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ABSTRAK 

Kristina Wardani. Implementasi Algoritma Breadth First Search (BFS) Dalam Arti Kata Bahasa 

Ilmiah Biologi 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kebutuhan akan kamus digital untuk pencarian kosa 

kata ilmiah biologi sangat diperlukan karena kosa kata bahasa ilmiah biologi yang cukup banyak dan 

sulit dimengerti oleh siswa. Penelitian dilakukan untuk membuat aplikasi kamus Biologi berbasis Web 

yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna khususnya pelajar SMP sebagai sarana kamus digital bahasa 

ilmiah sehingga mempermudah dalam pencarian kosa kata bahasa latin yang diinginkan. 

Penelitian ini menggunakan algoritma Breadth First Search(BFS) untuk pencarian kata 

bahasa ilmiah biologi. Proses pencarian kosa kata dimulai dari user menginputkan beberapa huruf, 

inputan diproses menggunakan algoritma Breadth First Search(BFS) dan outputnya berupa kosa kata 

sesuai inputan. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Pengembangan aplikasi kamus bahasa ilmiah biologi 

berbasis Web dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemograman dan MYSQL sebagai database. 

Aplikasi pencarian kata ilmiah Biologi menggunakan Algoritma Breadth First Search (BFS) dapat 

diterapkan dalam sistem. Implementasi fitur autocomplete dengan Algoritma Breadth First Search 

(BFS) dalam Aplikasi Kamus Bahasa Ilmiah Biologi digunakan sebagai alat bantu media pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP.

Kata Kunci : Breadth First Search (BFS) Web, Database 
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I. LATAR BELAKANG 

Kehidupan manusia tidak lepas 

dengan berbagai macam makhluk hidup 

yang berada di alam semesta seperti 

manusia, hewan dan tumbuhan. Hewan 

dan tumbuhan  dalam bahasa Biologi 

mempunyai pengertian atau nama latinnya. 

Hal inilah yang menjadikan peluang besar 

dalam membuat Aplikasi Kamus Biologi 

pada sistem operasi berbasis Web. 

Kamus adalah buku acuan yang 

memuat kata dan ungkapan, biasanya 

disusun menurut abjad beserta penjelasan 

tentang makna dan pemakaiannya (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) Kamus disusun 

sesuai dengan abjad dari A-Z dengan 

tujuan untuk memudahkan pengguna 

kamus dalam mencari istilah yang 

diinginkannya dengan mudah dan akurat. 

Kamus memiliki kegunaan untuk 

memudahkan penggunanya dalam mencari 

istilah-istilah yang belum dipahami 

maknanya (Hoetomo, 2005). Sedangkan 

Istilah Biologi berasal dari kata Yunani 

yaitu bios yang berarti kehidupan dan 

logos yang berarti pengetahuan. Oleh 

karena itu, Biologi berarti ilmu 

pengetahuan tentang kehidupan. 

Kehidupan adalah bagian dari alam, 

sehingga Biologi adalah bagian dari ilmu 

alam (Sains) yang berarti Biologi sangat 

dekat dan sangat penting dalam kehidupan 

kita semua. Biologi adalah bidang ilmu 

yang menarik dan penting untuk dipelajari. 

Dalam Biologi terdapat lima macam 

Kingdom yang berarti sistem pembagian 

makhluk hidup berdasarkan klasifikasi 

(Pradana,2013). 

Jadi Aplikasi Kamus Biologi  

merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

mengetahui istilah-istilah yang ada pada 

bahasa Biologi tersebut dan dapat 

mengetahui bahasa-bahasa latin serta 

menterjemahkan kata-kata yang terdapat 

pada bahasa Biologi tersebut. Kamus 

Biologi dapat membantu para pelajar 

meningkatkan efisiensi ketepatan hasil 

pencarian dan teknologi sehingga tidak 

perlu membawa kamus kemana kita pergi. 

