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Buku IlmuPengetahuan



• Buku ilmu pengetahuan merupakan buku yang berisi informasi mengenai 
pengetahuan yang sifatnya belum banyak diketahui oleh masyarakat 
secara umum. Buku-buku itu sangat berguna untuk menambah wawasan 
tentang berbagai hal.

• Beberapa buku yang tergolong dalam buku ilmu pengetahuan natara lain; 
Ensiklopedia, biografi, buku sejarah, pengetahuan alam dan hilirisasi 
riset.

Definisi



Ensiklopedia
• karya referensi atau ringkasan 

yang menyediakan rangkuman 
informasi dari semua cabang 
pengetahuan atau dari bidang 
tertentu.



Biografi
• kisah perjalanan hidup 

seseorang. Biasanya, buku ini 
bercerita tentang kehidupan 
seorang tokoh.



Buku Sejarah
• buku ini menceritakan sejarah, 

bisa dari suatu bangsa atau 
asal usul suatu daerah.



Pengetahuan Alam

• berisi tentang segala sesuatu 
yang berhubungan dengan 
alam.



Hilirisasi Riset
• mengubah hasil riset, baik 

berupa laporan, karya ilmiah, 
atau skripsi dan tesis menjadi 
buku populer yang bisa 
dinikmati orang banyak. 
Tentunya dengan bahasa yang 
lebih mudah dipahami.

Pop-up a manual of paper mechanism (Duncan Birmingham)



TemaTugas



Fauna/
Hewan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fauna 
adalah keseluruhan kehidupan hewan, suatu habitat, 
daerah, atau strata geologi tertentu atau juga dapat berarti 
dunia hewan. Fauna dapat tumbuh di daratan dan 
perairan. 

Fauna memiliki ukuran tubuh, bentuk tubuh, cara hidup, 
cara berkembangbiak, jenis makanan dan tempat hidup 
(habitat) yang berbeda sesuai dengan jenisnya dan cara 
hewan beradaptasi dengan lingkungannya.



1. Tiap mahasiswa pilihlah 1 nama hewan/fauna

2. Cari data mengenai hewan yang dipilih,

Data Fauna meliputi : Profil, Cara berkembang biak, Makanan, Habitat, Senjata 

diri/keahlian, dll. Data berupa teks dan gambar fauna.

3. Cari juga reverensi visual berupa gaya ilustrasi dan reverensi buku ilmu pengetahuan. 

Brief tugas minggu depan



1. Data diketik ulang sendiri (bukan copas mentah2 dari website/wikipedia) dengan
bahasa Indonesia ber EYD, dengan huruf Calibri 11 pt Spasi 1,5pt, Margin 4-3-3-3, 
Minimal 10 halaman (termasuk cover), Diberi sampul resmi berlogo UNIKOM, 
Membuat Daftar Pustaka/Referensi sumber.

2. Buat dalam 1 file PDF dgn format : NIM_Nama_Fauna.
3. Maks. Berat file 5 MB. Gunakan Compressed jika perlu.
4. Pengumpulan dilakukan di grup kelas masing2 di jam perkuliahan yang ditetapkan.

Format Pengumpulan



Selamat Berkarya


