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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.  Analisis Literatur 

Metode ini membantu peneliti dalam mencari teori-teori dasar yang 

 diperlukan dalam penelitian, seperti teori tentang metode Forward 

 Chaining, 5x5 Workout, Compound Exercise. Referensi yang digunakan 

 dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain. 

2. Wawancara Pakar 

Wawancara dengan pakar fitnessyakni seorang personal trainer sekaligus 

 pelaku fitness yang betul mengerti dan mendalami tentang olahraga fitness

 berkaitan dengan pembentukan tubuh ideal. Hal ini dilakukan untuk 

 mendapatkan data yang nantinya dapat dipakai dalam perhitungan pengaturan 

 program latihan fitness. 

3. Analisis Sistem 

Analisis dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang 

 diperlukan dalam pembangunan sistem, seperti platform yang digunakan 

 untuk implementasi sistem, basis data. Selain itu, metode penelitian ini 

 juga dilakukan dengan wawancara dengan pakar fitness 
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4. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem akan dilakukan dengan merancang tampilan, diagram 

 yang dapat membantu visualisasi sistem, serta fitur-fitur apa saja yang 

 diperlukan agar aplikasi mudah dan nyaman untuk digunakan. 

5. Pemrograman Sistem 

Pemrograman Sistem adalah penggabungan antara fitur-fitur yang sudah 

 ditentukan dengan rancangan tampilan yang sudah dibuat menjadi sebuah 

 aplikasi. Jika pengguna melakukan suatu perintah pada tampilan, maka 

 aplikasi akan melakukan pekerjaan tertentu. 

6. Uji Coba dan Evaluasi 

 Setelah pemrograman selesai, maka dilakukan uji coba terhadap 

 keakuratan hasil program latihan fitness oleh sistem pakar dengan hasil 

 program latihan fitness oleh pakar disertai dengan hasil evaluasinya.

 Survei juga dilakukan dengan meminta sejumlah responden untuk 

 mencoba aplikasi dan memberikan penilaian terhadap aplikasi tersebut. 

7. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan berguna untuk membuat dokumentasi dari suatu 

 penelitian serta memberikan informasi terhadap peneliti selanjutnya dalam 

 penelitian sejenis. 

3.2 Analisa Sistem 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, mayoritas pengguna 

smartphone menggunakan sistem operasi android. Oleh karena itu aplikasi 

dikembangkan pada platform Android 5.1. 
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Aplikasi dikembangkan untuk menyelesaikan masalah utama yang muncul 

pada sebagian besar orang yang baru memulai latihan fitness(pemula) yakni 

ketidaktahuan para pemula mengenai program latihan seperti apa yang harus 

dilakukan. Fitur utama dari aplikasi adalah menentukan pola latihan fitness 

berdasarkan metode 5x5 Compound Exercise. 

Fitur tambahan dari aplikasi adalah adanya fungsi untuk melihat history 

dari latihan apa saja yang sudah dilakukan, baik yang berhasil maupun gagal. Lalu 

ada fitur tambahan lainnya yakni aplikasi akan memberikan saran kepada user 

berat badan dan persentase lemak ideal user berdasarkan tinggi badan user. 

3.3 Pohon Keputusan 

 Suatu proses terhadap basis pengetahuan atau informasi yang didapat dari 

pakar, terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk pohon keputusan, sehingga di 

dalam penyelesaian masalah lebih mudah dilakukan penelusuran untuk 

mendapatkan hasil simpulan akhir yang terbaik. Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 

menunjukkan diagram pohon keputusan pada sistem pakar program fitness. 

