

v          

LBL [6] 

Semua label terletak 
di sebelah kanan ruas 
yang sesuai 
berdasarkan pada 
budaya 

v          

LBL [7] 

Semua label 
dipisahkan dari ruas 
yang sesuai dengan 
titik dua 

v          

LBL [8] 

Penyediaan 
informasi 
kepemilikan yang 
ditampilkan dalam 
format tabel 

v          

LBL [9] 

teknik menyorot 
yang digunakan 
(misalnya) warna, 
huruf tebal 

v      v    

LBL [10] 

Label kolom terletak 
tepat di atas kolom 
ruas, yaitu tidak ada 
baris kosong 

v          

TKS [1] 

Teks diatur secara 
logis dengan ruas 
terkait (pengarang, 
menambahkan 
pengarang) 

v          

TKS [2] 

Penyediaan 
informasi lokasi 
kepemilikan didalam 
layar penuh 

v          

TKS [3] 
Teks rata atas dan 
rata kiri 

v          

TKS [4] 
 

 

Tidak ada perulangan 
kata/teks 

v          
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Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TKS [5] 
Menampilkan nomor 
panggil 

v      v v   

TKS [6] 
Informasi status 
sirkulasi termasuk 
dalam layar penuh 

v          

TKS [7] 
Salinan tercantum 
dalam urutan jelas 

v          

TKS [8] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali berdasarkan: 
Nomor kelas 

v          

TKS [9] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali berdasarkan: 
Penulis 

v       v   

TKS [10] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali berdasarkan: 
Judul 

v       v   

TKS [11] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali berdasarkan: 
Subyek 

v       v   

TKS [12] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali berdasarkan: 
Kepemilikan 

v          

TKS  [13] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali berdasarkan: 
Tempat 

v       v   

UMU [1] 

Menunjukan di 
setiap tampilan nama 
katalog dan pemilik 
perpustakaan atau 
organisasi lainnya 

v          

UMU [2] 
Memilki batas 
waktu/ time out 

v v    v     

UMU [3] 

 
 

 

Menjelaskan isi dan 
terdapat ulasan 
dalam cakupan 
OPAC 

v v         
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Lanjutan 

Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UMU [4] 
Menyediakan 
instruksi login / log 
off, jika diinginkan 

v v    v     

UMU [5] 

 

Ketentuan untuk log-
on password / user 

 v         

UMU [6] 
Terdapat fasilitas 
untuk memperbarui / 
update versi baru 

 v         

KLG [1] 

Terdapat fasilitas 
untuk 
mengakomodasi 
perpustakaan 
multibahasa 

 v v  v v v v v  

KLG [2] 
Ketentuan untuk 
mengakomodasi 
script non-Romawi 

v V         

KLG [3] 
Terdapat fasilitas / 
koreksi kesalahan 
otomatis 

v      v    

DLL [1] 
Terdapat peringkat 
bibliografi 

          

DLL [2] 

Terdapat fasilitas 
untuk menandai, 
bookmark dan 
berbagi sumber daya 

          

DLL [3] 

Penyediaan 
keterangan 
ketersediaan pada 
hasil temu kembali 
pada bibliografi  

  v     v v  

DLL [4] 
Terdapat perkakas 
jejaring sosial 

          

DLL [5] 
Terdapat fasilitas 
rekomendasi untuk 
bibliografi 

v      v    

DLL [6] 

Terdapat teknik 
menyoroti yang 
digunakan setelah 
view / mengunjungi 
bibliografi  

      v v   
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Lanjutan 

Kode Guideline 
Literatur 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

TMP [1] 
Menawarkan pencarian 
sederhana (dasar) 

 

v 

   

v 

 

v 

  
TMP [2] 

Menawarkan pencarian 
kompleks/advanced dan 
expanded  

 

v 

   

v 

 

v 

  

TMP [3] 

Kemampuan pencarian 
pada titik akses 
konvensional seperti 
judul 

    

v v 

 

v 

  

TMP [4] 

Kemampuan pencarian 
pada titik akses 
konvensional seperti 
kata kunci 

    
v v 

 
v 

  

TMP [5] 

Kemampuan pencarian 
pada titik akses 
konvensional seperti 
pengarang 

    

v v 

 

v 

  

TMP [6] 

Kemampuan pencarian 
pada titik akses 
konvensional seperti 
subjek 

    

v v 

 

v 

  

TMP [7] 

Kemampuan pencarian 
pada titik akses 
konvensional seperti 
nomor kelas 

    

v v 

 

v 

  

TMP [8] 

Kemampuan pencarian 
pada titik akses 
konvensional seperti 
ISBN/ISSN 

    

v v 

 

v 

  
TMP [9] 

Penyediaan kemampuan 
penjelajahan (browsing) 

 

v v 

   

v v v 

 TMP [10] 
Penyediaan faceted 
browsing  

 

v v 

   

v v v 

 TMP [11] 
Penyediaan untuk 
pencarian Boolean 

  
v v v 

  
v v 

 
TMP [12] 

Penyediaan untuk 
pencarian pemotongan 
(truncation) 

       

v 

  
TMP [13] 

Penyediaan untuk 
pencocokan yang tepat 
(exact matching) 

          TMP [14] 
Penyediaan untuk 
pencarian frase  

       
v v 

 TMP [15] 

 

 

Penyediaan kata 
adjacency / kedekatan. 

   

v 
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Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TMP [16] 
Hypertext link dalam 
layar penuh catatan 
bibliografi. 

       

v 

  BPS [1] 
Menampilkan strategi 
pencarian 

    

v 

  

v 

  
BPS [2] 

Memberikan contoh di 
bawah setiap jenis 
pencarian. 

       

v 

  
BPS [3] 

Opsi untuk riwayat 
penelusuran. 

       

v 

  BPS [4] 
Riwayat strategi 
pencarian 

       

v 

  BPS [5] 
Ruang lingkup 
pencarian 

       

v 

  

BPS [6] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti 
tahun 

       

v 

  

BPS [7] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti 
bahasa 

       
v 

  

BPS [8] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti 
penerbitan 

       

v 

  

BPS [9] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti 
lokasi 

       

v 

  

BPS [10] 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti 
status penerbitan 

       

v 

  
BPS [11] 

Fasilitas menyortir hasil 
temuan berdasarkan 
relevansi 

  
v 

    
v v 

 
BPS [12] 

Fasilitas menyortir hasil 
temuan berdasarkan 
judul 

  

v 

    

v v 

 
BPS [13] 

Fasilitas menyortir hasil 
temuan berdasarkan 
tanggal penerbitan 

  

v 

    

v v 

 BPS [14] 
Peringkat default output 
berdasarkan relevansi 

 

v 

    

v v v 

 TTA [1] Penulis 

  

v 

    

v 

  TTA [2] Judul 

  

v v 

   

v v 

 TTA [3] Kata kunci 

  

v 

    

v v 
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Kode Guideline 
Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TTA [4] Judul subjek 

  

v 

    

v 

  
TTA [5] 

Dikombinasikan pencari 
seperti penulis / judul, 
penulis / kata kunci 

          TTA [6] Nomor kelas 

       

v 

  TTA [7] ISBN / ISSN 

       

v 

  TTA [8] Seri 

       

v 

  TTA [9] Barcode / nomor aksesi 

       

v 

  TTA [10] 
Memberikan authority 
control untuk nama 

          
TTA [11] 

Memberikan authority 
control untuk subjek 

          
TTA [12] 

Mendukung referensi 
silang 

       

v 

  TTA [13] 
Ketentuan untuk salinan 
lokasi  

          TBG [1] 
Penyediaan tampilan 
singkat bibliografi 

  

v 

    

v 

  
TBG [2] 

Penyediaan tampilan 
panjang bibliografi 

  

v 

    

v 

  

TBG [3] 

Tingkatan pada tampilan 
yang berbeda 
(disesuaikan tampilan 
layar) 

       

v 

  

TBG [4] 

Membatasi jumlah untuk 
tampilan catatan 
biblografi (kontrol 
output) 

       

v 

  TBG [5] 
Dukungan untuk format 
MARC 

       

v 

  TBG [6] 
Ketentuan untuk format 
perpustakaan terstruktur 

       
v 

  TBG [7] Format terlabel 

          

OUT [1] 

Penyediaan mengekspor 
/ download pada catatan 
bibliografi yang akan 
diambil 

       

v v 

 
OUT [2] 

Ketentuan untuk 
transmisi catatan 
diambil melalui email 

       

v 

  
OUT [3] 

Ketentuan untuk 
menyimpan / save 
catatan 

  
v 

    
v v 

 
OUT [4] 

Penyediaan catatan 
cetak diambil 

  

v 

    

v v 

 OUT [5] 

 

Penyediaan berikutnya / 
sebelumnya 
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Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OUT [6] Link  ke sumber eksternal 

       

v 

  OUT [7] 
Antarmuka dengan 
sistem sirkulasi 

       
v 

  
OUT [8] 

Penyediaan pilihan 
seperti ILL  (Inter 
Library Loan) 

       

v 

  OUT [9] 
Penyediaan pilihan 
seperti perpanjangan 

       

v 

  OUT [10] 
Penyediaan pilihan 
seperti pemesanan 

       

v 

  
OUT [11] 

Penyediaan kotak pesan 
online untuk pengguna 
komentar atau saran v v 

    

v v v v 

BUS [1] 
informasi tekstual 
sederhana, jelas, bebas 
dari tipografi v 

        

v 

BUS [2] Kesalahan/kekeliruan 

    

v 

     
BUS [3] 

Penyediaan bantuan 
online /bantuan pesan 
kontekstual 

 

v 

 

v v 

 

v 

   
BUS [4] 

Penyediaan 
pembelajaran prosedural 
/ pelatihan 

  

v 

       
BUS [5] 

Singkatan dihindari pada  
informasi tekstual 

          BUS [6] 
Informasi instruksional 
bebas dari jargon 

          

BUS [7] 

Memberikan pilihan 
kepada pengguna 
terdaftar di kedua bagian 
atas dan bawah  halaman  

          
BUS [8] 

Memberikan pilihan 
jelas berbeda antara 
pilihan dan informasi 

          

BUS [9] 