Fitur autocomplete merupakan alat 

bantu yang disediakan untuk membantu 

pengguna dalam menulis source code 

program dengan memberikan prediksi kata 

atau kode apa yang akan pengguna tulis 

sehingga pengguna dapat meminimalisasi 

pengetikan karakter yang membentuk kata 

atau kode tersebut (Wachid,2013). Fitur 

autocomplete dapat dibuat dengan 

menggunakan algoritma Breadth First 

Search. Algoritma pencarian melebar 

adalah sebuah teknik umum yang 

digunakan untuk melakukan traversal pada 

graf. Pencarian dalam algoritma Breadth 

First Search dilakukan secara sistematis, 

artinya biasanya dikunjungi dalam satu 

arah, misalnya dari simpul paling kiri ke 
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simpul paling kanan. Penelusuran simpul 

juga dilakukan dalam satu aras terlebih 

dahulu sebelum mengunjungi simpul pada 

aras yang lebih tinggi (Septiandri, 2012). 

Beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan masalah ini diantaranya yaitu 

penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Haryono dengan judul rancang bangun 

aplikasi doa harian pada telepon selular 

(ponsel) berbasis java 2 microedition 

(j2me) menggunakan metode BFS 

(Breadth First Search)(Haryono, 2013). 

Kemudian penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Santoso yaitu Perancangan 

Aplikasi Kamus Istilah Pengangkutan 

Barang Dalam Pengiriman Ekspor Dan 

Impor Pada Telepon Selular (Ponsel) 

Menggunakan J2me Dengan Metode 

Breadth First Search (BFS)(Santoso, 

2013). 

Hasil dari penelitian yang sudah 

pernah dilakukan ada persamaan dilihat 

dari segi pembuatan menggunakan 

algoritma Breadth First Search (BFS). 

Perbedaannya adalah pada editing image 

atau pembuatan gambar untuk interface 

atau tampilan pada aplikasi dan fungsi dari 

kamus itu sendiri. Penulis ingin membuat 

aplikasi kamus Biologi berbasis Web yang 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

khususnya pelajar SMP sebagai sarana 

kamus digital dalam bahasa Biologi atau 

bahasa ilmiah sehingga mempermudah 

dalam pencarian kosa kata bahasa latin 

yang diinginkan. 

 

II. METODE 

Algoritma Breadth First Search(BFS) 

atau dikenal juga dengan nama algoritma 

pencarian melebar adalah sebuah teknik 

umum yang digunakan untuk melakukan 

traversal pada graf. Secara ringkas, 

algoritma ini memiliki prosedur sebagai 

berikut: 

a. Traversal dimulai dari simpul v. 

b. Kunjungi semua simpul v. 

c. Kunjungi semua simpul yang 

bertetangga dengan simpul v terlebih 

dahulu. 

d. Kunjungi simpul yang belum 

dikunjungi dan bertetangga dengan 

simpul-simpul yang tadi dikunjungi, 

demikian seterusnya. 

e. Jika graf berbentuk pohor berakar, 

maka semua simpul pada aras d 

dikunjungi lebih dahulu sebelum 

mengunjungi simpul-simpul pada aras 

d + 1. 

Contoh 1: (traversal dimulai dari 

simpul 1) 

 

Gambar 2.1 Graf Breadth First Search 
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Keterangan : 

Gambar (a) BFS(1) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Gambar (b) BFS(1) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Gambar (c) BFS(1) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 Diperlukan: 

a. Matriks ketetanggaan A = [aij] 

yang berukuran n ´ n, aij = 1, jika simpul i 

dan simpul j bertetangga, aij = 0, jika 

simpul i dan simpul j tidak bertetangga. 

b. Antrian q untuk menyimpan simpul 

yang telah dikunjungi. 