 

Gambar 3.1 Pohon Keputusan Tambah-Kurang Beban 
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Gambar 3.2 Pohon Keputusan Tambah-Kurang Beban (Lanjutan) 

 Pohon keputusan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 dibuat berdasarkan 

aturan yang didapatkan dari hasil observasi (wawancara pakar). User akan  

memberikan fakta-fakta yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada pada 

pohon keputusan (W1, W2, E1, E2, E3, E4, E5, S1, S2), kemudian berdasarkan 

metode Forward Chaining pencarian dilakukan dengan menggunakan rules yang 

premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk memperoleh suatu 

kesimpulan atau goal (P1 sampai P14). 
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Keterangan Kriteria : 

W1 : Workout A (Pada row terakhir dari tabel Workout A) 

W2 : Workout B (Pada row terakhir dari tabel Workout B) 

E1  : Squats  

E2  : Bench Press  

E3  : Bent Over Row  

E4  : Deadlifts  

E5  : Standing Press  

S1  : Latihan Berhasil Dilakukan 

S2  : Latihan Gagal Dilakukan 

 

Keterangan Hasil :  

P1 : Beban Squat pada Workout B (selanjutnya) naik sebanyak 2,5kg 

P2 : Beban Squat pada Workout B (selanjutnya) diturunkan 10% 

P3 : Beban Bench Press pada Workout A (selanjutnya) naik sebanyak 2,5kg 

P4 : Beban Bench Press pada Workout A (selanjutnya) diturunkan 10% 

P5 : Beban Bent Over Row pada Workout A (selanjutnya) naik sebanyak 2,5kg 

P6 : Beban Bent Over Row pada Workout A (selanjutnya) diturunkan 10% 

P7 : Beban Squat pada Workout A(selanjutnya) naik sebanyak 2,5kg 

P8 : Beban Squat pada Workout A(selanjutnya) diturunkan 10% 

P9 : Beban Deadlifts pada Workout B (selanjutnya) naik sebanyak 2,5kg 

P10 : Beban Deadlifts pada Workout B (selanjutnya) diturunkan 10% 

P11 : Beban Standing Press pada Workout B (selanjutnya) naik sebanyak 2,5kg 

P12 : Beban Standing Press pada Workout B (selanjutnya) diturunkan 10% 
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P13 : Beban Bent Over Row pada Workout B (selanjutnya) naik sebanyak 2,5kg 

P14 : Beban Bent Over Row pada Workout B (selanjutnya) diturunkan 10% 
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3.4 Rancangan Sistem 

Pada perancangan aplikasi, digunakan flowchart untuk merancang fungsi-

fungsi dan fitur-fitur pada aplikasi. Rancangan flowchart digunakan berdasarkan 

urutan halaman mulai dari MainActivity yang merupakan halaman default dari 

aplikasi. Secara umum, yang dapat dilakukan pengguna pada aplikasi ini adalah 

melihat Workout Apa yang harus dilakukan hari ini, menyelesaikan Workoutyang 

diberikan, melihat My History yang akan menampilkan listview dari semua 

Workout A maupun Workout B yang telah dilakukan, mendapatkan saran berat 

badan dan persentase lemak ideal berdasarkan tinggi badan pengguna. Dalam 

merancang data apa saja yang digunakan pada aplikasi saat dijalankan, digunakan 

Data Flow Diagram pada saat perancangan. Data Flow Diagram terdiri dari tiga 

level, yaitu diagram Context, DFD level 1, dan 2. 
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3.4.1 Flowchart 

 

Gambar 3.3 Flowchart Program Latihan Fitness 

Pada gambar 3.3 aplikasi ini akan digunakan oleh user dan pada saat user 

membuka aplikasi, maka aplikasi akan langsung melakukan pengecekan apakah 

database exist atau tidak, apabila database tidak exist maka user akan diminta 
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melakukan input berupa biodata (nama, umur, tinggi badan, berat badan, 