Menampilkan pesan 
sistem (seperti pesan 
error) dengan 
menggunakan fitur 
tampilan kontras 
(misalnya) huruf tebal, 
warna 

      

v 

   TTR [1] 
Kurang penggunaan 
jargon teknis dan kode 

          TTR [2] 
Kata-kata / istilah yang 
konsisten 

          TTR [3] 

 

 

Tata letak disebelah kiri 
tepi berdasarkan budaya 
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Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TTR [4] 
Pencarian strategi 
ditampilkan di dekat 
bagian atas halaman 

          

TTR [5] 

Ruas terkait dalam data 
bibliografi 
dikelompokkan bersama 
dan terpisah dari data 
lainnya 

          

TTR [6] 

Teknik menyoroti 
digunakan (huruf tebal, 
ukuran huruf, garis 
bawah) 

          
TTR [7] 

Nomor panggilan 
ditampilkan dekat ke 
atas layar bibliografi 

          
TTR [8] 

Ketentuan untuk drop-
down atau menu pull-
down v 

        

v 

LBL [1] 
Semua ruas variabel 
berlabel 

          LBL [2] 
Semua label kata penuh 
(tidak disingkat) 

          
LBL [3] 

Semua label bebas dari 
jargon perpustakaan 

          
LBL [4] 

Label akurat, tepat, yang 
bermakna 

          

LBL [5] 

Semua label terletak di 
sebelah kiri ruas yang 
sesuai berdasarkan pada 
budaya 

          

LBL [6] 

Semua label terletak di 
sebelah kanan ruas yang 
sesuai berdasarkan pada 
budaya 

          
LBL [7] 

Semua label dipisahkan 
dari ruas yang sesuai 
dengan titik dua 

          

LBL [8] 

Penyediaan informasi 
kepemilikan yang 
ditampilkan dalam 
format tabel 

          
LBL [9] 

teknik menyorot yang 
digunakan (misalnya) 
warna, huruf tebal 

          LBL [10] 

 

 
 

Label kolom terletak 
tepat di atas kolom ruas, 
yaitu tidak ada baris 
kosong 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TKS [1] 

Teks diatur secara logis 
dengan ruas terkait 
(pengarang, 
menambahkan 
pengarang) 

          
TKS [2] 

Penyediaan informasi 
lokasi kepemilikan 
didalam layar penuh 

          
TKS [3] 

Teks rata atas dan rata 
kiri 

          TKS [4] 
Tidak ada perulangan 
kata/teks 

          TKS [5] 
Menampilkan nomor 
panggil 

          
TKS [6] 

Informasi status 
sirkulasi termasuk dalam 
layar penuh 

          
TKS [7] 

Salinan tercantum dalam 
urutan jelas 

          

TKS [8] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu kembali 
berdasarkan: Nomor 
kelas 

          

TKS [9] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu kembali 
berdasarkan: Penulis 

          

TKS [10] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu kembali 
berdasarkan: Judul 

          

TKS [11] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu kembali 
berdasarkan: Subyek 

          

TKS [12] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu kembali 
berdasarkan: Pemilik 

          

TKS  [13] 

Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu kembali 
berdasarkan: Tempat 

          UMU [1] 
 

 
 

Menunjukan di setiap 
tampilan nama katalog 
dan pemilik 
perpustakaan atau 
organisasi lainnya 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UMU [2] 
Memilki batas waktu/ 
time out 

       
v 

  UMU [3] 

 

Menjelaskan isi dan 
terdapat ulasan dalam 
cakupan OPAC 

       

v 

  
UMU [4] 

Menyediakan instruksi 
login / log off, jika 
diinginkan 

     

v 

 

v 

  UMU [5] 
Ketentuan untuk log-on 
password / user 

       
v 

  
UMU [6] 

Terdapat fasilitas untuk 
memperbarui / update 
versi baru 

       

v 

  

KLG [1] 

Terdapat fasilitas untuk 
mengakomodasi 
perpustakaan 
multibahasa 

  
v 

    
v 

  
KLG [2] 

Ketentuan untuk 
mengakomodasi script 
non-Romawi 

          
KLG [3] 

Terdapat fasilitas / 
koreksi kesalahan 
otomatis 

 

v 

 

v v 

 

v 

 

v 

 DLL [1] 
Terdapat peringkat 
bibliografi v 

       

v v 

DLL [2] 
Terdapat fasilitas untuk 
menandai, bookmark 
dan berbagi sumber daya v 

    

v 

   

v 

DLL [3] 

Penyediaan keterangan 
ketersediaan pada hasil 
temu kembali pada 
bibliografi  

 
v 

        
DLL [4] 

Terdapat perkakas 
jejaring sosial 

     

v 

    
DLL [5] 

Terdapat fasilitas 
rekomendasi untuk 
bibliografi 

      

v 

   

DLL [6] 

Terdapat teknik 
menyoroti yang 
digunakan setelah view / 
mengunjungi bibliografi  
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Lampiran 2 Jumlah review literatur per guidelines 

Kode Guideline Jumlah 

TMP [1] Menawarkan pencarian sederhana (dasar) 12 
TMP [2] Menawarkan pencarian kompleks/advanced dan expanded  12 

TMP [3] 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti 
judul 8 

TMP [4] 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti 
kata kunci 8 

TMP [5] 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti 
pengarang 8 

TMP [6] 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti 
subjek 8 

TMP [7] 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti 
nomor kelas 8 

TMP [8] 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti 
ISBN/ISSN 8 

TMP [9] Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 7 

TMP [10] Penyediaan faceted browsing  7 

TMP [11] Penyediaan untuk pencarian Boolean 12 

TMP [12] Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 4 

TMP [13] Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 1 
TMP [14] Penyediaan untuk pencarian frase  5 

TMP [15] Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 3 

TMP [16] Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 3 

BPS [1] Menampilkan strategi pencarian 4 

BPS [2] Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 3 

BPS [3] Opsi untuk riwayat penelusuran. 4 

BPS [4] Riwayat strategi pencarian 1 

BPS [5] Ruang lingkup pencarian 1 

BPS [6] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif 
seperti tahun 3 

BPS [7] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif 
seperti bahasa 3 

BPS [8] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif 
seperti penerbitan 3 

BPS [9] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif 
seperti lokasi 3 

BPS [10] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif 
seperti status penerbitan 3 

BPS [11] Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 8 

BPS [12] Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul 8 

BPS [13] 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal 
penerbitan 8 

BPS [14] Peringkat default output berdasarkan relevansi 9 

TTA [1] Penulis 5 
TTA [2] 
 

Judul 
7 
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Kode Guideline Jumlah 

TTA [3] Kata kunci 6 

TTA [4] Judul subjek 4 

TTA [5] 
Dikombinasikan pencari seperti penulis / judul, penulis / kata 
kunci 3 

TTA [6] Nomor kelas 3 

TTA [7] ISBN / ISSN 4 

TTA [8] Seri 3 

TTA [9] Barcode / nomor aksesi 3 

TTA [10] Memberikan authority control untuk nama 2 

TTA [11] Memberikan authority control untuk subjek 2 

TTA [12] Mendukung referensi silang 3 

TTA [13] Ketentuan untuk salinan lokasi  2 

TBG [1] Penyediaan tampilan singkat bibliografi 5 

TBG [2] Penyediaan tampilan panjang bibliografi 5 

TBG [3] 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan 
layar) 4 

TBG [4] 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol 
output) 3 

TBG [5] Dukungan untuk format MARC 3 

TBG [6] Ketentuan untuk format perpustakaan terstruktur 5 

TBG [7] Format terlabel 3 

OUT [1] 
Penyediaan mengekspor / download pada catatan bibliografi 
yang akan diambil 5 

OUT [2] Ketentuan untuk transmisi catatan diambil melalui email 3 

OUT [3] Ketentuan untuk menyimpan / save catatan 5 

OUT [4] Penyediaan catatan cetak diambil 5 

OUT [5] Penyediaan berikutnya / sebelumnya 5 

OUT [6] Link  ke sumber eksternal 3 

OUT [7] Antarmuka dengan sistem sirkulasi 3 

OUT [8] Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 4 

OUT [9] Penyediaan pilihan seperti perpanjangan 4 

OUT [10] Penyediaan pilihan seperti pemesanan 4 

OUT [11] 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau 
saran 8 

BUS [1] informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 2 

BUS [2] Kesalahan/kekeliruan 4 

BUS [3] Penyediaan bantuan online /bantuan pesan kontekstual 9 

BUS [4] Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 5 
BUS [5] Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 1 

BUS [6] Informasi instruksional bebas dari jargon 1 
BUS [7] 
 

Memberikan pilihan kepada pengguna terdaftar di kedua 
bagian atas dan bawah  halaman  1 
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Kode Guideline Jumlah 

BUS [8] 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan 
informasi 1 

BUS [9] 
Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) dengan 
menggunakan fitur tampilan kontras (misalnya) huruf tebal, 
warna 2 

TTR [1] Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 2 

TTR [2] Kata-kata / istilah yang konsisten 1 

TTR [3] Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 1 
TTR [4] Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 1 

TTR [5] 
Ruas terkait dalam data bibliografi dikelompokkan bersama 
dan terpisah dari data lainnya 

1 

TTR [6] 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis 
bawah) 1 

TTR [7] Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 1 
TTR [8] Ketentuan untuk drop-down atau menu pull-down 3 

LBL [1] Semua ruas variabel berlabel 1 

LBL [2] Semua label kata penuh (tidak disingkat) 1 

LBL [3] Semua label bebas dari jargon perpustakaan 1 

LBL [4] Label akurat, tepat, yang bermakna 4 

LBL [5] 
Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai 
berdasarkan pada budaya 1 

LBL [6] 
Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai 
berdasarkan pada budaya 1 

LBL [7] Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 1 

LBL [8] 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam 
format tabel 1 

LBL [9] 
teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf 
tebal 2 

LBL [10] 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada 
baris kosong 1 

TKS [1] 
Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, 
menambahkan pengarang) 1 

TKS [2] Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 1 

TKS [3] Teks rata atas dan rata kiri 1 

TKS [4] Tidak ada perulangan kata/teks 1 
TKS [5] Menampilkan nomor panggil 3 

TKS [6] Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 1 

TKS [7] Salinan tercantum dalam urutan jelas 1 

TKS [8] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu kembali 
berdasarkan: Nomor kelas 1 

