
85

Pembuatan Distro Linux Edukasi untuk Anak-Anak
Sekolah Dasar Dalam Proses Pengenalan

Operating System Open Source dengan Metode
Remastering

1)Andreas SetyaWijaya, 2)Kristoko Dwi Hartomo, 3)Amelia Rukmasari

Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50771, Indonesia
Email: 1)andre.guardian.angel@gmail.com, 2)goibmohib@yahoo.com,

 3)ayumi.matsuo@yahoo.com

Abstract

In the world of children education, operating system has more
effect. many operating system is commercial  and have needed some
add another program for education. The program is not free because is
commercial program, for based open source operating system and open
source software, the writer can make the new operating system, this
operating system is free and have target for children education in
recognition operating system. Remastering is way to make new operating
system for children education. In the new operating system comprehensive
free software for education children. Compile kernel  in the mode terminal
is way to add free software into the new operating system.The result of
remastering is new operating system for children education.
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1. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini penggunaan komputer merupakan hal yang umum
dikalangan masyarakat, bahkan komputer digunakan juga dalam proses edukasi.
Penggunaan komputer saat ini bukan hanya untuk kalangan orang-orang dewasa
saja akan tetapi anak-anak sekolah dasar juga menggunakannya, biasanya untuk
bermain game dan proses pengenalan terhadap teknologi. Linux adalah sebuah
operating system open source dan kebanyakan tersedia pula distro yang gratis
serta menawarkan banyak kemudahan juga seperti operating system Windows.
Faktor tingkat ekonomi di Indonesia sekarang ini yang merupakan negara berkembang
masalah pembelian lisensi sebuah operating system misalnya Windows dianggap
mahal sehingga masyarakat menggunakan versi bajakan dalam penggunaan operating
system, padahal ada operating system yang gratis sehingga tidak takut lagi tentang
masalah lisensinya.
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2. Kajian Pustaka

Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan
control dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem,
termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah
data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Linux adalah
sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU
General Public License (GPL), yang berarti juga disertai dengan source codenya.
Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds, seorang mahasiswa
Universitas Helsinki di Finlandia pada tanggal 5 Oktober 1991 dalam sebuah
newsgroup dia mengumumkan bahwa dia telah berhasil menciptakan sebuah sistem
operasi mirip UNIX yang sangat sederhana yang diberinama Linux yang
dikembangkan dari sistem operasi mirip UNIX.

Remastering adalah cara pembuatan distro Linux dengan cara  membuat
master distro yang baru dengan menurunkan dari distro mayor kedalam distro baru
yang spesifik tujuannya. Dalam proses remastering ini setiap distro Linux mayor
menyediakan program bantu misalnya distro Linux yang berbasis RedHat, terdapat
program RPM (RPM Package Manager) yang mempermudah pengguna untuk
meng-instal dan menghapus program biner, sedangkan SuSE terdapat YaST (Yet
Another Setup Tool) untuk memanajemen sistemnya dan SaX (SuSE advanced
X-Configuration) untuk instalasi XWindow, Slackware terdapat pkgtool, dan
Debian menyertakan dpkg. Dengan proses remastering, maka banyak distroLinux
yang diturunkan dengan tujuan yang spesifik, misalnya distro Linux Back track
yang diturunkan dari Knoppix spesifik digunakan untuk keamanan jaringan, Freeduc
yang mempunyai tujuan edukasi untuk anak-anak juga diturunkan dari Knoppix,
distro DSL (Damn Small Linux), Morphix, Waroeng IGOS yang diturunkan dari
Debian yang mempunyai tujuan spesifik masing-masing.

Linux From Scratch adalah salah satu cara pembuatan distro Linux dari
nol, atau linux dari dasar dengan cara mengkompilasi semua paket-paket yang
dibutuhkan dari pristine codes atau kode asli program meski sebagai pijakan program
tertentu, namun jika LFS jadi akan menjadi distro yang benar-benar awal [1]. Sistem
ini dikembangkan oleh Gerard Beekmans yang merasa tidak puas dengan distro
yang ada ditahun 1998, dia berpikiran untuk membuat distro Linux yang benar-
benar dibangun dari awal, dan tidak ada paket-paket dari distributor.

