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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia fisika banyak hal dan istilah yang belum kita ketahui baik 

kata maupun maknanya. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah kamus istilah fisika. 

Kamus istilah adalah kamus yang berisi sekumpulan pengertian dari beragam 

konsep-konsep yang ada dalam suatu bidang tertentu. Manfaat dari kamus istilah 

adalah membantu orang awam memahami makna dari suatu proses, keadaan, 

situasi, dan sebagainya. Kamus istilah biasanya disusun dan diklasifikasikan 

sesuai bidang yang dituju dan informasi didalamnya ditulis sesuai alfabetis. 

Dengan penggunaan kamus secara manual, kita sama halnya tidak 

mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang yang semakin maju dan 

pesat. Untuk itu diperlukan adanya aplikasi kamus fisika, agar dapat memudahkan 

orang awam dalam memahami istilah fisika. Kamus tersebut haruslah dapat 

dengan mudah dipergunakan oleh para pengguna smartphone untuk menggunakan 

aplikasi ini yang ditanamkan di dalam operating system pada smartphone, seperti 

halnya pada android. Mengingat perkembangan tegnologi yang semakin pesat, 

keberadaan kamus yang berjalan di smartphone seperti android masihlah belum 

begitu banyak di era sekarang ini. 

Android adalah sistem operasi berbasis opensource yang dirancang untuk 

perangkat smartphone dan komputer tablet. Dengan adanya system operasi linux 

yang opensource, maka banyak aplikasi yang dibuat dalam perangkat ini. Dalam 

hal ini juga memudahkan untuk pembuatan kamus istilah fisika ini. Kamus istilah 

ini dibuat dengan metode autocomplete.  

AutoComplete text view  merupakan  TextView  dengan  fungsi  auto-

complete.  Ketika  pengguna menyentuh huruf, maka akan muncul pilihan yang 

dapat dipilih. Dengan adanya metode itu lebih memudahkan pengguna aplikasi 

ini, agar lebih cepat dalam proses pencarian. Aplikasi ini dapat diterapkan bagi 

semua kalangan, baik anak SD sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi 

yang mengambil jurusan fisika. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
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Dari permasalahan dan keterangan diatas, penulis memunculkan suatu ide 

untuk membuat aplikasi dan mengangkatnya sebagai judul TA yang berjudul 

“perancangan dan implementasi kamus istilah fisika dengan penambahan 

animasi pada android berbasis metode autocomplete” agar memudahkan 

dalam pencarian istilah fisika yang tidak kita ketahui. Diharapkan aplikasi ini 

dapat diterapkan bagi semua kalangan, baik anak SD sampai SMA bahkan sampai 

perguruan tinggi yang mengambil jurusan fisika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi kamus istilah fisika berbasis android? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode autocomplete aplikasi ini? 

3. Bagaimana menguji aplikasi ini pada tahap akhir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Merancang sebuah perangkat lunak kamus istilah fisika pada platform android. 

2. Menerapkan metode autocomplete untuk mempercepat dalam proses pencarian. 

3. Menambah gambaran istilah fisika dengan penambahan animasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Kamus yang dibuat hanya mengenai istilah fisika. 

2. Kamus yang dibuat hanya menerjemahkan istilah tidak untuk kalimat. 

3. Hanya menggunakan metode autocomplete. 

4. Kamus ini dibuat dan berjalan di smartphone android versi v4.2.2 (Jelly Bean) 

5. Hanya istilah tertentu saja yang menggunakan tambahan animasi. 

 

1.5 Metodologi 

1.5.1   Studi Literatur 

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi dibutuhkan beberapa literatur. 

Adapun literatur yang perlu dipelajari, yaitu : 

1. Mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan pemrograman 

android. 
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2. Mempelajari literatur mengenai design tampilan aplikasi yang sifatnya user 

friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

3. Mempelajari literatur mengenai konsep pemrograman JAVA dengan Eclipse 

IDE 

4. Mempelajari literatur mengenai metode autocomplete 

 

1.5.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam tahap analisa akan dilakukan peninjauan apa saja kebutuhan dalam 

perancangan aplikasi ini. Tahapan dalam analisa ini meliputi : 

1. Menganalisis mengenai teori-teori yang diperlukan dalam pembangunan 

aplikasi kamus istilah fisika berbasis android. 

2. Menganalisis metode autocomplete pada aplikasi. 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Dari hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya dibuat perancangan untuk 

membuat aplikasi. Rancangan ini terdiri dari masukan, keluaran, proses, dan fitur 

– fitur, serta desain antarmuka yang digunakan. 

 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan pengkodean program untuk aplikasi kamus istilah 

fisika. Adapun kebutuhan pendukung dalam pembuatan aplikasi ini, antara lain : 

1. Eclipse Kepler sebagai IDE dan platform emulator Android 3.2 

2. Smartphone android versi 4.2.2 (Jelly Bean). 

 

1.5.5 Pengujian Aplikasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat pada 

emulator android. Akan dilakukan tahap pengujian pada device smartphone yang 

asli untuk mengetahui dan memperbaiki kesalahan pada program. Apakah sesuai 

dengan harapan maupun rancangan yang telah dibuat. 

 

1.5.6 Penyusunan Laporan 

Pada tahap akhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Salah satu tujuan yang 
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tersirat dari pembuatan laporan tugas akhir ini, yaitu untuk memudahkan 

pengembangan penelitian ini dikemudian hari 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab diantaranya 

adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang pemilihan judul skripsi 

perancangan tugas akhir, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan, yaitu dengan cara membaca buku pemrograman andoid, 

mencari referensi yang berhubungan dengan kamus istilah fisika, dan metode 

autocomplete, jurnal maupun referensi secara online dengan mengunjungi situs 

yang berkaitan dengan masalah ini. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 

kamus istilah fisika berbasis android. Analisa akan membahas analisa sistem, 

analisa kebutuhan, dan use case. Perancangan akan membahas sequence diagram, 

activity diagram, database dan perancangan form yang diimplementasikan pada 

sistem. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi sistem aplikasi kamus istilah 

fisika berbasis android. Implementasi sistem meliputi proses pengetikan kode 

program (coding) menggunakan Eclipse. Kemudian melakukan proses uji coba 

aplikasi pada emulator Android, agar dapat dioperasikan sebagaimana fungsinya 
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Sedangkan pengujian sistem meliputi uji coba dan evaluasi terhadap 

jalannya program yang sudah dibuat, untuk mencari masalah yang mungkin 

muncul serta melakukan perbaikan jika terjadi kekurangan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta analisa dari aplikasi yang 

telah dibuat, serta berisi saran dari pembuat aplikasi dimana nantinya bias menjadi 

acuan untuk pengembangan selanjutnya. 