TKS [9] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu kembali 
berdasarkan: Penulis 2 

TKS [10] 

 
 

Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu kembali 
berdasarkan: Judul 

2 
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Lanjutan 

Kode Guideline Jumlah 

TKS [11] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu kembali 
berdasarkan: Subyek 2 

TKS [12] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu kembali 
berdasarkan: pemilik 1 

TKS  [13] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu kembali 
berdasarkan: Tempat 2 

UMU [1] 
Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan pemilik 
perpustakaan atau organisasi lainnya 

1 

UMU [2] Memilki batas waktu/ time out 4 

UMU [3] Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 3 

UMU [4] Menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan 5 
UMU [5] Ketentuan untuk log-on password / user 2 

UMU [6] Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 2 

KLG [1] 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan 
multibahasa 9 

KLG [2] Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 2 

KLG [3] Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 8 
DLL [1] Terdapat peringkat bibliografi 3 

DLL [2] 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi 
sumber daya 3 

DLL [3] 
Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali 
pada bibliografi  

4 

DLL [4] Terdapat perkakas jejaring sosial 1 
DLL [5] Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 3 

DLL [6] 
Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / 
mengunjungi bibliografi  2 
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Lampiran 3 Pemeriksaan usability pada guidelines 

Kode Guideline NA-247  NA-209  

TMP [1] Menawarkan pencarian sederhana (dasar) 8:1 17:6 

TMP [2] 
Menawarkan pencarian kompleks/advanced dan 
expanded  

8:13 17:7 

TMP [3] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti judul 

– – 

TMP [4] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti kata kunci 

– – 

TMP [5] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti pengarang 

– – 

TMP [6] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti subjek 

– – 

TMP [7] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti nomor kelas 

– – 

TMP [8] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti ISBN/ISSN 

– – 

TMP [9] Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 8:16 – 

TMP [10] Penyediaan faceted browsing  – – 

TMP [11] Penyediaan untuk pencarian Boolean – – 

TMP [12] 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan 
(truncation) 

– – 

TMP [13] 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact 
matching) 

– – 

TMP [14] Penyediaan untuk pencarian frase  6:5 – 

TMP [15] Penyediaan kata adjacency / kedekatan. – – 

TMP [16] Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. – – 

BPS [1] Menampilkan strategi pencarian – – 

BPS [2] Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 8:8 – 

BPS [3] Opsi untuk riwayat penelusuran. – – 

BPS [4] Riwayat strategi pencarian – – 

BPS [5] Ruang lingkup pencarian – – 

BPS [6] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti tahun 

– – 

BPS [7] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti bahasa 

– – 

BPS [8] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti penerbitan 

– – 

BPS [9] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti lokasi 

– – 

BPS [10] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti status penerbitan 

– – 

BPS [11] 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan 
relevansi 

8:9 – 

BPS [12] Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul 8:9 – 

BPS [13] 

 

 

Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal 
penerbitan 8:9 

– 
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Lanjutan 

Kode Guideline NA-247  NA-209  

BPS [14] Peringkat default output berdasarkan relevansi 8:3 – 

TTA [1] Penulis – – 

TTA [2] Judul – – 

TTA [3] Kata kunci – – 

TTA [4] Judul subjek – – 

TTA [5] 
Dikombinasikan pencari seperti penulis / judul, 
penulis / kata kunci 

– – 

TTA [6] Nomor kelas – – 

TTA [7] ISBN / ISSN – – 

TTA [8] Seri – – 

TTA [9] Barcode / nomor aksesi – – 

TTA [10] Memberikan authority control untuk nama – – 

TTA [11] Memberikan authority control untuk subjek – – 

TTA [12] Mendukung referensi silang – – 

TTA [13] Ketentuan untuk salinan lokasi  – 
 

TBG [1] Penyediaan tampilan singkat bibliografi – 6:4 

TBG [2] Penyediaan tampilan panjang bibliografi – 6:4 

TBG [3] 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan 
tampilan layar) 

– 4:2, 4:5 

TBG [4] 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi 
(kontrol output) 

8:17 – 

TBG [5] Dukungan untuk format MARC – 
 

TBG [6] Ketentuan untuk format perpustakaan terstruktur – 
 

TBG [7] Format terlabel – 
 

OUT [1] 
Penyediaan mengekspor / download pada catatan 
bibliografi yang akan diambil 

– 2:15 

OUT [2] 
Ketentuan untuk transmisi catatan diambil melalui 
email 

– – 

OUT [3] Ketentuan untuk menyimpan / save catatan – 2:15 

OUT [4] Penyediaan catatan cetak diambil 7:15 2:9,2:15 

OUT [5] Penyediaan berikutnya / sebelumnya – – 

OUT [6] Link  ke sumber eksternal – 2:2 

OUT [7] Antarmuka dengan sistem sirkulasi – – 

OUT [8] Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) – – 

OUT [9] Penyediaan pilihan seperti perpanjangan – – 

OUT [10] Penyediaan pilihan seperti pemesanan – – 

OUT [11] 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna 
komentar atau saran 

– 18:2 

BUS [1] 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari 
tipografi 

2:5, 5:11 5:5 

BUS [2] Kesalahan/kekeliruan 9:14 – 

BUS [3] Penyediaan bantuan online /bantuan pesan kontekstual 9:1 2:16 

BUS [4] Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan – – 
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Lanjutan 

Kode Guideline NA-247  NA-209  

BUS [5] Singkatan dihindari pada  informasi tekstual – 15:4 

BUS [6] Informasi instruksional bebas dari jargon 9:10 15:2 

BUS [7] 
Memberikan pilihan kepada pengguna terdaftar di 
kedua bagian atas dan bawah  halaman  

– 3:4 

BUS [8] 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan 
informasi 

4:6 – 

BUS [9] 
Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) 
dengan menggunakan fitur tampilan kontras 
(misalnya) huruf tebal, warna 

– – 

TTR [1] Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 2:42 15:2 

TTR [2] Kata-kata / istilah yang konsisten – 1:3 

TTR [3] Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya – 2:3 

TTR [4] 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas 
halaman 

– 6:2 

TTR [5] 
Ruas terkait dalam data bibliografi dikelompokkan 
bersama dan terpisah dari data lainnya – 7:2 

TTR [6] 
Teknik menyoroti digunakan (huruf  tebal, ukuran 
huruf, garis bawah) 

7:36 – 

TTR [7] 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar 
bibliografi 

– – 

TTR [8] Ketentuan untuk drop-down atau menu pull-down 7:4 8:3 

LBL [1] Semua ruas variabel berlabel – – 

LBL [2] Semua label kata penuh (tidak disingkat) – 9:6 , 15:4 

LBL [3] Semua label bebas dari jargon perpustakaan 3:17 – 

LBL [4] Label akurat, tepat, yang bermakna 3:12,7:31 9:1,10:1 

LBL [5] 
Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai 
berdasarkan pada budaya 

– 
2:3, 3:12 
& 7:5 

LBL [6] 
Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang 
sesuai berdasarkan pada budaya 

4:23 2:3, 3:12 

LBL [7] 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai 
dengan titik dua 

– – 

LBL [8] 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan 
dalam format tabel 

– – 

LBL [9] 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, 
huruf tebal 

– 9:5 

LBL [10] 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu 
tidak ada baris kosong 

– 9:6 

TKS [1] 
Teks diatur secara logis dengan ruas terkait 
(pengarang, menambahkan pengarang) 

– 16:1 

TKS [2] 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam 
layar penuh 

– – 

TKS [3] Teks rata atas dan rata kiri – – 

TKS [4] Tidak ada perulangan kata/teks 8:10 – 

TKS [5] Menampilkan nomor panggil – – 

TKS [6] 

 

Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar 
penuh 

– – 
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Lanjutan 

Kode Guideline NA-247  NA-209  

TKS [7] Salinan tercantum dalam urutan jelas – – 

TKS [8] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu 
kembali berdasarkan: Nomor kelas 

– – 

TKS [9] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu 
kembali berdasarkan: Penulis 

– – 

TKS [10] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu 
kembali berdasarkan: Judul 

– – 

TKS [11] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu 
kembali berdasarkan: Subyek 

– – 

TKS [12] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu 
kembali berdasarkan: Pemilik 

– – 

TKS  [13] 
Penyediaan link  hypertext dalam cantuman temu 
kembali berdasarkan: Tempat 

– – 

UMU [1] 
Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan 
perpustakaan memiliki atau organisasi lainnya 5:13 – 

UMU [2] Memilki batas waktu/ time out 2:39 2:7 

UMU [3] 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan 
OPAC 

– – 

UMU [4] 
Menyediakan instruksi login / log off, jika 
diinginkan 

– – 

UMU [5] Ketentuan untuk log-on password / user – – 

UMU [6] 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi 
baru 

– 2:2 

KLG [1] 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi 
perpustakaan multibahasa 

– – 

KLG [2] 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-
Romawi 

– – 

KLG [3] Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 8:19 13:11 

DLL [1] Terdapat peringkat bibliografi – – 

DLL [2] 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan 
berbagi sumber daya 

– – 

DLL [3] 
Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu 
kembali pada bibliografi  – – 

DLL [4] Terdapat perkakas jejaring sosial – – 

DLL [5] Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi – – 

DLL [6] 
Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah 
view / mengunjungi bibliografi  

– – 

 

Jumlah 26 32 
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Lampiran 4 Keterangan guidelines 

Kode Guideline Keterangan Contoh 

TMP [1] Menawarkan 
pencarian 
sederhana (dasar) 

Tersedianya metode 
pencarian termudah 
menggunakan alat 
pencarian hanya untuk 
mengetik satu atau 
beberapa kata kunci di 
kotak pencarian dan 
klik tombol pencarian.  