Linux Standard Base adalah standar yang digunakan untuk menyatukan
interface sistem dalam aplikasi biner yang terkompilasi. Standardisasi dilingkungan
Linux ini mirip dengan standardisasi dilingkungan UNIX terdahulu yaitu POSIX.
Linux Standard Base sangat bersifat teknis karena menyangkut interface program
biner dengan pustaka bersama (shared library) dan sistem operasi, atau dengan
kata lain mencakup Application Program Interface (API) dan Application Binary
Interface (ABI), akan tetapi dalam pembuatan distro dengan proses remastering
tidak dibahas lebih lanjut, karena didalam Linux sendiri sudah ada penyatuan
interface. Di dalam Linux Standard Base (LSB) terbagi dalam dua kategori yaitu
LSB yang bersifat umum dan LSB yang bersifat khusus untuk arsitektur tertentu.
LSB umum (LSB Core Spesification) berlaku untuk semua arsitektur mesin.
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Sedangkan LSB khusus untuk arsitektur tertentu biasanya disebut archLSB atau
LSBarch. Cakupan dari LSB umum (LSB Core Spesification) adalah Executable
and Linking Format (ELF), untuk mendefinisikan format objek dari aplikasi biner
yang telah terkompilasi. Pustaka Dasar (Base Libraries), untuk mendefinisikan
dukungan pustaka dasar yang harus ada dalam sistem Linux LSB compliant, yang
dimaksud disini adalah libc, libm, libgcc_s, libdl, librt, libcrypt, dan libpam. Pustaka
Pembantu (Utility Libraries), mendefinisikan pustaka pembantu yang dibangun
diatas pustaka dasar, yang dimaksud adalah libz, libcurses, dan libutil. Perintah dan
Program Pembantu (Command Libraries), Tabel 1 menunjukkan daftar perintah
dasar dan program bantu yang harus ada.

Table 1 Comand Libraries

[                      dmesg              Id                          mount                 Sort 
Ar                   Du                     install                  msgfmt               Split 
At                    echo                  install_initd        mv                      Strip 
Awk                Ed                     ipcrm                   newgrp               Stty 
Basename       egrep                ipcs                       nice                    Su 
Batch               env                   join                       nl                        Sync 
Bc                    expand             Kill                       nohup                 Tail 
Cat                   expr                 killall                     od                      Tar 
Chfn                false                 Ln                         passwd               Tee 
Chgrp              fgrep                locale                    paste                   Test 
Chmod            file                    localedef               pacth                  Time 
Chown             find                  logger                   pathchk              Touch 
Chsh                 fold                  logname               pax                      Tr 
Cksum             fuser                 Lp                        pidof                    True 
Cmp                 gencat              Lpr                       pr                         Tsort 
Col                    getconf             Ls                         printf                    Tty 
Comm              gettext              lsb_release          ps                         Umount 
Cp                     grep                 m4                        pwd                      Uname 
Cpio                  groupadd        mailx                   remove_initd        unexpand 
Crontab            groupdel          make                   renice                   Uniq 
Csplit                groupmod        man                     rm                        Useradd 
Cut                    groups              md5sum              rmdir                   Userdel 
Date                  gunzip              mkdir                   sed                        usermod 
Dd                     gzip                   mkfifo                  sendmail               Wc 
Df                      head                  mknod                  sh                         Xargs 
Diff                    hostname          Mktemp              shutdown              
Dirname            iconv                 more                    sleep 

 

Lingkungan Eksekusi Perintah (Execution Environment), lingkungan eksekusi
perintah, menggunakan standar FHS (Filesystem Hierarchy Standard), mencakup
direktori yang harus ada, dan dimana meletakkannya. Inisialisasi Sistem (System
Initialization) berisi spesifikasi penjadwalan cron (jam, hari, bulan, tahun) dan
format file konfigurasi cron (crontab). Perintah-perintah standar untuk skrip
inisialisasi seperti start, stop, restart, try-restart, reload, force-reload, status yang
biasanya terdapat di dalam /etc/init.d; Standar komentar/format informasi untuk skrip
inisialisasi; Instalasi dan penghapusan initscripts; Run Level; Penamaan fasilitas/
variabel yang digunakan dalam initscripts; Penamaan scrip; Pembuatan fungsi-fungsi
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dalam initscripts. User dan Grup, meliputi standar penamaan user dan grup. Format
Pemaketan dan Instalasi. Standar pemaketan dengan RPM (RPM Package
Manager), standar penamaan paket dengan standar LANANA (Linux Assigned
Names and Number Authority), serta dependensi antar paket.