persentase lemak, lingkar pinggang, dan lingkar leher), serta beban terberat 

mereka pada lima core exercise (squats, benchpress, deadlifts, standing press, 

bent over row). Setelah user melakukan input data yang diminta dan menekan 

tombol save, maka aplikasi akan menjalankan fungsi create Workout A dan 

create Workout B. Apabila database exist yang menandakan user sudah pernah 

menggunakan aplikasi, serta sudah melakukan input biodata dan beban terberat 

mereka pada lima core exercise maka aplikasi akan menampilkan menu utama 

(Home). Pada menu Home terdapat satu fitur utama yakni My Workout yang 

berfungsi untuk menampilkan menu latihan apa yang harus dilakukan, lalu ada 

dua fitur tambahan yakni My History yang berfungsi untuk menampilkan listview 

dari menu latihan apa saja yang sudah dilakukan baik yang berhasil maupun 

gagal, dan ada fitur My Progress yang berfungsi untuk menampilkan saran berat 

badan ideal serta persentase lemak ideal berdasarkan tinggi badan user. My 

Progress dapat melakukan update biodata seperti berat badan, usia, tinggi badan, 

persentase lemak, lingkar pinggang serta lingkar leher terbaru dari user. Pada 

Fitur utama yakni My Workout terdapat proses untuk menentukan Workout mana 

yang harus dikerjakan sekarang, berdasarkan hari terkecil dari Workout A dan 

Workout B. Setelah mendapatkan Workout mana yang harus dikerjakan, aplikasi 

akan menampilkan menu latihan berupa core exercise dan juga accessory exercise 

yang harus dilakukan user. User dapat menekan tombol save apabila sudah 

melakukan seluruh core exercise, apabila user melakukan aksi save maka aplikasi 

akan menjalankan fungsi update Workout A, update Workout B, dan insert 

Workout A atau B tergantung Workout mana yang sekarang sedang dikerjakan, 
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lalu aplikasi akan kembali ke menu utama. Dari ketiga fitur yang ada, semua 

memiliki tombol back  untuk kembali ke menu utama (Home). 

 

Gambar 3.4 Flowchart Algoritma Forward Chaining pada Workout A 

Pada gambar 3.4 menunjukkan alur implementasi algoritma Forward 

Chaining pada Workout A. Pertama dilakukan pengecekan terhadap semua nilai 

status dari tiap-tiap core exercise (squats, bench press, bent over row). Lalu 

Workout 
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algoritma Forward Chainingdigunakan untuk menentukan apakah beban harus 

ditambah 2,5kg atau dikurangi 10% tergantung dari status tiap-tiap core exercise. 

Status bernilai satu memiliki arti bahwa latihan telah berhasil dilakukan. Setelah 

semua beban telah ditentukan untuk ditambah atau dikurangi, maka lakukan 

updateWorkout A, update Workout B, dan insert Workout A ke dalam database. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Algoritma Forward Chaining pada Workout B 

Workout 
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Pada gambar 3.5 menunjukkan alur implementasi algoritma Forward 

Chaining pada Workout B. Pertama dilakukan pengecekan terhadap semua nilai 

status dari tiap-tiap core exercise (squats, deadlifts, bent over row). Lalu 

algoritma Forward Chaining digunakan untuk menentukan apakah beban harus 

ditambah 2,5kg atau dikurangi 10% tergantung dari status tiap-tiap core exercise. 

Status bernilai satu memiliki arti bahwa latihan telah berhasil dilakukan. Setelah 

semua beban telah ditentukan untuk ditambah atau dikurangi, maka lakukan 

updateWorkout A, update Workout B, dan insert Workout B ke dalam database. 

3.4.2 Data Flow Diagram 

 

Gambar 3.6 Context Diagram Program Latihan Fitness 

Gambar 3.6 menunjukkan Context Diagram dari Sistem Pakar Latihan 

Fitness. Data yang dikirim oleh user ke sistem adalah data biodata, data update-an 

biodata, data beban 1RM's (beban terberat yang bisa diangkat pada latihan core 

exercise), data status core exercise Workout A, data status core exercise Workout 

B. Lalu terdapat entitas pakar, data yang dikirimkan oleh pakar ke sistem adalah 

rule perhitungan beban awal, dan rule tambah-kurang beban.Sistem akan 

memberikan output data kepada user berupa data Workout A, data Workout B, 

data My History(listview latihan apa saja yang sudah dilakukan), data My 

  0 

Fitcore 
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Progress (berisikan saran berat badan ideal dan persentase lemak ideal user dilihat 

berdasarkan berat dan usia user). 