 

TMP [2] Menawarkan 
pencarian 
kompleks/advanced 
dan expanded  

Tersedianya tipe 
pencarian yang banyak 
dan dapat diperluas 

 

TMP [3] Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti judul 

Tersedianya pencarian 
titik akses sebagai judul 

 

TMP [4] Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti kata kunci 

Tersedianya pencarian 
titik akses sebagai kata 
kunci 

TMP [5] Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti pengarang 

Tersedianya pencarian 
titik akses sebagai 
pengarang 

TMP [6] Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti subjek 

Tersedianya pencarian 
titik akses sebagai 
subjek 

TMP [7] Kemampuan 
pencarian pada titik 
akses konvensional 
seperti ISBN/ISSN 

Tersedianya pencarian 
titik akses sebagai 
ISBN/ISSN 

TMP [8] Penyediaan 
kemampuan 
penjelajahan 
(browsing) 

Tersedianya 
kemampuan untuk 
penjelajahan 
(browsing) 

 

TMP [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyediaan faceted 
browsing  

Tersedianya faceted 
browsing yaitu 
pencarian untuk 
mengakses informasi 
yang diatur sesuai 
dengan sistem 
klasifikasi faceted, 
yang memungkinkan 
pengguna untuk 
menjelajahi kumpulan 
informasi dengan 
menerapkan beberapa 
filter 
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Lanjutan 

Kode Guideline Keterangan Contoh 

TMP [10] Penyediaan untuk 
pencarian Boolean 

Tersedianya metode 
pencarian Boolean 
yaitu pencarian yang 
menggunakan AND, 
OR dan NOT 

 

TMP [11] Penyediaan untuk 
pencarian 
pemotongan 
(truncation) 

Tersedianya metode 
pencarian pemotongan 
(truncation) pada suatu 
kata pencarian untuk 
mencari variasi dan 
bentuk jamak dari kata 

 

TMP [12] Penyediaan untuk 
pencocokan yang 
tepat (exact 
matching) 

Tersedianya metode 
pencarian pencocokan 
yang tepat (exact 
matching) yaitu jika 
memasukkan kata 
kunci dalam tanda 
kurung - seperti [sepatu 
tenis] - iklan akan layak 
ditampilkan ketika 
pengguna mencari frase 
sepatu tenis tertentu, 
dalam urutan ini, dan 
tanpa istilah lain dalam 
query. 

 

 

TMP [13] Penyediaan untuk 
pencarian frase  

Tersedianya metode 
pencarian frase yang 
memungkinkan 
pengguna untuk 
mencari dokumen yang 
berisi kalimat atau frase 
daripada yang berisi 
sekumpulan kata kunci 
secara acak, misalnya 
menggunakan tanda 
kutip 

 

 

TMP [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyediaan kata 
adjacency / 
kedekatan. 

Tersedianya metode 
pencariaan dengan 
frase atau dengan dua 
kata atau lebih tertentu 
atau yang terdekat dari 
kata tersebut 
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Lanjutan 

Kode Guideline Keterangan Contoh 

TMP [15] Hypertext link 
dalam layar penuh 
catatan bibliografi. 

Terdapat link  hypertext 
di hasil tampilan 
bibliografi 

  
BPS [1] Menampilkan 

strategi pencarian 
Menampilkan berbagai 
jenis-jenis strategi 
pencarian 

 

BPS [2] Memberikan 
contoh di bawah 
setiap jenis 
pencarian. 

Menyediakan contoh 
pada setiap pencarian 

- 

BPS [3] Opsi untuk riwayat 
penelusuran. 

Pemilihan untuk 
riwayat pencarian 

 

BPS [4] Riwayat strategi 
pencarian 

Menyimpan strategi 
pencarian 
 
 
 

 

BPS [5] Ruang lingkup 
pencarian 

Memungkinkan untuk 
mempersempit 
pencarian dan dapat 
menerapkan ruang 
lingkup pencarian kata 
kunci dan judul 
pencarian saja 

 

BPS [6] Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti tahun 

Pencarian yang terbatas 
pada tahun  

BPS [7] Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti bahasa 

Pencarian yang terbatas 
pada bahasa 

BPS [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyediaan ruang 
lingkup pencarian 
yang komprehensif 
seperti lokasi 

Pencarian yang terbatas 
pada lokasi 
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Lanjutan 

Kode Guideline Keterangan Contoh 

BPS [9] 
 
 
 
 

Fasilitas menyortir 
hasil temuan 
berdasarkan 
relevansi 

Penyortiran hasil 
berdasarkan yang 
berhubungan 

 

BPS [10] Fasilitas menyortir 
hasil temuan 
berdasarkan judul 

Penyortiran hasil 
berdasarkan judul 

BPS [11] Fasilitas menyortir 
hasil temuan 
berdasarkan tanggal 
penerbitan 

Penyortiran hasil 
berdasarkan tanggal 
terbit 

BPS [12] Peringkat default 
output berdasarkan 
relevansi 

Perangkingan hasil 
menurut hasil yang 
masih berhubungan 

 

TTA [1] Pengarang Pencarian dengan titik 
akses pada pengarang 

 

TTA [2] Judul Pencarian dengan titik 
akses pada judul 

TTA [3] Kata kunci Pencarian dengan titik 
akses pada kata kunci 

TTA [4] Judul subjek Pencarian dengan titik 
akses pada judul subjek 

TTA [5] Dikombinasikan 
pencari seperti 
pengarang / judul, 
pengarang / kata 
kunci 

Pencarian kombinasi 
dari semua titik akses 

TTA [6] ISBN / ISSN Pencarian dengan titik 
akses pada ISBN/ISSN 

TTA [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberikan 
authority control 
untuk nama 
 

Nama otoritas adalah 
identifikasi dan 
perumusan 
pengidentifikasi 
keunikan untuk nama. 
Ini adalah proses 
memilih salah satu 
bentuk resmi nama 
untuk memberikan 
konsistensi dalam 
penggunaannya. 
Dengan cara ini, semua 
bahan akan ditemukan 
di bawah bentuk yang 
sama dari nama 
terlepas dari apa bentuk 
muncul pada masing-
masing item. 

Contohnya: 
personal names (X00) 
corporate names (X10) 
meeting names (X11)  
names of jurisdictions (X51) 
uniform titles (X30) 
name/title combinations 
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Lanjutan 

Kode Guideline Keterangan Contoh 

TTA [8] Memberikan 
authority control 
untuk subjek 

Subjek otoritas adalah 
identifikasi dan 
perumusan 
pengidentifikasi 
keunikan untuk subjek. 
Contohnya : 
topical terms (X50)  
geographic names 
(X51)  
genre/form terms (X55)  
names with subject 
subdivisions  
topical terms, 
geographic names, and 
genre/form terms with 
subject subdivisions 
chronological terms 
(X48) 
uniform titles with 
subject subdivisions 
(X30) 

 

 

TTA [9] Mendukung 
referensi silang 

Referensi silang  yaitu 
menyebut bagian lain 
dari buku, indeks atau 
katalog di mana 
informasi lebih lanjut 
dapat ditemukan. 

 

 

TTA [10] Ketentuan untuk 
salinan lokasi  

Tersedianya salinan 
lokasi 

 

TBG [1] Penyediaan 
tampilan singkat 
bibliografi 

Tersedianya tampilan 
hasil bibliografi yang 
pendek 

 

TBG [2] Penyediaan 
tampilan panjang 
bibliografi 

Tersedianya tampilan 
hasil bibliografi yang 
panjang 
 
 
 
 
 
 

 

TBG [3] 
 
 
 
 
 

Tingkatan pada 
tampilan yang 
berbeda 
(disesuaikan 
tampilan layar) 

Layar tampilan yang 
dapat di customisable  
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Lanjutan 

Kode Guideline Keterangan Contoh 

TBG [4] Membatasi jumlah 
untuk tampilan 
catatan biblografi 
(kontrol output) 

Jumlah hasil bibliografi 
ditampilkan terbatas 

 

TBG [5] Dukungan untuk 
format MARC 

Mendukung format 
MARC yaitu erdiri dari 
tiga unsur: struktur 
record, penunjukan 
konten, dan isi data dari 
catatan 

 

TBG [6] Format terlabel Format terlabel 
 

OUT [1] Penyediaan 
mengekspor / 
download pada 
temuan bibliografi 
yang akan diambil 

Tersedianya fasilitas 
untuk eksport dan 
download hasil 
bibliografi 

 

OUT [2] Ketentuan untuk 
transmisi temuan 
bibliografi yang 
diambil melalui 
email 

Tersedianya untuk 
pengiriman hasil 
bibliografi melalui 
email 

 

OUT [3] Ketentuan untuk 
menyimpan / save 
hasil temuan 

Tersedianya untuk 
menyimpan hasil 
temuan 

 

OUT [4] Penyediaan catatan 
cetak diambil 

Tersedianya untuk 
mencetak hasil temuan 

 

OUT [5] Penyediaan 
berikutnya / 
sebelumnya 

Tersedianya fasilitas 
selanjutnya/sebelumnya 

 

OUT [6] Link  ke sumber 
eksternal 

Link  untuk sumber 
eksternal  

 
OUT [7] 
 
 
 
 
 
 

Antarmuka dengan 
sistem sirkulasi 

Tersedianya sistem 
sirkulasi, contohnya 
untuk melihat yang 
meminjam buku  
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OUT [8] Penyediaan pilihan 
seperti ILL  (Inter 
Library Loan) 

Tersedianya ILL yaitu 
layanan dimana 
pengguna dari satu 
perpustakaan dapat 
meminjam buku atau 
menerima fotokopi 
dokumen yang dimiliki 
oleh perpustakaan lain. 