FHS adalah seperangkat petunjuk untuk penempatan file dan direktori
dibawah sistem operasi mirip UNIX, tujuannya supaya dapat mendukung
interoperabilitas aplikasi, program administrasi sistem, skrip, dan dapat menyatukan
dokumentasi dari sistem ini. Definisi direktori menurut standar FHS. / (root directory)
adalah System file root (/) adalah struktur paling dasar yang harus bisa melakukan
boot, perbaikan, pengembalian sistem seperti semula. /bin adalah Direktori yang
berisi program perintah esensial yang dibutuhkan oleh semua user. /boot, berisi
semua program biner dan data yang dibutuhkan untuk menjalankan (boot) sistem,
file kernel tertentu atau chain loader kecuali konfigurasi sistem. /dev, direktori
berisi semua file device, baik device blok maupun device karakter. /etc, berisi file
konfigurasi sistem. /home adalah direktori untuk setiap user yang terdaftar didalam
sistem. /lib, berisi pustaka bersama yang digunakan secara bersama-sama oleh satu
program atau lebih. /media, merupakan point pengaitan pada media yang dapat
dibongkar pasang. /mnt adalah direktori tempat pengaitan sistem file temporary.
/opt , berisi paket aplikasi tambahan, biasanya berupa aplikasi biner. /root adalah
direktori untuk user root. /sbin, berisi program biner esensial yang dibutuhkan
untuk menjalankan dan memperbaiki sistem. /srv, direktori yang berisi data untuk
semua layanan sistem yang bersangkutan. /tmp, direktori tempat menyimpan file
temporer. /usr, direktori yang berisi file lengkap sebagaimana sistem file dasar dan
dapat dibagi untuk semua user sistem dan hanya ada akses read only.

3. Metode Penelitian

Pemodelan prototype adalah teknik pemodelan untuk mengumpulkan informasi
tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat [2].

 R e q u i re m e n t  
G a t h e ri n g

Q u i c k  D e s i g n

B u i ld i n g  
P ro t o ty p in g

e v a l u t i o n

Gambar 1 Model Prototype

Tahapan dari model prototype sebagai berikut :
1. Analisis Kebutuhan Sistem, merupakan proses untuk mengidentifikasi dari
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permasalahan yang ada baik kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak
dari sistem, supaya sistem remastering dapat berjalan dengan kriteria yang
diharapkan. Sistem operasi ini diharapkan menjadi sistem operasi gratis yang
mendukung proses edukasi anak yang menggantikan sistem operasi komersial.
Sistem operasi ini dikemas dengan tampilan menarik untuk anak-anak. Sistem
ini merupakan open source dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung proses
edukasi anak-anak dengan penggunaan yang mudah. Sistem operasi ini dibuat
dengan membutuhkan spesifikasi perangkat keras Prosesor AMD64, RAM
256 MB, Kapasitas perangkat keras 40 GB,VGA card, Keyboard + Mouse,
Monitor. Serta membutuhkan perangkat lunak tambahan atau perangkat lunak
inti dalam proses. Reconstructor sebagai aplikasi remastering berbasis
Graphical User Interface (GUI), Game edukasi, TuxTyping, Gcompris,
TuxPaint, TuxMath, GoldenDict,Kanagram, Linux mayor Ubuntu 9.10, Aplikasi
Virtual Box untuk menjalankan .iso dari Linux hasil remaster yang dibuat,
DVD repo untuk tambahan paket dalam Linux supaya dapat di-instal
reconstruktor, juga memerlukan proses yang merupakan permasalahan dan
data-data yang dibutuhkan untuk melakukan proses remastering. Dalam hal
adalah proses remastering dengan menggunakan reconstructor yang
membutuhkan DVD repository untuk melengkapi paket pendukung
(dependencies). Paket-paket yang dibutuhkan dalam DVD repository adalah
squashfs-tools untuk melakukan ekstrasi pada rootfs; mkisofs untuk membuat
file iso; gcc dibutuhkan pada saat men generateusplash; usplash-dev
dibutuhkan pada saat  generateusplash; dpkg-dev dibutuhkan pada saat
membangun alternate key Package; apt-utils dibutuhkan pada saat melakukan
generate tambahan repositori.