                                                              1 

 

                                                                           2 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram level 1 

Gambar 3.7 di atas menggambarkan DFD Level 1 dari Sistem Pakar 

Latihan Fitness. Sistem dibagi menjadi empat proses utama yaitu pembuatan My 

History, perhitungan My Progress, perhitungan beban awal core exercise, 

perhitungan dengan algoritma Forward Chaining. Proses perhitungan My 

Progress merupakan proses yang pertama kali dijalankan apabila user melakukan 

input biodata ke dalam sistem, proses ini pula yang bertugas untuk melakukan 

penyimpanan data biodata ke dalam tabel biodata. Fungsi utama dari proses 
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perhitungan My Progress adalah menghitung berat badan dan persentase lemak 

ideal yang harus dimiliki oleh user, dan apabila user ingin melakukan update data 

biodatanya maka proses inipula yang akan melakukan update data ke database. 

Proses yang kedua adalah Perhitungan beban awal core exercise, proses 

ini menerima data dari user berupa data beban maksimal core exercise (squats, 

benchpress, deadlifts, standing press, bent over row) yang bisa mereka angkat 

dalam satu repetisi.Fungsi utama dari proses kedua ini ialah mengolah data beban 

maksimal (yang didapatkan dari input-an user) menjadi beban awal core exercise 

berdasarkan rule perhitungan beban awalyang didapatkan dari pakar, lalu proses 

kedua ini pula yang akan melakukan insert data beban awal core exercise ke 

dalam tabel Workout A dan Workout B. 

Proses yang ketiga adalah Pembuatan My History, proses ini berfungsi 

untuk menampilkan seluruh data history latihan yang sudah user selesaikan dalam 

bentuk listview. Proses ini melakukan query ke database, menampung seluruh 

data latihan yang sudah diselesaikan oleh user, baik dari tabel Workout A maupun 

tabel Workout B. 

 Proses yang terakhir adalah Perhiutungan dengan Algoritma Forward 

Chaining. Proses ini memiliki banyak fungsi yang akan dijabarkan lebih lanjut 

pada DFD level 2. Secara keseluruhan proses ini menerima data dari user berupa 

status core exercise Workout A, status core exercise Workout B, serta rule 

tambah-kurang beban yang didapatkan dari entitas pakar. Fungsi utama dari 

proses ini adalah memberikan data kepada user berupa data Workout A dan data 

Workout B.  
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                                                              4.1 

 

 

                                                              4.2 

 

Gambar 3.8 Data Flow Diagram level 2 sub-proses Algoritma Forward Chaining 

 Gambar 3.8 di atas menggambarkan DFD Level 2 pengembangan proses 

Perhitungan dengan Algoritma Forward Chaining pada DFD Level 1. Sistem 

dibagi menjadi duaproses utama yaitu proses Update & Insert Data dan 

Membandingkan Hari Terkecil. Pada proses Membandingkan Hari Terkecil, 

proses akan melakukan query ke tabel Workout A dan Workout B untuk 

mendapatkan data pada row terakhir di masing-masing tabel. Setelah data 

didapatkan, maka proses akan membandingkan kedua hari yang ada (Workout A 

dan Workout B) mana yang lebih kecil. Apabila hari pada Workout A memiliki 

nilai yang lebih kecil, maka proses akan mengirimkan data Workout A ke user, 

sebaliknya apabila hari Workout B yang lebih kecil, maka proses akan 

mengirimkan data Workout B ke user. 

 Proses Update & Insert Data mendapatkan data berupa rule tambah-kurang 

beban dari entitas pakar. Entitas user memberikan data status core exercise 

Workout A dan Workout B ke dalam proses, yang nantinya akan diolah 

menggunakan rule tambah-kurang beban tergantung nilai dari status yang 

dikirimkan (tambah beban bila statusnya satu dan kurangkan beban bila statusnya 
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nol). Setelah tambah-kurang beban selesai, maka proses akan melakukan update 

dan insert ke dalam tabel Workout A dan Workout B. Proses akan melakukan 

update data row terakhir pada masing-masing tabel, dan melakukan insert row 

baru setelah proses update selesai. 

