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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kamus istilah adalah kamus yang berisi sekumpulan pengertian 

dari beragam konsep-konsep yang ada didalam suatu bidang tertentu. 

Manfaat dari kamus istilah adalah membantu orang awam memahami 

makna dari suatu proses, keadaan, situasi, dan sebagainya. Kamus istilah 

umumnya disusun dan diklasifikasikan sesuai bidang yang dituju dan 

informasi-informasi didalamnya ditulis secara alfabetis. Salah satu dari 

kamus istilah adalah kamus Biologi. Kamus tersebut merupakan panduan 

dan sumber informasi bagi praktisi pada khususnya, namun bisa pula 

digunakan oleh orang awam untuk menambah pengetahuan atau mencari 

jawaban.  

Banyak sekali buku kamus istilah biologi yang beredar tetapi buku 

tersebut justru menyulitkan karena pengguna harus mencari arti dari istilah 

kamus secara manual dengan Membuka perlembar dari kamus istilah 

biologi akan memakan waktu yang cukup lama dan pengunaan kamus 

secara manual tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu biologi yang ada 

pada saat ini. tetapi dengan teknologi komputer segala imformasi bisa 

berkembang dengan sangat cepat. Untuk itu diperlukan adanya aplikasi 

kamus biologi, agar dapat memudahkan orang awam dalam memahami 

arti-arti kata dan istilah biologi. Kamus tersebut haruslah dapat dengan 

mudah dipergunakan oleh para pengguna komputer dan smartphone untuk 

menggunakan aplikasi ini.  

Aplikasi kamus kebanyakan memiliki input yang presisi atau 

ketepatan dalam pengintputan kata, untuk mengatasi masalah tersebut 

maka di implementasikan alagoritma soundex untuk mengatasi maslah 

pengetikan huruf. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat 

ini dibutuhkan maka sebuah aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan 
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setiap pengguna akan sebuah aplikasi pengganti buku yang mudah dibawa 

serta dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan efektif.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana membangun sebuah perancangan dan implementasi 

aplikasi kamus istilah biologi berbasis android, dan mengatasi kesalahan 

pengetikan saat user salah mengetikan huruf ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Membangun sebuah perancangan dan implementasi aplikasi kamus 

istilah biologi berbasis android dan menerapkan algoritma soundex agar 

dapat mengatasi kesalahan saat user mengetik huruf. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

a. Kamus yang dibuat hanya mengartikan istilah-istilah biologi. 

b. Kamus yang dibuat tidak menerjemahkan untuk kalimat. 

c. Dalam perancangan dan implementasi hanya menggunakan satu metode 

yaitu soundex. 

d. Aplikasi kamus istilah biologi hanya berjalan pada smartphone android. 

 

1.5 Metodologi 

 1.  Pengumpulan data 

Dalam tahap ini akan di lakukan pegumpulan data menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan  langsung dari 

sumbernya.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan pihak 

lain. Data ini didapat dengan cara  dokumentasi atau riset 

perpustakaan, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan 

penelitian.  
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2. Analisis Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan analisis masalah yang dikaji dan 

mendefinikan batasan-batasan terhadap masalah tersebut serta melakukan 

analisis terhadap kebutuhan perangkat yang akan di gunakan. 

3. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan perancangan aplikasi kamus istilah 

biologi sesusi dengan analisis yang telah dilakukan.  

4. Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan pengkodean program untuk aplikasi 

istilah biologi menggunakan eclipse dengan bahasa pemrograman android 

dan dilakukan implementasi metode yang digunakan yaitu soundex. 

5. Pengujian Aplikasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengjian aplikasi yang telah dibuat 

pada pada emulator android sebelum tahap pengngujian pada device 

smartphone yang asli untuk mengetahui dan memperbaiki kesalahan pada 

program. 

6. Penyusunan Laporan  

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan skripsi dengan 

lengkap dan menarik kesimpulan akhir. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pembahasan dalam tugas besar ini dibagi menjadi 5 bab, adapun 

susunan bab per bab adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang 

pemilihan judul scripsi perancangan tugas akhir 

yang berjudul “perancangan dan implementasi 

kamus istilah biologi berbasis android”, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mencakup tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan perancangan dan implementasi 

kamus istilah biologi berbasis android dan teori 

pendukung lainya 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan 

perancangan sistem perancangan dan implementasi 

kamus istilah biologi berbasis android. Analisisa 

akan membahas analisa sistem dan komponen 

sistem. Perancangan akan membahas perancangan 

database dan perancangan form yang di 

implementasikan pada sistem 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan membahas pengimplementasian 

aplikasi yang telah dirancang ke dalam bahasa 

pemrograman dan pengujian aplikasi yang telah di 

bangun 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan bab serta saran- saran yang 

diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat bagi 

penguna aplikasi. 