Gambar 2 Activity Diagram

Metode perancangan sistem yang dibuat adalah dengan metode remastering
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sedangkan metode pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan
metode prototype. Remastering adalah cara pembuatan distro Linux dengan
cara  membuat master distro yang baru dengan menurunkan dari distro mayor
kedalam distro baru yang spesifik tujuannya, misalnya Freeduc untuk tujuan
edukasi, back track untuk keamanan jaringan. Sistem operasi yang akan
dirancang ini memiliki kemampuan live CD dan juga dapat di-install pada
perangkat keras dilengkapi dengan game-game edukasi serta aplikasi-aplikasi
edukasi lainnya dengan background yang menarik untuk anak kecil, game yang
melengkapi tersebut adalah game edukasi yang disarankan dalam forum internet
untuk pendidikan dan juga game yang sebagian melengkapi distro Linux edukasi
Freeduc. Pemilihan aplikasi-aplikasi ditujukan untuk mendukung anak dalam
proses edukasi untuk pengembangan diri sesuai dengan kondisi sekolah dan
lingkungan masyarakat yang menjadi ruang sampel yaitu Sekolah Dasar Negeri
Gunung Gempol. Didalam remastering ini juga harus melakukan kompilasi
kernel untuk mengubah source code sehingga program-program khusus untuk
tujuan tertentu saja yang ada dalam sistem ini.

2. Analisis Masukan berisi beberapa perangkat lunak berupa open source yang
menggantikan perangkat lunak komersial untuk proses edukasi anak yang
dimasukkan menjadi satu paket dalam proses remastering.

3. Analisis Keluaran yang berfungsi untuk mengetahui keluaran apa saja yang
dihasilkan oleh sistem yang dibangun untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
sistem operasi baru untuk tujuan proses edukasi anak-anak. Sistem ini dalam
bentuk file.iso yang merupakan kompilasi kernel termodifikasi dari master ubuntu
yang asli. Sistem operasi dalam file.iso ini akan di burning dalam bentuk CD
yang nantinya akan menjadi sistem operasi baru yang sudah termodifikasi

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam proses remastering ada dua cara yaitu console terminal dan
remastering dengan cara menggunakan perangkat lunak yang berbasis Graphical
User Interface(GUI). Console Terminal adalah cara remaster dengan aplikasi
berbasiskan text dimana setiap perintah harus ditulis dalam baris perbaris. Cara
yang kedua adalah menggunakan perangkat lunak berbasis Graphical User
Interface (GUI) yaitu dengan reconstructor, didalam aplikasi tersebut dapat dirubah
baik tampilan maupun perangkat lunak didalamnya, serta melakukan kompilasi kernel
untuk membuat fileISO berbasiskan GUI, akan tetapi dalam penambahan paket-
paket yang diinginkan, tidak dapat melakukan kustomisasi.