 

OUT [9] Penyediaan pilihan 
seperti pemesanan 

Tersedianya untuk 
pemilihan seperti 
pemesanan 

 

OUT [10] Penyediaan kotak 
pesan online untuk 
pengguna komentar 
atau saran 

Tersedianya kotak 
komentar dan saran 
dari pengguna secara 
online 

 

BUS [1] Informasi tekstual 
sederhana, jelas, 
bebas dari tipografi 

Informasi tekstual yang 
simple, jelas, dan bebas 
dari error kesalahan 
tulisan 

 

BUS [2] Kesalahan/kekeliru
an 

Terdapat instruksi jika 
terjadi error  

BUS [3] Penyediaan bantuan 
online /bantuan 
pesan kontekstual 

Tersedianya bantuan 
online  

BUS [4] Penyediaan 
pembelajaran 
prosedural / 
pelatihan 

Tersedianya 
pembelajaran secara 
procedural 

- 

BUS [5] Singkatan dihindari 
pada  informasi 
tekstual 

Tidak menggunakan 
singkatan pada 
informasi tekstual 
 
 

Contoh singakatan : 

 
BUS [6] Informasi 

instruksional bebas 
dari jargon 

Informasi instruksi 
bebas dari jargon 

 

BUS [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberikan 
pilihan jelas 
berbeda antara 
pilihan dan 
informasi 

Tersedianya pilihan 
secara jelas terpisah 
dari informasi 
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BUS [8] Menampilkan 
pesan sistem 
(seperti pesan 
error) dengan 
menggunakan fitur 
tampilan kontras 
(misalnya) huruf 
tebal, warna 

Tampilan pesan error 
dengan menggunakan 
fitur cetak tebal dan 
berwarna 

 
 

 

TTR [1] Kurang 
penggunaan jargon 
teknis dan kode 

Pengurangan 
penggunaan jargon 
secara teknik dan kode 

 

TTR [2] Kata-kata / istilah 
yang konsisten 

Penggunaan kata / 
istilah yang konsisten 

 

TTR [3] Tata letak disebelah 
kiri tepi 
berdasarkan budaya 

Terdapat tata letak 
berada di sebelah kiri 
tepi berdasarkan 
budaya di suatu negara 

  
TTR [4] Pencarian strategi 

ditampilkan di 
dekat bagian atas 
halaman 

Terdapat pencarian 
strategi yang 
ditampilkan didekat 
atas halaman 

 

TTR [5] Ruas terkait dalam 
data bibliografi 
dikelompokkan 
bersama dan 
terpisah dari data 
lainnya 

Terdapat bagian data 
yang berhubungan di 
data bibliografi 
digabungkan bersama 
dan dipisahkan dari 
data yang lainnya 
 
 
 
 
 

 

TTR [6] Teknik menyoroti 
digunakan (huruf 
tebal, ukuran huruf, 
garis bawah) 

Terdapat penggunaan 
teknik highlighting 
(cetak tebak, ukuran 
font, dan garis bawah) 

 

TTR [7] Nomor panggilan 
ditampilkan dekat 
ke atas layar 
bibliografi 

Terdapat nomor 
panggilan ditampilkan 
berada diatas tampilan 
bibliografi 

Belum  

TTR [8] 
 
 
 

Ketentuan untuk 
drop-down atau 
menu pull-down 

Tersedianya untuk 
menu secara drop-down 
atau pull-down menu 
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LBL [1] Semua ruas 
variabel berlabel 

Tersedianya semua 
variable terlabel 

 
 

LBL [2] Semua label kata 
penuh (tidak 
disingkat) 

Tersedianya semua 
label penuh kata / tidak 
ada penyingkatan 
 
 

  

LBL [3] Semua label bebas 
dari jargon 
perpustakaan 

Tersedianya semua 
label bebas dari jargon 
perpustakaan 

- 

LBL [4] Label akurat, tepat, 
yang bermakna 

Tersedianya label yang 
akurat, tepat, dan 
bermakna 

 

LBL [5] Semua label 
terletak di sebelah 
kiri ruas yang 
sesuai berdasarkan 
pada budaya 

Tersedianya semua 
label berlokasi dikiri 
untuk bagian 
koresponden 
berdasarkan budaya di 
suatu negara  

LBL [6] Semua label 
terletak di sebelah 
kanan ruas yang 
sesuai berdasarkan 
pada budaya 

Tersedianya semua 
label berada di sebelah 
kanan berdasarkan 
budaya di suatu negara 

 

LBL [7] Semua label 
dipisahkan dari 
ruas yang sesuai 
dengan titik dua 

Tersedianya semua 
label dipisahkan dari 
bagian koresponden 
oleh sebuah tanda titik 
dua  

LBL [8] 
 
 
 
 
 

Penyediaan 
informasi 
kepemilikan yang 
ditampilkan dalam 
format tabel 

Tersedianya pemegang 
infomasi di format 
yang tersusun dalam 
tabel atau daftar  
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LBL [9] Teknik menyorot 
yang digunakan 
(misalnya) warna, 
huruf tebal 

Terdapat penggunaan 
teknik highlighting 
seperti warna atau 
cetak tebal 
 
 

 

LBL [10] Label kolom 
terletak tepat di atas 
kolom ruas, yaitu 
tidak ada baris 
kosong 

Terdapat label kolom 
yang diletakan diatas 
kolom dari bagian 
tertentu/ tidak adanya 
garis yang kosong 

- 

TKS [1] Teks diatur secara 
logis dengan ruas 
terkait (pengarang, 
menambahkan 
pengarang) 

Terdapat teks yang 
diatur secara logika 
dengan bagian yang 
berhubungan seperti 
pengarang dan 
pengarang tambahan 

- 

TKS [2] Penyediaan 
informasi lokasi 
kepemilikan 
didalam layar 
penuh 

Tersedianya pemegang 
informasi lokasi 
termasuk di tampilan 
penuh 

 

TKS [3] Teks rata atas dan 
rata kiri 

Terdapat teks lurus 
secara vertikal dan 
disebelah kiri 

- 

TKS [4] Tidak ada 
perulangan 
kata/teks 

Tidak ada teks yang 
diulang/ digunakan 
secara berlebihan 

- 

TKS [5] Menampilkan 
nomor panggil 

Adanya nomor panggil 
di bibliografi 

 

TKS [6] Informasi status 
sirkulasi termasuk 
dalam layar penuh 

Terdapat sirkulasi 
informasi status didlam 
tampilan penuh  

TKS [7] Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali 
berdasarkan: 
Pengarang 

Tersedianya hypertext 
link pada pengarang di 
hasil temuan 

 

TKS [8] Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali 
berdasarkan: Judul 

Tersedianya hypertext 
link pada judul di hasil 
temuan 

 

TKS [9] 
 
 
 
 
 

Penyediaan link 
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali 
berdasarkan: 
Subyek 

Tersedianya hypertext 
link pada subjek di 
hasil temuan 
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TKS [10] Penyediaan link  
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali 
berdasarkan: 
Pemilik 

Tersedianya hypertext 
link pada pemilik di 
hasil temuan 

 

TKS [11] Penyediaan link 
hypertext dalam 
cantuman temu 
kembali 
berdasarkan: 
Tempat 

Tersedianya hypertext 
links pada lokasi di 
hasil temuan  

UMU [1] Menunjukan di 
setiap tampilan 
nama katalog dan 
pemilik 
perpustakaan atau 
organisasi lainnya 

Tersedianya penunjuk 
setiap tampilan  nama 
pada katalog dan 
pemilik perpustakaan / 
organisasi lainnya pada 
setiap bibliografi 

 

UMU [2] Memilki batas 
waktu/ time out 

Memiliki batas waktu 
tertentu seperti session 

 

UMU [3] Menjelaskan isi dan 
terdapat ulasan 
dalam cakupan 
OPAC 

Teesedianya penjelasan 
tentang isi dan ulasan 
di OPAC 

 

UMU [4] Menyediakan 
instruksi login / log 
off, jika diinginkan 

Terdapat instruksi 
untuk log-in atau log-
off 

 

UMU [5] Ketentuan untuk 
log-on password / 
user 

Terdapat nama 
pengguna dan sandi 

 

UMU [6] Terdapat fasilitas 
untuk memperbarui 
/ update versi baru 

Tersedianya fasilitas 
untuk memperbaharui 

 

KLG [1] Terdapat fasilitas 
untuk 
mengakomodasi 
perpustakaan 
multibahasa 

Teredianya berbagai 
bahasa  

 

KLG [2] Ketentuan untuk 
mengakomodasi 
script non-Romawi 

Terdapat penampungan 
non-Roman scripts 

 

KLG [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terdapat fasilitas / 
koreksi kesalahan 
otomatis 

Tersedianya fasilitas 
koreksi ejaan secara 
otomatis 

 

 

 
 

UPDATE 
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DLL [1] 
 

Terdapat peringkat 
bibliografi 

Penilaian pada 
bibliografi  

DLL [2] Terdapat fasilitas 
untuk menandai, 
bookmark dan 
berbagi sumber 
daya 

Tersedianya tag, 
bookmark dan share 
sumber 

 

DLL [3] Penyediaan 
keterangan 
ketersediaan pada 
hasil temu kembali 
pada bibliografi  

Pembaharuan informasi 
pada bibliografi (ada / 
tidak ada) 

 

DLL [4] Terdapat perkakas 
jejaring sosial 

Adanya fasilitas share 
ke aplikasi jarigan 
sosial lainnya, seperti 
facebook, twitter 

 

DLL [5] Terdapat fasilitas 
rekomendasi untuk 
bibliografi 

Terdapat rekomendasi 
bibliografi 

 

DLL [6] Terdapat teknik 
menyoroti yang 
digunakan setelah 
view / mengunjungi 
bibliografi  

Penggunaan 
highlighting setelah 
melihat/mengujungi 
suatu bibliografi 
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Kode Guideline 

TMP [1] Offers  simple (basic), general 

TMP [2] Offers complex or advanced/expanded.  

TMP [3] Has full search capability on conventional access points such as title 

TMP [4] Has full search capability on conventional access points such as keyword 

TMP [5] Has full search capability on conventional access points such as author 

TMP [6] Has full search capability on conventional access points such as  subject 

TMP [7] 
Has full search capability on conventional access points such as  
ISBN/ISSN 

TMP [8] Provision of browsing capabilities  

TMP [9] Provision of faceted browsing 

TMP [10] Provision for Boolean search. 

TMP [11] Provision for truncation. 

TMP [12] Provision for exact matching. 

TMP [13] Provision for phrase searching. 

TMP [14] Provision for word adjacency/ proximity. 

TMP [15] Hypertext links in full bibliographic record display. 

BPS [1] Displays search strategy. 

BPS [2] Provides examples under each type of search. 

BPS [3] Option for search history. 

BPS [4] Save the search strategy 

BPS [5] Search limit 

BPS [6] Provision for comprehensive search limits such as year 

BPS [7] Provision for comprehensive search limits such as language 

BPS [8] Provision for comprehensive search limits such as  location 

BPS [9] Facility relevance for sorting records. 

BPS [10] Facility  title for sorting records. 