3.4.3 Fungsionalitas Sistem 

Fungsionalitas dari aplikasi yang dibangun adalah menampilkan program 

latihan bagi pemula yang dibagi ke dalam dua jenis latihan, yakni Workout A dan 

Workout B. Berat beban yang ditampilkan pada setiap jenis latihan core exercise 

didapatkan berdasarkan proses perhitungan beban 1RM's dan proses perhitungan 

metode 5x5 Workout menggunakan algoritma Forward Chaining. 

3.4.4 Masukan dan Keluaran Sistem 

Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, aplikasi akan melakukan 

pengecekan apakah database sudah ter-create atau belum. Jika sudah, maka 

aplikasi akan langsung menampilkan menu utama. Pada menu utama user dapat 

memilih My Workout, My History, My Progress. Bila user memilih My Workout 

maka sistem akan menampilkan keluaran berupa berat beban core exercise yang 

harus diangkat oleh user baik pada jadwal latihan Workout A maupun Workout B. 

Pada My History keluaran yang dihasilkan ialah seluruh data history latihan yang 

sudah user selesaikan dalam bentuk listview. Pada My Progress keluaran yang 

dihasilkan ialah berat badan dan persentase lemak ideal yang sebaiknya dimiliki 

oleh user, user juga dapat melakukan update data biodata terbaru yang dimiliki. 

Jika database belum ter-create, maka aplikasi akan menampilkan form 

untuk melakukan input data biodata (nama, usia, berat, tinggi, persentase lemak, 

lingkar leher, dan lingkar pinggang). Setelah mengisi form biodata aplikasi akan 
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menampilkan form untuk melakukan input current 1RM's yaitu beban terberat 

pada core exercise (squats, benchpress, deadlifts, standing press, bent over row) 

yang bisa dilakukan user. 

3.4.5 Rancangan Tampilan Antarmuka 

1. Rancangan tampilan form biodata 

 

Gambar 3.9 Screenshoot Rancangan Tampilan Form Biodata 

Form biodata pada gambar 3.9 adalah halaman yang akan ditampilkan 

setelah aplikasi melakukan pengecekan terhadap database dan diketahui database 

belum dibuat. Form ini akan meminta user melakukan pengisian data tentang 

biodata yang dimiliki, seperti nama, usia, berat badan, tinggi badan, persentase 
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lemak, lingkar leher, dan lingkar pinggang. User dapat mengabaikan kolom 

persentase lemak bila user tidak mengetahui persentase lemak yang dimiliki, 

sebaliknya user dapat mengabaikan kolom lingkar leher, dan lingkar pinggang 

bila user  mengetahui persentase lemak yang dimilikinya. 

2. Rancangan tampilan form current 1RM's 

 

Gambar 3.10 Screenshoot Rancangan Tampilan Form Current 1RM's 

Form current 1RM's pada gambar 3.10 adalah halaman yang akan 

ditampilkan setelah melakukan pengisian pada form biodata. Form ini akan 

meminta user melakukan pengisian data beban terberat pada core exercise 
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(squats, benchpress, deadlifts, standing press, bent over row) yang bisa dilakukan 

user. 

3. Rancangan tampilan halaman utama (Home) 

 

Gambar 3.11 Screenshoot Rancangan Tampilan Menu Utama (Home) 

Halaman utama pada gambar 3.11 adalah halaman yang akan ditampilkan 

setelah aplikasi melakukan pengecekan terhadap database dan diketahui database 

sudah dibuat. Halaman utama memiliki empat buah button, yakni My Workout, 

My History, My Progress. 
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4. Rancangan tampilan halaman My Workout(Workout A) 

 

Gambar 3.12 Screenshoot Rancangan Tampilan Workout A 

Halaman Workout A pada gambar 3.12 akan muncul apabila user 

menekan tombol My Workout pada halaman Home. Halaman ini menampilkan 

latihan apa saja yang harus dilakukan pada hari ini, berdasarkan jadwal latihan 

Workout A. Pada core exercise terdapat tiga buah checkbox yang dapat di-check 

apabila user berhasil melakukan latihan sebanyak lima repetisi dalam lima set. 