Console Terminal untuk mengkustomisasi paket-paket serta aplikasi
tambahan, sedangkan cara Graphical User Interface (GUI) untuk merubah tampilan
dan membangun file.iso. Saat digunakan reconstructor dalam instal perangkat lunak
tersebut membutuhkan paket-paket tambahan dari DVD repository Ubuntu versi
yang digunakan untuk diremaster. Proses instal reconstructor memerlukan paket-
paket pendukung diperoleh dari internet atau dengan penyatuan beberapa paket
pendukung dalam DVD Repository.
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Gambar 3  Console Terminal

Dari Gambar 4 menjelaskan bahwa reconstructor memerlukan paket-paket
tambahan dari DVD repository, maka saat install reconstructor selesai,
reconstructor yang  dijalankan akan meminta paket-paket tambahan untuk kemudian
dimasukkan DVD repository. Akan tetapi sebelum menggunakan paket-paket DVD
repository masuk ke console terminal, terlebih dahulu ketik perintah apt-get update
untuk melakukan update terhadap paket-paket baru yang terdapat pada basis data
Ubuntu  versi 9.10.

Gambar 4 Penambahan Paket Repository

Jika sudah ter-install semua paket-paket yang dibutuhkan, maka proses
installasi reconstructor dapat dilihat dari Gambar 5. Perangkat lunak reconstructor
tersebut dapat berupa file berektensi .deb atau .tar.gz dan dapat di-download di
alamat www.reconstructor.aperantis.com/. Gambar 6 merupakan tampilan awal dari
program reconstructor yang sudah ter-instal dan sudah lengkap dengan paket-
paket pendukungnya. Dalam pembuatan remaster akan digunakan secara live CD,
maka dari file.iso akan dipilih live CD. Langkah selanjutnya akan dibuat directory
kerja berisi root dari file system dan squashfs, Initrd digunakan untuk melakukan
proses kompilasi initrd yang baru, remaster digunakan untuk meletakkan beberapa
file yang telah dicopy dari CD akan dikompilasi.
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Gambar 5 Install Reconstructor

Gambar 6 Tampilan Reconstructor

Gambar 8 menjelaskan cara perubahan tampilan saat proses installasi untuk
sistem operasi baru, proses booting dan login sistem operasi baru, maupun tampilan
desktop saat sistem operasi baru ini sudah ter-install ke dalam komputer. Perubahan
yang akan dibuat meliputi livecd splash, usplash boot screen. Livecd Splash adalah
tampilan pertama saat anda melakukan booting dari CD. Dimana file yang dibutuhkan
adalah sebuah file gambar berekstensi .PCX. Gambar 9 adalah tampilan aplikasi
reconstructor untuk melakukan perubahan pada bootscreen.

Gambar 8 Button Perintah Memasukkan Live CD
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Gambar 9 Aplikasi Reconstructor Perubahan Bootscreen

Gambar 10 adalah tampilan awal bootscreen yang tampak lambang Ubuntu
dalam memilih menu untuk proses install dan bootscreen  hasil dari remaster akan
diubah sesuai dengan logo.

Gambar 10 Tampilan Bootscreen Original Ubuntu

Sedangkan uplash bootscreen adalah tampilan mirip dengan loading bar
pada sistem operasi Windows. Usplash akan muncul saat memilih pilihan try and
install Ubuntu atau Install Ubuntu. Usplash sendiri membutuhkan file Gambar
11 berukuran 640 x 400 pixel dan indexed 16 color untuk versi Dapper Drake,
dan file gambar berukuran 800 x 600 dan indexed 256 color untuk versi Gutsy
Gibbon keatas. Nantinya file tersebut harus di-generate terlebih dahulu untuk
dikonversikan menjadi file berekstensi .so.

Gambar 11 Bootscreen Remastering

Gambar 12 Usplash Ubuntu
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Dalam aplikasi reconstructor dapat juga merubah tampilan Gnome dalam
hal merubah theme Graphical Desktop Manager (GDM), Window Border, Icon,
Desktop Wallpaper, dan Font.Gambar13 adalah jendela aplikasi reconstructor
untuk merubah tampilan Gnome.

Gambar 13 Pengaturan Gnome

Gambar 14 adalah theme login dari Gnome Ubuntu dengan user Andre.
Gambar 15 adalah tampilan Ubuntu original dan Ubuntu hasil remaster dengan
icon-icon yang sudah dirubah dan dimodifikasi dan ditampilkan pada Gambar 16
sebagai icon dari Linux Luak untuk edukasi anak kecil.