BPS [11] Facility issue date for sorting records. 

BPS [12] Ranks default output by relevance. 

TTA [1] Author  

TTA [2] Title  

TTA [3] Keyword  

TTA [4] Subject heading  

TTA [5] Combined search such as author/title, author/keyword  

TTA [6] ISBN/ISSN  

TTA [7] Provides name authority control  

TTA [8] Provides subject authority control  

TTA [9] Supports cross-references  

TTA [10] Provision for the copy location  

TBG [1] 

 
Provision for brief (short) 
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TBG [2] Provision for long bibliographic displays or both  

TBG [3] Different display levels (customisable display screen) 

TBG [4] Limiting the number for the display of records (output control)  

TBG [5] Support for MARC formats 

TBG [6] Labelled format  

OUT [1] Provision for exporting/downloading of retrieved records  

OUT [2] Provision for the transmission of retrieved records through e-mail  

OUT [3] Provision for storing/save records  

OUT [4] Provision for print retrieved records  

OUT [5] Provision of next/previous  

OUT [6] Links to external sources  

OUT [7] Interface with the circulation system  

OUT [8] Provision for options such as ILL (Inter Library Loan) 

OUT [9] Provision for options such as reservations 

OUT [10] Provision of online mailboxes for user comments or suggestions  

BUS [1] Textual information simple, clear, free of typographical errors 

BUS [2] Errors 

BUS [3] Provision of online help /contextual help message 

BUS [4] Provision for procedural learning/training  

BUS [5] Abbreviations avoided in textual information?  

BUS [6] Instructional information free of jargon  

BUS [7] Provide options clearly separated from the information  

BUS [8] 
Display system messages (such as error messages) by using contrasting 
display features (e.g.) bolding, colour  

TTR [1] Less use of technical jargon and codes  

TTR [2] Wording/terminology consistent 

TTR [3]  Layout is left justified based on culture 

TTR [4] Search strategy is displayed near the top of the page?  

TTR [5] 
Related fields in the bibliographic data grouped together and separated 
from other data  

TTR [6] Highlighting techniques used (bolding, font size, underline)  

TTR [7] Call number displayed closed to the top of the bibliographic display  

TTR [8] Provision for drop-down or pull-down menu  

LBL [1] All variable fields labelled  

LBL [2] All labels full words (not abbreviated)  

LBL [3] All labels free of library jargon  

LBL [4] Labels accurate, appropriate, meaningful 

LBL [5] All labels located to the left of corresponding fields  based on culture 

LBL [6] All labels are right justified based on culture 

LBL [7] All labels separated from corresponding fields by a colon  
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LBL [8] Holding information displayed in tabular format 

LBL [9] Other highlighting techniques used (e.g.) colour, bold  

LBL [10] 
Column labels located immediately above the column of fields, i.e. no 
blank line  

TKS [1] Text arranged logically with related fields (author, added author)  

TKS [2] Holding location information included in the full display   

TKS [3] Text vertically aligned and left justified  

TKS [4] Redundant/repeated text avoided  

TKS [5] Call number display  

TKS [6] Circulation status information included in the full display 

TKS [7] Provision of  hypertext links in the record through : Authors  

TKS [8] Provision of  hypertext links in the record through : Title  

TKS [9] Provision of  hypertext links in the record through : Subjects  

TKS [10] Provision of  hypertext links in the record through : Holdings  

TKS [11] Provision of  hypertext links in the record through : Location  

UMU [1] 
Show in every display the name of the catalogue and the owning library 
or other organisation  

UMU [2] Has time out feature, if desired  

UMU [3] Explains the contents and coverage in the OPAC  

UMU [4] Provides log in/log off instruction, if desired  

UMU [5] Provision for log-on/user password 

UMU [6] Facility for updating/updating new versions 

KLG [1] Facility to accommodate multilingual libraries 

KLG [2] Provision to accommodate non-Roman scripts 

KLG [3] Spelling correction facilities / automatic error correction 

DLL [1] Bibliographic rating 

DLL [2] Compliance to tag, bookmark and share the resources 

DLL [3] 
Provision for out of date information result bibliographic (available,non 
available) 

DLL [4] Social networking technologies 

DLL [5] Recommender bibliographic 

DLL [6] Other highlighting techniques used after view/visited the bibliographic 
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OPAC  PERPUSNAS 
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TMP [1] Menawarkan pencarian sederhana (dasar) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

TMP [2] 
Menawarkan pencarian 
kompleks/advanced dan expanded  

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

TMP [3] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti judul 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

TMP [4] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti kata kunci 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TMP [5] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti pengarang 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

TMP [6] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti subjek 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TMP [7] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti ISBN/ISSN 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

TMP [8] 
Penyediaan kemampuan penjelajahan 
(browsing) 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

TMP [9] Penyediaan faceted browsing  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

TMP [10] Penyediaan untuk pencarian Boolean 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

TMP [11] 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan 
(truncation) 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

TMP [12] 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat 
(exact matching) 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

TMP [13] Penyediaan untuk pencarian frase  1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

TMP [14] Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TMP [15] 
Hypertext link dalam layar penuh catatan 
bibliografi. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

BPS [1] Menampilkan strategi pencarian 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

BPS [2] 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis 
pencarian. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BPS [3] Opsi untuk riwayat penelusuran. 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

BPS [4] Riwayat strategi pencarian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

BPS [5] Ruang lingkup pencarian 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

BPS [6] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti tahun 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

BPS [7] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti bahasa 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

BPS [8] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang 
komprehensif seperti lokasi 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

BPS [9] 
Fasilitas menyortir hasil temuan 
berdasarkan relevansi 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

BPS [10] 

 
 

Fasilitas menyortir hasil temuan 
berdasarkan judul 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
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OPAC PERPUSNAS 
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BPS [11] 
Fasilitas menyortir hasil temuan 
berdasarkan tanggal penerbitan 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

BPS [12] 
Peringkat default output berdasarkan 
relevansi 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TTA [1] Pengarang 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

TTA [2] Judul 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

TTA [3] Kata kunci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TTA [4] Judul subjek 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

TTA [5] 
Dikombinasikan pencari seperti 
pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TTA [6] ISBN / ISSN 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

TTA [7] 
Memberikan authority control untuk 
nama 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

TTA [8] 
Memberikan authority control untuk 
subjek 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

TTA [9] Mendukung referensi silang 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

TTA [10] Ketentuan untuk salinan lokasi  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TBG [1] Penyediaan tampilan singkat bibliografi 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

TBG [2] Penyediaan tampilan panjang bibliografi 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

TBG [3] 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda 
(disesuaikan tampilan layar) 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TBG [4] 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan 
biblografi (kontrol output) 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

TBG [5] Dukungan untuk format MARC 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

TBG [6] Format terlabel 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

OUT [1] 
Penyediaan mengekspor / download pada 
temuan bibliografi yang akan diambil 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

OUT [2] 
Ketentuan untuk transmisi temuan 
bibliografi yang diambil melalui email 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

OUT [3] 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil 
temuan 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

OUT [4] Penyediaan cetak hasil temuan  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

OUT [5] Penyediaan berikutnya / sebelumnya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

OUT [6] Link ke sumber eksternal 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

OUT [7] Antarmuka dengan sistem sirkulasi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

OUT [8] 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter 
Library Loan) 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

OUT [9] Penyediaan pilihan seperti pemesanan 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

OUT [10] 

 
 

Penyediaan kotak pesan online untuk 
pengguna komentar atau saran 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
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BUS [1] 

 

Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas 
dari tipografi 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

BUS [2] Kesalahan/kekeliruan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

BUS [3] 
Penyediaan bantuan online /bantuan pesan 
kontekstual 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

BUS [4] 
Penyediaan pembelajaran prosedural / 
pelatihan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUS [5] 
Singkatan dihindari pada  informasi 
tekstual 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

BUS [6] Informasi instruksional bebas dari jargon 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

BUS [7] 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara 
pilihan dan informasi 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUS [8] 
Menampilkan pesan sistem (seperti pesan 
error) dengan menggunakan fitur tampilan 
kontras (misalnya) huruf tebal, warna 

0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

TTR [1] 
Kurang penggunaan jargon teknis dan 
kode 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

TTR [2] Kata-kata / istilah yang konsisten 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

TTR [3] 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan 
budaya 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TTR [4] 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat 
bagian atas halaman 

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

TTR [5] 
Ruas terkait dalam data bibliografi 
dikelompokkan bersama dan terpisah dari 
data lainnya 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

TTR [6] 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, 
ukuran huruf, garis bawah) 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

TTR [7] 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke 
atas layar bibliografi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TTR [8] 
Ketentuan untuk menu drop-down atau 
pull-down 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

LBL [1] Semua ruas variabel berlabel 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

LBL [2] Semua label kata penuh (tidak disingkat) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

LBL [3] 
Semua label bebas dari jargon 
perpustakaan 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

LBL [4] Label akurat, tepat, yang bermakna 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

LBL [5] 
Semua label terletak di sebelah kiri ruas 
yang sesuai berdasarkan pada budaya 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

LBL [6] 
Semua label terletak di sebelah kanan ruas 
yang sesuai berdasarkan pada budaya 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

LBL [7] 
Semua label dipisahkan dari ruas yang 
sesuai dengan titik dua 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

LBL [8] 

 

Penyediaan informasi kepemilikan yang 
ditampilkan dalam format tabel 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
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LBL [9] 
Teknik menyorot yang digunakan 
(misalnya) warna, huruf tebal 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

LBL [10] 
Label kolom terletak tepat di atas kolom 
ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

TKS [1] 
Teks diatur secara logis dengan ruas 
terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TKS [2] 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan 
didalam layar penuh 

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

TKS [3] Teks rata atas dan rata kiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TKS [4] Tidak ada perulangan kata/teks 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

TKS [5] Menampilkan nomor panggil 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

TKS [6] 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam 
layar penuh 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TKS [7] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

TKS [8] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

TKS [9] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

TKS [10] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TKS [11] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

UMU [1] 
Menunjukan di setiap tampilan nama 
katalog dan perpustakaan memiliki atau 
organisasi lainnya 

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

UMU [2] Memilki batas waktu/ time out 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

