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Sains populer adalah jembatan antara literatur ilmiah
sebagai media profesional penelitian ilmiah dengan

budaya populer. Tujuannya untuk menangkap metode dan
keakuratan ilmu pengetahuan, tetapi dengan bahasa yang

lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.



Perbedaan artikel sains populer dan
artikel ilmiah

Gaya bahasa cenderung
fleksibel namun tetap
berpedoman pada KBBI
Menggunakan kosakata
yang mudah dipahami
awam
Struktur penulisan lebih
fleksibel

Artikel Populer Artikel Ilmiah

Gaya bahasa baku
Struktur penulisan
mengikuti pedoman
akademik
Banyak istilah teknis yang
cenderung hanya dipahami
oleh komunitas
akademik/jenjang
pendidikan tertentu



Kapan mulai
menulis artikel
sains populer?

Saat kita ada gagasan yang ingin
disampaikan ke masyarakat (publik)
atau hasil riset kita pun bisa ditulis
dalam bentuk artikel sains populer

Misalnya saat ini sedang hangat-
hangatnya isu Omnibus Law kaitannya
dengan dunia peternakan. Kalian bisa
menuliskannya.



Jenis-jenis artikel sains
populer paling umum di
majalah peternakan apa

saja kak?

Artikel yang berkaitan dengan
kesehatan ternak
Artikel yang berkaitan dengan
manajemen budi daya
Artikel hasil penelitian
Opini



Format
penulisannya

seperti apa kak?

Jumlah huruf/karakter berkisar
4.500-10.000 (1-2 halaman cetak
majalah)
Judul harus menarik (5-7 kata
saja)
Lead (kepala/pembuka tulisan)
menarik dan penting (anomali,
mengejutkan, kontroversi dll)
Body (gagasan, data pendukung,
analisa dan penjelasan penulis)
Simpulan (rekomendasi, solusi dsb)



Contoh membuat
judul artikel sains

populer

Industri Peternakan dalam Pusaran
UU Cipta Kerja
Manfaat Pemberian Daun Sirsak
untuk Pertumbuhan Ayam
 Kasak-kusuk Sistem Kemitraan
Ayam di Indonesia

1.

2.

3.

Kajian Akademik terkait Dampak
Disahkannya UU Cipta Kerja
terhadap Industri Peternakan
Pengaruh Pemberian Daun Sirsak
(Annona muricata) yang
Dicampurkan pada Pakan terhadap
Pertumbuhan Bobot Badan Ayam
Broiler 
Kajian Pola Budi Daya Sistem
Kemitraan di Indonesia
Pengaruhnya terhadap Keuntungan
Berusaha

Jangan seperti ini :
1.

2.

3.



Contoh lead yang
menarik seperti

apa kak?

Contohnya :
Gabungan Organisasi Peternak Ayam
Nasional baru-baru ini merilis hasil
kajiannya terkait UU Cipta Kerja yang
akan berdampak terhadap semakin
menderitanya peternak ayam di
Indonesia. Hal tersebut karena
beberapa pasal pada UU Cipta Kerja
khususnya sektor pangan telah diubah
menjadi lebih pro kepentingan pasar.



Contoh isi artikel ilmiah :

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Enam
puluh ekor puyuh dibagi dalam 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Data
yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan ANOVA
(analysis of varian), apabila terdapat perbedaan yang nyata maka
dilanjutkan uji lanjut dengan menggunakan uji Duncan pada taraf
signifikasi 95 % (Gomez, 2005).

Contoh isi artikel sains populer:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Widiastuti yang
berujudul Pertumbuhan Puyuh(Coturnix coturnix japonica)
setelah Pemberian Tepung Kunyit pada Pakan (Curcuma longa
L.) menyebutkan bahwa pemberian tepung kunyit tidak
berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan puyuh dst...



Contoh simpulan 
 seperti apa kak? Contohnya :

Di pengujung tulisan ini, penulis
berpendapat bahwa pemberian tepung
kunyit bisa ditambahkan sampai
dengan 10 persen dari jumlah pakan
yang diberikan sehingga hasilnya akan
lebih maksimal dalam membantu
meningkatkan pertumbuhan yam.





Kami masih ingin
tanya-tanya kak?

Email :
fariddimyatifapet@gmail.com
Webiste :
www.fariddimyati.com
Phone : 
0813 1134 3385



Terima
Kasih


