
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara global penggunaan telepon seluler semakin meningkat secara pesat 

dalam beberapa tahun terakhir, jika dilakukan perbandingan antara pengguna PC 

dan perangkat mobile, perangkat mobile memiliki sekitar 3,5 kali pengguna lebih 

banyak dari perangkat PC, Selain perkembangan dibidang hardware, sistem operasi 

yang digunakan untuk perangkat seluler juga mengalami kemajuan yang pesat, 

salah satu sistem operasi yang populer saat ini adalah android yang merupakan 

salah satu sistem operasi open source berbasis kernel linux menggunakan mesin 

virtual yang dinamakan Dalvik, sistem operasi ini dikeluarkan oleh google pada 

tahun 2007 (Gandhewar and Sheikh, 2010). Ukuran yang kecil dan fungsi yang 

memudahkan komunikasi dan pengaksesan data merupakan salah satu sebab 

menariknya dunia mobile untuk terus dieksplorasi dan dikembangkan, termasuk 

untuk kepentingan edukasi yang bersifat ubiquitous dimana saja dan kapan saja ( 

Ruslan, N. I. dan Pramono, B., 2016). 

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan teknologi berbasis IT sangat 

bervariatif, salah satu kebutuhan adalah kebutuhan akan ketersediaan kamus 

dengan berbagai kepentingan mulai dari kamus yang bersifat umum seperti kamus 

bahasa hingga kamus istilah-istilah khusus seperti kamus politik, kamus ekonomi, 

kamus psikologi dan sebagainya (Parno dan Dharmayanti, 2011). Kamus yaitu 

buku acuan yang memuat kata dan ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad 

berikut keterangan tentang maknanya dan berfungsi untuk membantu seseorang 
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mengenal perkataan baru (Hoetomo, 2005). Kamus istilah termasuk kategori kamus 

khusus karena merujuk pada kamus yang mempunyai fungsi khusus dan berisi 

istilah-istilah khusus dalam bidang tertantu, fungsinya untuk kegunaan ilmu ( 

Romadhona, G. dan Oktavia, W., 2011). 

Kerajaan tumbuhan (Kingdom Plantae) merupakan satu kelompok besar dari 

semua jenis tumbuhan, setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri fisiologis yang dapat 

digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis tumbuhan kedalam tingkatan yang 

lebih kecil atau disebut taksonomi tumbuhan, karena banyak jenis tumbuhan yang 

tumbuh maka akan sulit untuk mengetahui nama ilmiah dari setiap tumbuhan (Wati 

dan Sismoro, 2014). 

Nama ilmiah dari makhluk hidup terutama tumbuhan merupakan salah satu 

hal yang pada dasarnya sangat menarik untuk dipelajari dan diketahui, karena nama 

ilmiah makhluk hidup memberikan peran penting, antara lain dengan nama ilmiah 

maka akan dengan mudah mengetahui ciri-ciri, hubungan kerabat, dan interaksi 

makhluk hidup di lingkungan (Ruslan, N. I. dan Pramono, B., 2016). Bahasa Latin 

atau bahasa ilmiah adalah sebuah bahasa Italik yang berasal dari Latium, sebuah 

daerah di Italia sekeliling kota Roma yang termasuk dalam rumpun Indo Eropa. 

Bahasa ini menjadi penting karena munculnya kekaisaran Romawi dimana bahasa 

Latin adalah bahasa resminya. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi, sekitar akhir 

abad ke-5, bahasa Latin tidak ikut runtuh melainkan semakin berkembang. Bahasa 

ini dipakai sebagai lingua franca, bahasa liturgis gereja dan bahasa ilmu 

pengetahuan, bahkan juga daerah-daerah yang tidak pernah ditaklukkan oleh Roma 

(Susanto, A. E., 2017). 
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Pengetahuan tentang klasifikasi tumbuhan umumnya telah diajarkan pada 

siswa SMA dan mahasiswa MIPA atau jurusan biologi, akan tetapi minat untuk 

mempelajari tentang taksonomi dunia tumbuhan masih rendah dikarenakan sumber 

informasi yang belum tersedia secara luas, sedangkan bagi siswa dan mahasiswa 

nama ilmiah tumbuhan terdengar asing (Wati dan Sismoro, 2014). Berdasarkan 

uraian diatas, penulis ingin membangun aplikasi kamus bahasa ilmiah tumbuhan. 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sebelumnya yang 