Gambar 14 Gnome Theme

Gambar 15 Tampilan Dekstop dan Icon Original
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Gambar 16 Tampilan Desktop dan Icon Remaster

Gambar 17 adalah tampilan desktop dari Linux hasil remasterning dengan
wallpaper logo yang telah diganti. Pada bagian dapat menambah dan mengurangi
paket-paket yang ada serta paket dependencies maupun penambahan paket
perangkat lunak berbasis open source. Metode yang digunakan adalah metode
berbasis GUI dengan perangkat lunak reconstructor dan dengan console terminal.
Dalam proses pengurangan, penambahan paket serta mengkompilasi file dilakukan
dengan mengetikkan baris-baris perintah pada console terminal. Pada tahapan ini
perlu mengetikkan baris perintah pada lingkungan chroot yang dapat diakses dengan
mengklik tombol bergambar terminal pada pojok kiri bawah.

Gambar 17 Tampilan Dekstop

Chroot adalah sebuah lingkungan yang mirip dengan console terminal akan
tetapi perbedaannya mempunyai akses langsung dengan root dari livecd yang akan
diremaster. Untuk menambah aplikasi tambahan harus menggunakan chroot  dengan
membuat directory kerja pada /root/ yang berisi beberapa aplikasi tambahan. Perintah
yang digunakan pada lingkungan chroot untuk menambah, mengurangi, meng-update
dan kompilasi proses install adalah [3] apt-get install nama_paket yaitu perintah
untuk melakukan instal paket baru dengan ekstensi .deb; apt-get remove
nama_paket adalah perintah  untuk menghapus paket yang tidak diinginkan; apt-
get update nama_paket adalah perintah untuk meng-update versi lama menjadi
versi baru dan dpkg –i nama-paket perintah untuk melakukan kompilasi dan install.
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Gambar 18 Tampilan Chroot

Gambar 19 adalah tampilan aplikasi reconstructor pada saat melakukan
perubahan pada module yang terbagi menjadi beberapa bagian. Module yang
disediakan untuk diubah terbatas sehingga hanya menggunakan mode terminal.
Perangkat lunak yang ditambahkan adalah perangkat lunak game atau perangkat
lunak yang mendukung proses edukasi anak-anak.

Gambar 19 Kustomisasi Module

Gambar 20 menunjukkan Tux Typing sebagai aplikasi pendidikan dengan
tujuan anak mahirmenggunakan keyboard di komputer dengan level dari pemula
hingga mahir. Aplikasi ini ditampilkan dalam bentuk game dengan tampilan penguin
atau tux sebagai maskotnya.Dalam melakukan install game edukasi Tux Typing di
dalam reconstructor cara penambahannya melalui mode terminal dalam jendela
module yang terdapat pada bagian kiri bawah reconstructor. Perintah yang
digunakan adalahmasuk mode root dan install paket BoPaBo dengan perintah aptget
install tuxtyping.deb.



97

Gambar 20 Tampilan Game Edukasi TuxTyping

GCompris adalah perangkat lunak pendidikan yang berisi berbagai macam
kegiatan untuk anak usia dua sampai 10 tahun. Beberapa kegiatan berorientasi
permainan tapi tetap mendidik. Gambar 21 dapat dilihat daftar kategori yang berisi
berbagai macam kegiatan yaitu pengenalan komputer (keyboard, mouse). Aljabar
yang berisi tabel memori, urutan, tabel pemasukan ganda dan gambar. Ilmu
pengetahuan alam antara lain pintu kanal, siklus air, kapal selam, rangkaian
listrik.Geografi, menempatkan negara pada peta. Latihan membaca dan lain-lain
seperti mengenali jam, teka-teki gambar, menggambar vektor, membuat animasi.
GCopris ini termasuk dala top nine aplikasi untuk edukasi anak-anak dalam forum
di internet.