UMU [3] 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam 
cakupan OPAC 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

UMU [4] 
Menyediakan instruksi login / log off, jika 
diinginkan 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

UMU [5] Ketentuan untuk log-on password / user 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

UMU [6] 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / 
update versi baru 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KLG [1] 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi 
perpustakaan multibahasa 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

KLG [2] 

 

Ketentuan untuk mengakomodasi script 
non-Romawi 

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 



 

60 

Lanjutan 

Kode Guideline 

OPAC PERPUSNAS 

A
rm

e
n

ia
 

A
z
e
rb

a
ij

a
n
 

B
h

u
ta

n
 

C
h

in
a
 

G
e
o

g
ia

 

In
d

o
n

e
si

a
 

Ir
a
n

 

Is
ra

e
l 

Je
p

a
n

g
 

K
a
z
a
k

h
ta

n
 

KLG [3] 

 

Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan 
otomatis 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

DLL [1] Terdapat peringkat bibliografi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

DLL [2] 
Terdapat fasilitas untuk menandai, 
bookmark dan berbagi sumber daya 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

DLL [3] 
Penyediaan keterangan ketersediaan pada 
hasil temu kembali pada bibliografi  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

DLL [4] Terdapat perkakas jejaring sosial 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

DLL [5] 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk 
bibliografi 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

DLL [6] 
Terdapat teknik menyoroti yang 
digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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TMP [1] 
Menawarkan pencarian sederhana 
(dasar) 

0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

TMP [2] 
Menawarkan pencarian 
kompleks/advanced dan expanded  

0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

TMP [3] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti judul 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

TMP [4] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti kata kunci 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TMP [5] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti pengarang 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

TMP [6] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti subjek 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

TMP [7] 
Kemampuan pencarian pada titik akses 
konvensional seperti ISBN/ISSN 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

TMP [8] 
Penyediaan kemampuan penjelajahan 
(browsing) 

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

TMP [9] Penyediaan faceted browsing  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

TMP [10] Penyediaan untuk pencarian Boolean 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

TMP [11] 
Penyediaan untuk pencarian 
pemotongan (truncation) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TMP [12] 
Penyediaan untuk pencocokan yang 
tepat (exact matching) 

0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

TMP [13] Penyediaan untuk pencarian frase  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

TMP [14] 
Penyediaan kata adjacency / 
kedekatan. 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

TMP [15] 
Hypertext link dalam layar penuh 
catatan bibliografi. 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

BPS [1] Menampilkan strategi pencarian 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

BPS [2] 
Memberikan contoh di bawah setiap 
jenis pencarian. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BPS [3] Opsi untuk riwayat penelusuran. 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

BPS [4] Riwayat strategi pencarian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BPS [5] Ruang lingkup pencarian 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

BPS [6] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian 
yang komprehensif seperti tahun 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

BPS [7] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian 
yang komprehensif seperti bahasa 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

BPS [8] 
Penyediaan ruang lingkup pencarian 
yang komprehensif seperti lokasi 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

BPS [9] 
Fasilitas menyortir hasil temuan 
berdasarkan relevansi 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

BPS [10] 

 

Fasilitas menyortir hasil temuan 
berdasarkan judul 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
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BPS [11] 
Fasilitas menyortir hasil temuan 
berdasarkan tanggal penerbitan 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

BPS [12] 
Peringkat default output berdasarkan 
relevansi 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

TTA [1] Pengarang 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

TTA [2] Judul 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

TTA [3] Kata kunci 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

TTA [4] Judul subjek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TTA [5] 
Dikombinasikan pencari seperti 
pengarang / judul, pengarang / kata 
kunci 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TTA [6] ISBN / ISSN 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

TTA [7] 
Memberikan authority control untuk 
nama 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

TTA [8] 
Memberikan authority control untuk 
subjek 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

TTA [9] Mendukung referensi silang 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TTA [10] Ketentuan untuk salinan lokasi  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

TBG [1] 
Penyediaan tampilan singkat 
bibliografi 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

TBG [2] 
Penyediaan tampilan panjang 
bibliografi 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

TBG [3] 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda 
(disesuaikan tampilan layar) 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

TBG [4] 
Membatasi jumlah untuk tampilan 
catatan biblografi (kontrol output) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TBG [5] Dukungan untuk format MARC 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

TBG [6] Format terlabel 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

OUT [1] 
Penyediaan mengekspor / download 
pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

OUT [2] 
Ketentuan untuk transmisi temuan 
bibliografi yang diambil melalui email 

0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

OUT [3] 
Ketentuan untuk menyimpan / save 
hasil temuan 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

OUT [4] Penyediaan cetak hasil temuan  0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

OUT [5] Penyediaan berikutnya / sebelumnya 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

OUT [6] Link ke sumber eksternal 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

OUT [7] Antarmuka dengan sistem sirkulasi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

OUT [8] 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter 
Library Loan) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

OUT [9] 

 

Penyediaan pilihan seperti pemesanan 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
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OUT [10] 
Penyediaan kotak pesan online untuk 
pengguna komentar atau saran 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

BUS [1] 
Informasi tekstual sederhana, jelas, 
bebas dari tipografi 

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

BUS [2] Kesalahan/kekeliruan 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

BUS [3] 
Penyediaan bantuan online /bantuan 
pesan kontekstual 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

BUS [4] 
Penyediaan pembelajaran prosedural / 
pelatihan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUS [5] 
Singkatan dihindari pada  informasi 
tekstual 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

BUS [6] 
Informasi instruksional bebas dari 
jargon 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

BUS [7] 
Memberikan pilihan jelas berbeda 
antara pilihan dan informasi 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

BUS [8] 

Menampilkan pesan sistem (seperti 
pesan error) dengan menggunakan fitur 
tampilan kontras (misalnya) huruf 
tebal, warna 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

TTR [1] 
Kurang penggunaan jargon teknis dan 
kode 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

TTR [2] Kata-kata / istilah yang konsisten 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

TTR [3] 
Tata letak disebelah kiri tepi 
berdasarkan budaya 

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

TTR [4] 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat 
bagian atas halaman 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TTR [5] 
Ruas terkait dalam data bibliografi 
dikelompokkan bersama dan terpisah 
dari data lainnya 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

TTR [6] 
Teknik menyoroti digunakan (huruf 
tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

TTR [7] 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke 
atas layar bibliografi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TTR [8] 
Ketentuan untuk menu drop-down atau 
pull-down 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

LBL [1] Semua ruas variabel berlabel 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

LBL [2] 
Semua label kata penuh (tidak 
disingkat) 

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

LBL [3] 
Semua label bebas dari jargon 
perpustakaan 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

LBL [4] Label akurat, tepat, yang bermakna 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

LBL [5] 

 
 

 

Semua label terletak di sebelah kiri 
ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
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LBL [6] 
Semua label terletak di sebelah kanan 
ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

LBL [7] 
Semua label dipisahkan dari ruas yang 
sesuai dengan titik dua 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

LBL [8] 
Penyediaan informasi kepemilikan 
yang ditampilkan dalam format tabel 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

LBL [9] 
Teknik menyorot yang digunakan 
(misalnya) warna, huruf tebal 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

LBL [10] 
Label kolom terletak tepat di atas 
kolom ruas, yaitu tidak ada baris 
kosong 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

TKS [1] 
Teks diatur secara logis dengan ruas 
terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TKS [2] 
Penyediaan informasi lokasi 
kepemilikan didalam layar penuh 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

TKS [3] Teks rata atas dan rata kiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TKS [4] Tidak ada perulangan kata/teks 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

TKS [5] Menampilkan nomor panggil 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

TKS [6] 
Informasi status sirkulasi termasuk 
dalam layar penuh 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

TKS [7] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

TKS [8] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

TKS [9] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

TKS [10] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

TKS [11] 
Penyediaan link hypertext dalam 
cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UMU [1] 
Menunjukan di setiap tampilan nama 
katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

UMU [2] Memilki batas waktu/ time out 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

UMU [3] 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan 
dalam cakupan OPAC 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

UMU [4] 
 

Menyediakan instruksi login / log off, 
jika diinginkan 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
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UMU [5] 
Ketentuan untuk log-on password / 
user 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

UMU [6] 

 

Terdapat fasilitas untuk memperbarui / 
update versi baru 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KLG [1] 
Terdapat fasilitas untuk 
mengakomodasi perpustakaan 
multibahasa 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

KLG [2] 
Ketentuan untuk mengakomodasi 
script non-Romawi 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

KLG [3] 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan 
otomatis 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

DLL [1] Terdapat peringkat bibliografi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

DLL [2] 
Terdapat fasilitas untuk menandai, 
bookmark dan berbagi sumber daya 

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

DLL [3] 
Penyediaan keterangan ketersediaan 
pada hasil temu kembali pada 
bibliografi  

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

DLL [4] Terdapat perkakas jejaring sosial 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

DLL [5] 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk 
bibliografi 

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

DLL [6] 
Terdapat teknik menyoroti yang 
digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Armenia Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
Memberikan authority control untuk nama 

 
Memberikan authority control untuk subjek 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Penyediaan tampilan panjang bibliografi 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 

Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) dengan menggunakan fitur 
tampilan kontras (misalnya) huruf tebal, warna 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 Memilki batas waktu/ time out 
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Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Azerbaijan Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencarian Boolean 

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 
Judul 

 
Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 
Format terlabel 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 

 

Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 
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Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam format tabel 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 
Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 
Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Bhutan Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan untuk pencarian Boolean 

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 Kata kunci 
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Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Format terlabel 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 
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Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

China Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Penyediaan untuk pencarian Boolean 

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Kata kunci 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 

Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) dengan menggunakan fitur 
tampilan kontras (misalnya) huruf tebal, warna 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 
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Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 
Label akurat, tepat, yang bermakna 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Georgia Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
 

Penyediaan cetak hasil temuan  
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Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 
Label akurat, tepat, yang bermakna 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

Indonesia Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 Penyediaan faceted browsing  
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Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Opsi untuk riwayat penelusuran. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Ruang lingkup pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti bahasa 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 
Judul 

 
Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 
Format terlabel 

 
Ketentuan untuk transmisi temuan bibliografi yang diambil melalui email 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 
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Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 
Label akurat, tepat, yang bermakna 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 
Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Iran Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 Menampilkan strategi pencarian 
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Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Kata kunci 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
Memberikan authority control untuk nama 