Pada halaman ini juga dilengkapi dengan tombol save, yang dapat digunakan user 
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apabila sudah selesai melakukan kegiatan fitness sesuai dengan rekomendasi dari 

sistem. Dengan menekan tombol save, aplikasi akan melakukan update terhadap 

data Workout A dan Workout B, serta melakukan insert data baru ke dalam tabel 

Workout A menggunakan algoritma Forward Chaining. 

5. Rancangan tampilan halaman My Workout(Workout B) 

 

Gambar 3.13 Screenshoot Rancangan Tampilan Workout B 

 Halaman Workout B pada gambar 3.13 akan muncul apabila user 

menekan tombol My Workout pada halaman Home. Halaman ini menampilkan 

latihan apa saja yang harus dilakukan pada hari ini, berdasarkan jadwal latihan 
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Workout B. Pada core exercise terdapat empat buah checkbox yang dapat di-check 

apabila user berhasil melakukan latihan sebanyak lima repetisi dalam lima set. 

Pada halaman ini juga dilengkapi dengan tombol save, yang dapat digunakan user 

apabila sudah selesai melakukan kegiatan fitness sesuai dengan rekomendasi dari 

sistem. Dengan menekan tombol save, aplikasi akan melakukan update terhadap 

data Workout A dan Workout B, serta melakukan insert data baru ke dalam tabel 

Workout B menggunakan algoritma Forward Chaining. 

6. Rancangan tampilan halaman My History 

 

Gambar 3.14 Screenshoot Rancangan Tampilan My History 

Halaman My History pada gambar 3.14 akan muncul apabila user 

menekan tombol My History pada halaman Home. Halaman ini menampilkan 
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seluruh data history latihan yang sudah user selesaikan dalam bentuk listview. 

Algoritma Forward Chaining akan melakukan pengecekan pada data yang ada di 

dalam tabel Workout A dan tabel Workout B, apakah status yang dimiliki bernilai 

satu atau tidak (satu menandakan latihan sudah dilakukan). 

7. Rancangan tampilan halaman My Progress 

 

Gambar 3.15 Screenshoot Rancangan Tampilan My Progress 

Halaman Suggest pada gambar 3.15 akan muncul apabila user menekan 

tombol My Progress pada halaman Home. Halaman ini menampilkan berat badan 

ideal dan persentase lemak ideal yang sebaiknya dimiliki user. Pada halaman ini 

user diberikan saran sebaiknya menaikan atau menurunkan berat badannya serta 
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persentase lemaknya. Saran yang diberikan kepada user, dihitung menggunakan 

persamaan BMI (Body Mass Index) untuk menentukan berat badan ideal 

berdasarkan tinggi badan dan index tubuh ideal yang ditetapkan oleh WHO 

(World Health Organization), dan menggunakan Ideal Body Fat Percentage 

Chart by Jackson & Pollock untuk menentukan persentase lemak ideal dilihat 

berdasarkan usia user karena setiap usia memiliki persentase lemak idealnya 

sendiri-sendiri. Pada halaman ini terdapat tombol update, untuk membuka form 

update biodata. 

8. Rancangan tampilan form update biodata 

 

Gambar 3.16Screenshoot Rancangan Tampilan Form Update Biodata 
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Halaman form update biodata pada gambar 3.16 di akan muncul apabila 

user menekan tombol update pada halaman Suggest. Halaman ini berguna apabila 

user akan melakukan update data tentang biodata yang dimiliki, usia, berat badan, 

tinggi badan, persentase lemak, lingkar leher, dan lingkar pinggang. User dapat 

mengabaikan kolom persentase lemak bila user tidak mengetahui persentase 

lemak yang dimiliki, sebaliknya user dapat mengabaikan kolom lingkar leher, dan 

lingkar pinggang bila user  mengetahui persentase lemak yang dimilikinya. Pada 

form ini terdapat dua tombol, yakni save yang berfungsi untuk melakukan 

eksekusi terhadap data yang akan di-update dan cancel untuk kembali ke halaman 

Suggest. 
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