Gambar 21 GCompris

Dalam melakukan install game edukasi GCompris didalam reconstructor
penambahannya melalui mode terminal dalam jendela module. Perintah yang
digunakan adalah masuk mode root, masuk ke file gcompris dengan perintah cd/
gcompris, mengecek configurasinya karena game ini masih bersifat data mentah
dengan perintah./configure dan install game dengan perintah make install gcompris.
Aplikasi menggambar anak-anak memiliki ukuran kanvas tetap dan tampilan grafis
untuk anak-anak meliputi pola yang lengkap dan menyediakan gambar lengkap juga
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untuk anak. Dalam melakukan install game edukasi Tux Paint di dalam reconstructor
penambahannya melalui mode terminal dalam jendela module. Perintah yang
digunakan adalah masuk mode root dan install game dengan perintah apt-get install
tuxpaint.deb yang ditampilkan pada Gambar 23.

Gambar 23 TuxMath

Gambar 24 menampilkan aplikasi ensiklopedi, dimana aplikasi harus
terkoneksi dengan internet untuk membantu anak dalam memahami sesuatu dan
terkoneksi dengan wikipedia. Dalam install GoldenDict, langkah-langkahnya adalah
masuk mode root dalam module di reconstructor, masuk file GoldenDict dengan
perintah cd /GoldenDict dan install dengan perintah apt-get install GoldenDict.

Gambar 24 GoldenDict

Gambar 25 merupakan aplikasi dalam bentuk game matematika untuk
menyelesaikan berbagai perhitungan bilangan pecahan dan dilengkapi dengan
pengecekan apakah jawaban yang diberikan benar atau salah. Dalam melakukan
install game edukasi KBruch di dalam reconstructor penambahannya melalui mode
terminal dalam jendela module. Perintah yang digunakan adalah masuk mode root,
masuk ke file KBruch dengan perintah cd /KBruch,install dengan perintah apt-get
install kbruch.deb.

Pada Gambar 26 menunjukkan aplikasi dalam bentuk game yang menebak
kata yang diacak atau dibolak-balik. Permainan ini menyediakan kata berbahasa
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Inggris dengan level pemula sampai mahir. Dalam peng-instalan game edukasi
Kangram didalam recon-structor penambahannya melalui mode terminal dalam
jendela module. Perintah yang digunakan adalah masuk mode root, masuk ke file
KBruch dengan perintah cd /kanagram dan install dengan perintah apt-get install
kanagram.deb.

Gambar 25 KBruch

Gambar 26 Kanagram

Dalam membangun file .iso ini hal yang paling penting untuk dilakukan adalah
mengklik tombol “APPLY” yang ada pada reconstructor. Hal ini dimaksudkan
agar seluruh setting yang dilakukan disimpan dan nantinya akan dibangun lagi menjadi
file ISO. Seperti terlihat pada Gambar 27, merupakan tampilan proses building
ISO yang merupakan tahap terakhir dalam proses remastering.
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Gambar 27 Membangun File ISO dan Compile Kernel

5. Simpulan

Dari proses remastering Ubuntu dapat dihasilkan sebuah distro turunan yang
baru yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada sistem operasi yang baru
terdapat perangkat lunak berbasis open source yang sudah langsung terinstall untuk
tujuan edukasi anak-anak. Perangkat lunak berbasis open source yang sudah terinstall
tersebut antara lain, TuxPaint, TuxTyping, TuxMath, KBruch, GCompris,
Kanagram, GoldenDict dan  perangkat lunak tersebut tidak ditemukan pada sistem
operasi Ubuntu yang sudah ada sebelumnya. Dalam proses remastering khususnya
pada penambahan aplikasi baru, faktor ketersediaan paket-paket pendukung sangat
mutlak dibutuhkan. Paket pendukung tersebut bisa didapatkan dengan men-
download dari internet maupun melalui DVD repository.

6. Daftar Pustaka

[1] Sofyan, Ahmad.2006.Membuat Distro Linux Sendiri. Jakarta : Dian Rakyat.
[2] Nugroho, Adi.2000.Materi Perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Salatiga:

FTI UKSW
[3] J.Purcell.1997.Linux Complete Command Reference. Indianapolis:Sam

Publishing.
[4] _, 2010. Kernel, http://en.wikipedia.org/kernel. Diakses tanggal 23 Mei

2010.
[5] Supriyanto.2008.Office Dictionary Gkamus 0.1. Jakarta :Info Linux