dipakai sebagai acuan dan referensi penulis untuk memudahkan penulis dalam 

membuat penelitian ini. Menurut Sembiring (2013) dalam penelitiannya membuat 

Aplikasi Kamus mengatakan bahwa pencarian dibutuhkan algoritma atau metode 

yang efektif, karena proses pencarian merupakan salah satu bagian yang penting 

dalam pemprosesan data. Algoritma atau metode yang diterapkan yaitu Sequential 

Search yang melakukan pencarian lebih cepat karena proses pencarian sudah dalam 

terurut. Sequential Search sangat cocok digunakan dalam aplikasi kamus bahasa 

Indonesia Karo karena dapat menerjemahkan kata yang dicari dengan cepat, apabila 

kata yang dicari tidak ditemukan maka akan berakhir. Hasil dari penelitian ini 

berupa Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia Karo berbasis web dapat menerjemahkan 

kata dengan cepat. 

Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan perangkat lunak Adobe 

Dreamweaver CS6, notepad++ dan XAMPP sebagai pembuatan server lokal dan 

basis data MySQL dengan fitur phpMyAdmin yang tersedia di dalamnya. 

Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, CSS, JQuery, dan 

database MySQL. Dreamweaver merupakan suatu perangkat lunak web editor 

keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu 



4 

 

website dengan fitur-fitur yang menarik dan kemudahan dalam penggunaannya 

(Sadeli, M., 2014). Saat ini terdapat software dari kelompok Adobe yang 

belakangan banyak digunakan untuk mendesain sebuah situs web. Versi terbaru 

dari Adobe Dreamweaver saat ini adalah CS6. Pada Dreamweaver CS6, terdapat 

beberapa kemampuan bukan hanya sebagai software untuk desain web saja tetapi 

juga untuk menyunting kode serta pembuatan aplikasi web dengan menggunakan 

berbagai bahasa pemograman web dengan menggunakan berbagai bahasa 

pemograman Web, antara lain : HTML, PHP, CSS, JavaScript dll, (Kadir, A., 

2003). XAMPP merupakan perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. XAMPP merupakan tool 

yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan 

menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan installasi dan 

konfigurasiweb server Apache, PHP dan MySQL secara manual. XAMPP akan 

menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk anda atau auto 

konfigurasi (Septa, R. dan Hamzah, A., 2013). 

Tujuan utama yang mendasari pembuatan aplikasi kamus bahasa ilmiah 

tumbuhan ini adalah untuk menerapakan metode sequential search dan 

memberikan alternatif alat bantu bagi siswa, mahasiswa maupun masyarakat umum 

dalam memahami dan mempelajari klasifikasi dan tata nama ilmiah pada tumbuhan, 

sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam penulisan klasifikasi dan tata nama 

ilmiah pada tumbuhan serta dapat digunakan dan dibawa keamanapun karena 

berupa software atau aplikasi dan diterapkan dalam perangkat Android sehingga 

lebih efisien dalam penggunaannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka didapatkan rumusan 

masalah adalah  

1. Bagimana memberikan sarana berupa aplikasi edukasi yang bisa 

digunakan oleh siswa, mahasiswa maupun masyarakat umum untuk 

memahami dan mempelajari klasifikasi dan tata nama ilmiah pada 

tumbuhan yang bisa dilakukan dimana saja? 

2. Bagaimana menerapkan algoritma atau metode sequential search untuk 

pencarian nama ilmiah pada aplikasi kamus bahasa ilmiah tumbuhan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Membangun sebuah aplikasi edukasi untuk memudahkan pengguna 

memahami dan mempelajari mengenai klasifikasi dan tata nama ilmiah 

pada tumbuhan.   

2. Mengimplementasikan algoritma atau metode sequential search untuk 

mencari data secara cepat karena data sudah berurutan. 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan permasalahan pada penelitian ini dibatasi hanya pada : 

1. Pembuatan aplikasi kamus bahasa ilmiah tumbuhan menggunakan Adobe 

Dreamweaver CS6, notepad++ dan XAMPP.  

2. Metode yang digunakan dalam aplikasi kamus bahasa ilmiah tumbuhan 

adalah menggunakan metode Sequential Seacrh.  

3. Hasil dari penelitian nantinya berupa aplikasi kamus bahasa ilmiah 

tumbuhan untuk perangkat android yang berbentuk (.apk). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat 

sebagai berikut ini, 

1. Memudahkan pengguna memperoleh wawasan megenai klasifikasi dan 

tata nama ilmiah pada tumbuhan.  

2. Memberikan sarana kamus bahasa ilmiah tumbuhan yang praktis dan 

dapat dilakukan dimana saja.  

Sebagai pertimbangan penulis kedepan apakah aplikasi ini nantinya akan di publish 

di playstore atau tidak. 