 
Memberikan authority control untuk subjek 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Dukungan untuk format MARC 

 
Format terlabel 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan bantuan online /bantuan pesan kontekstual 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Kata-kata / istilah yang konsisten 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 

Ruas terkait dalam data bibliografi dikelompokkan bersama dan terpisah 
dari data lainnya 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 
Label akurat, tepat, yang bermakna 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 Teks rata atas dan rata kiri 
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Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan multibahasa 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 

Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali pada 
bibliografi  

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Jepang Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 Judul 
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Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Ketentuan untuk transmisi temuan bibliografi yang diambil melalui email 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 

Ruas terkait dalam data bibliografi dikelompokkan bersama dan terpisah 
dari data lainnya 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 
Label akurat, tepat, yang bermakna 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 

 

Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali pada 
bibliografi  

 Terdapat perkakas jejaring sosial 
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Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Kazakhstan Menawarkan pencarian sederhana (dasar) 

 
Menawarkan pencarian kompleks/advanced dan expanded  

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Opsi untuk riwayat penelusuran. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Ruang lingkup pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti bahasa 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
Memberikan authority control untuk nama 

 
Memberikan authority control untuk subjek 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Penyediaan tampilan singkat bibliografi 

 
Penyediaan tampilan panjang bibliografi 

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 
Dukungan untuk format MARC 

 
Format terlabel 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 Ketentuan untuk transmisi temuan bibliografi yang diambil melalui email 
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Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Penyediaan berikutnya / sebelumnya 

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan bantuan online /bantuan pesan kontekstual 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 

Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) dengan menggunakan fitur 
tampilan kontras (misalnya) huruf tebal, warna 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Kata-kata / istilah yang konsisten 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 

Ruas terkait dalam data bibliografi dikelompokkan bersama dan terpisah 
dari data lainnya 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua ruas variabel berlabel 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 
Label akurat, tepat, yang bermakna 

 

Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam format tabel 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
 

Tidak ada perulangan kata/teks 
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Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan multibahasa 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 

Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali pada 
bibliografi  

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Oman Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Opsi untuk riwayat penelusuran. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 
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Dukungan untuk format MARC 

 
Format terlabel 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam format tabel 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan multibahasa 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Pakistan Menawarkan pencarian kompleks/advanced dan expanded  

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
 

Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation 
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Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 
Judul 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Memberikan authority control untuk nama 

 
Memberikan authority control untuk subjek 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Ketentuan untuk transmisi temuan bibliografi yang diambil melalui email 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kata-kata / istilah yang konsisten 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam format tabel 

 Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 
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Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memiliki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 

Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali pada 
bibliografi  

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Philipina Menawarkan pencarian sederhana (dasar) 

 
Menawarkan pencarian kompleks/advanced dan expanded  

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencarian Boolean 

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Opsi untuk riwayat penelusuran. 

 
 

Riwayat strategi pencarian 



 

84 

Lanjutan 

Negara Guideline 

 
Ruang lingkup pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti bahasa 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 
Judul 

 
Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Format terlabel 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Ketentuan untuk transmisi temuan bibliografi yang diambil melalui email 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan bantuan online /bantuan pesan kontekstual 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam format tabel 
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Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Tidak ada perulangan kata/teks 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 
Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan multibahasa 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 
Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Rusia  Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Opsi untuk riwayat penelusuran. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Ruang lingkup pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti bahasa 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 Pengarang 
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Judul 

 
Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Sri Lanka Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
 

Penyediaan faceted browsing  
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Penyediaan untuk pencarian Boolean 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Ruang lingkup pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti bahasa 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 
Judul 

 
Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan bantuan online /bantuan pesan kontekstual 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Teknik menyoroti digunakan (huruf tebal, ukuran huruf, garis bawah) 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Semua ruas variabel berlabel 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 
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Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 
Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan multibahasa 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 

Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali pada 
bibliografi  

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 
 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Taiwan Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti pengarang 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti subjek 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti ISBN/ISSN 

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 
Judul 

 
Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
 

Mendukung referensi silang 
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Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan bantuan online /bantuan pesan kontekstual 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 

Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) dengan menggunakan fitur 
tampilan kontras (misalnya) huruf tebal, warna 

 
Kata-kata / istilah yang konsisten 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua ruas variabel berlabel 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam format tabel 

 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Tidak ada perulangan kata/teks 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 Terdapat peringkat bibliografi 
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Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali pada 
bibliografi 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  

Thailand Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti tahun 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Kata kunci 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
Memberikan authority control untuk nama 

 
Memberikan authority control untuk subjek 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 
Dukungan untuk format MARC 

 
Format terlabel 

 

Penyediaan mengekspor / download pada temuan bibliografi yang akan 
diambil 

 
Ketentuan untuk menyimpan / save hasil temuan 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Penyediaan berikutnya / sebelumnya 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 
Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 

Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) dengan menggunakan fitur 
tampilan kontras (misalnya) huruf tebal, warna 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 
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Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua ruas variabel berlabel 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 
Label akurat, tepat, yang bermakna 

 

Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 

Semua label terletak di sebelah kanan ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Penyediaan informasi kepemilikan yang ditampilkan dalam format tabel 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 

Menunjukan di setiap tampilan nama katalog dan perpustakaan memiliki 
atau organisasi lainnya 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan multibahasa 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 
Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  
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Turki Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti judul 

 
Kemampuan pencarian pada titik akses konvensional seperti kata kunci 

 
Penyediaan kemampuan penjelajahan (browsing) 

 
Penyediaan faceted browsing  

 
Penyediaan untuk pencarian pemotongan (truncation) 

 
Penyediaan untuk pencocokan yang tepat (exact matching) 

 
Penyediaan untuk pencarian frase  

 
Penyediaan kata adjacency / kedekatan. 

 
Hypertext link dalam layar penuh catatan bibliografi. 

 
Menampilkan strategi pencarian 

 
Memberikan contoh di bawah setiap jenis pencarian. 

 
Opsi untuk riwayat penelusuran. 

 
Riwayat strategi pencarian 

 
Ruang lingkup pencarian 

 
Penyediaan ruang lingkup pencarian yang komprehensif seperti lokasi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan relevansi 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan judul 

 
Fasilitas menyortir hasil temuan berdasarkan tanggal penerbitan 

 
Peringkat default output berdasarkan relevansi 

 
Pengarang 

 
Judul 

 
Kata kunci 

 
Judul subjek 

 
Dikombinasikan pencari seperti pengarang / judul, pengarang / kata kunci 

 
ISBN / ISSN 

 
Memberikan authority control untuk nama 

 
Memberikan authority control untuk subjek 

 
Mendukung referensi silang 

 
Ketentuan untuk salinan lokasi  

 
Tingkatan pada tampilan yang berbeda (disesuaikan tampilan layar) 

 
Membatasi jumlah untuk tampilan catatan biblografi (kontrol output) 

 
Ketentuan untuk transmisi temuan bibliografi yang diambil melalui email 

 
Penyediaan cetak hasil temuan  

 
Penyediaan berikutnya / sebelumnya 

 
Link  ke sumber eksternal 

 
Antarmuka dengan sistem sirkulasi 

 
Penyediaan pilihan seperti ILL  (Inter Library Loan) 

 
Penyediaan pilihan seperti pemesanan 

 
Penyediaan kotak pesan online untuk pengguna komentar atau saran 

 
Informasi tekstual sederhana, jelas, bebas dari tipografi 

 
Kesalahan/kekeliruan 

 Penyediaan pembelajaran prosedural / pelatihan 
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Singkatan dihindari pada  informasi tekstual 

 
Informasi instruksional bebas dari jargon 

 
Memberikan pilihan jelas berbeda antara pilihan dan informasi 

 

Menampilkan pesan sistem (seperti pesan error) dengan menggunakan fitur 
tampilan kontras (misalnya) huruf tebal, warna 

 
Kurang penggunaan jargon teknis dan kode 

 
Kata-kata / istilah yang konsisten 

 
Tata letak disebelah kiri tepi berdasarkan budaya 

 
Pencarian strategi ditampilkan di dekat bagian atas halaman 

 
Nomor panggilan ditampilkan dekat ke atas layar bibliografi 

 
Ketentuan untuk menu drop-down atau pull-down 

 
Semua label kata penuh (tidak disingkat) 

 
Semua label bebas dari jargon perpustakaan 

 

Semua label terletak di sebelah kiri ruas yang sesuai berdasarkan pada 
budaya 

 
Semua label dipisahkan dari ruas yang sesuai dengan titik dua 

 
Teknik menyorot yang digunakan (misalnya) warna, huruf tebal 

 
Label kolom terletak tepat di atas kolom ruas, yaitu tidak ada baris kosong 

 

Teks diatur secara logis dengan ruas terkait (pengarang, menambahkan 
pengarang) 

 
Penyediaan informasi lokasi kepemilikan didalam layar penuh 

 
Teks rata atas dan rata kiri 

 
Menampilkan nomor panggil 

 
Informasi status sirkulasi termasuk dalam layar penuh 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pengarang 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Judul 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Subyek 

 

Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Pemilik 

 
Penyediaan link hypertext dalam cantuman temu kembali berdasarkan: 
Tempat 

 
Memilki batas waktu/ time out 

 
Menjelaskan isi dan terdapat ulasan dalam cakupan OPAC 

 
Menyediakan instruksi login / log off, jika diinginkan 

 
Ketentuan untuk log-on password / user 

 
Terdapat fasilitas untuk memperbarui / update versi baru 

 
Terdapat fasilitas untuk mengakomodasi perpustakaan multibahasa 

 
Ketentuan untuk mengakomodasi script non-Romawi 

 
Terdapat fasilitas / koreksi kesalahan otomatis 

 
Terdapat peringkat bibliografi 

 Terdapat fasilitas untuk menandai, bookmark dan berbagi sumber daya 
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Penyediaan keterangan ketersediaan pada hasil temu kembali pada 
bibliografi  

 
Terdapat perkakas jejaring sosial 

 
Terdapat fasilitas rekomendasi untuk bibliografi 

 

Terdapat teknik menyoroti yang digunakan setelah view / mengunjungi 
bibliografi  
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