Pencarian dalam algoritma BFS 

dilakukan secara sistematis, artinya 

biasanya dikunjungi dalam satu arah, 

misalnya dari simpul paling kiri ke simpul 

paling kanan. Penelusuran simpul juga 

dilakukan dalam satu aras terlebih dahulu 

sebelum mengunjungi simpul pada aras 

yang lebih tinggi (Septiandri, 2012). 

Pembentukan fitur autocomplete 

dengan algoritma Breadth First 

Search(BFS) menggunakan struktur data 

pohon/tree untuk menyimpan daftar 

kata/istilah apa aja yang telah ditulis oleh 

pengguna, aturan penulisan Binomial 

Nomeclature dalam Biologi serta 

terjemahan dari setiap kata/istilah yang 

telah ditulis.  

Misal user ingin mencari kata/istilah 

“anaerobik”dengan kode A.n2dalam 

database. 

 

Tabel 2.1 Daftar Kamus Istilah 

Biologi 

 

Langkah – langkah penyelesaian 

menggunakan algoritmaBreadth First 

Search (BFS): 

1. Masukkan simpul ujung (akar) 

kedalam antrian. 

2. Ambil simpul dari awal antrian, 

lalu cek apakah simpul merupakan 

solusi. 

3. Jika simpul merupakan solusi, 

pencarian selesai dan hasil 

dikembalikan. 

4. Jika simpul bukan solusi, masukkan 

seluruh simpul yang bertetangga 

dengan simpul tersebut (simpul 

anak) kedalam antrian. 

5.  Jika antrian kosong dan setiap 

simpul sudah dicek, pencarian 

selesai dan mengembalikan hasil 

“solusi tidak ditemukan”. 
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Gambar 2.2 Penelusuran BFS Pencarian 

Kata “Anaerobik” 

Dari gambar diatas dapat dilihat 

bahwa dengan algoritma BFS, setiap 

simpul pada tingkat x dikunjungi lebih 

dahulu sebelum simpul pada tingkat 

dibawahnya. Maka jalur yang ditemukan 

adalah sebagai berikut : V – A – A.n – 

A.n3. Dimana kode A.n3 memiliki arti dari 

istilah yang dicari yaitu “Fase Anaerobik  

yaitu Bakteri yang melakukan pernafasan 

tanpa...”. 

Output : 

Hasil yang diharapkan yaitu program 

dapat menampilkan istilah “Anaerobik” 

yang berada didalam database beserta cara 

penulisan dan terjemahan dari istilah yang 

dicari. 

Pada tahap rancangan sistem ini 

meliputi perancangan database, antarmuka 

pemakai (user interface), dan sarana-

sarana pendukung sistem. 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Setelah melakukan beberapa uji coba 

terhadap sistem yang telah dibuat maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3.1 Tampilan pencarian kata 

Aplikasi dapat berjalan sesuai dengan metode yang 

diterapkan.  

A. Kesimpulan : 

1. Pengembangan aplikasi kamus 

bahasa ilmiah biologi berbasis 

Web dengan menggunakan PHP 

sebagai bahasa pemograman dan 

MYSQL sebagai database. 

2. Aplikasi pencarian kata ilmiah 

biologi menggunakan Algoritma 

Breadth First Search (BFS) dapat 

diterapkan dalam sistem. 

3. Implementasi fitur autocomplete 

dengan Algoritma Breadth First 

Search (BFS) dalam Aplikasi 

Kamus Bahasa Ilmiah Biologi 
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digunakan sebagai alat bantu 

media pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa 

SMP. 

B. Saran : 

1. Arti  Kata Bahasa Ilmiah Biologi” 

untuk penelitian selanjutnya dapat 

lebih dikembangkan lagi dan 

terdapat tambahan gambar 

maupun video mengenai hasil dari 

aplikasi pencarian kata. 

2. Pengembangan aplikasi bahasa 

ilmiah biologi untuk penelitian 

selanjutnya dalam pembuatan 

aplikasi mengunakan bahasa 

pemograman android agar lebih 

efisien waktu dan tempat. 
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