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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
 Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang kebudayaannya sangat penting karena matematika merupakan sarana pengembangan kebenaran disegala bidang. 
Dengan dukungan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh computer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Aplikasi kalkulator dan konversi juga terdapat di fasilitas handphone. Terkadang kita hanya menggunakan fasilitas yang ada dan tidak mengetahui bagaimana cara proses kalkulator dan konversi tersebut. Adanya keinginan untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuat kalkulator dan konversi. Diharapkan dengan dibuatnya kalkulator dan konversi dengan menggunakan visual basic ini dapat mempermudah untuk melakukan perhitungan dan mengkonversi bilangan satuan suhu, daya, waktu, berat, kecepatan, volume. Didalam aplikasi ini akan menyajikan        langkah – langkah  untuk konversi. 

Rumusan maslah
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari latar belakang permasalahan diatas adalah bagaimana membuat sebuah system yang dapat memberikan kemudahan dalam menghitung, cos, tan, sin, kuadrat, pangkat 3, perhitungan operator dan mengkonversi bilangan suhu, daya, waktu, volume, berat, kecepatan. 

Ruang Lingkup
Dalam pembahasan Visualisasi Kalklator dan Konversi ini hanya meliputi :
	Kalkulator yang dibuat meliputi

	Pangkat kuadrat, pangkat 3
	Akar
	Sin, cos, tan hanya dibatasi sudut 0, 30, 45, 60 dan 90

Perhitungan operator ( tambah, kurang, bagi, kali )
	Visualisasi Konversi bilangan diantaranya desimal, biner, oktal, hexsadesimal.

Visualisasi Konveri suhu diantaranya celsius, reamur, farenhert, kelvin.
Visualisasi Konversi kecepatan diantaranya meter per detik, meter per jam, kilometer per detik, kilomerter per jam, centimeter per detik, centimeter per jam, milimeter per detik, milimeter per jam.
Visualisasi Konversi waktu diantaranya detik, menit, jam.
Visualisasi Konversi volume diantaranya mililiter, liter m3.
Visualisasi Konversi berat diantaranya miligram, kilogram, ton.
Visualisasi Konversi daya diantaranya watt, kilowatt, megawatt.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari perancangan visualisasi kalkulator dan konversi sebagai berikut : 
	Aplikasi ini dibuat untuk memanfaatkan computer sebagai media belajar.

Kalkulator untuk memudahkan perhitungan operator, sin, cos, tan, kuadart, akar, pangkat 3
	Konversi untuk mengkonversi bilangan, suhu, waktu, volume, daya, kecepatan, berat.


