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SEKILAS TENTANG PELATIHAN 

MOUSE MISCHIEF & INTERACTIVE WHITEBOARD 
Disampaikan Pada Workshop Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Bagi Guru SMP Negeri di Kota Depok 

Oleh: Taufik Ibrahim, S.Pd 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah tulisan di blognya seorang guru bahasa inggris di SMP Negeri 1 Karangdadap, Kab.Pekalongan, Jawa 

Tengah yaitu Mursyid PW menulis bahwa  undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa setiap 

guru HARUS dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan penyelengaraan kegiatan 

pengembangan yang mendidik. 

Kompetensi guru di bidang TIK juga merupakan salah satu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2009, Bab II bagian Kesatu Pasal 3, yakni bahwa guru harus menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional. Pada Peraturan Pemerintah tersebut juga dijabarkan bahwa guru harus kompeten dalam memanfaatkan teknologi 

pembelajaran dan mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Sejalan dengan itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, melalui program BERMUTU (Better Education through Reformed Management and 

Universal Teacher Up-grading) antara lain melakukan upaya meningkatkan keterampilan menggunakan komputer bagi guru 

yang tergabung dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), yang meliputi 

kemampuan menggunakan perangkat lunak pengolah naskah (wordprocessor), pengolah angka (spreadsheet), slide presentasi, 

serta kemampuan menjelajah internet dan menggunakan email. 

Sekolah dalam hal ini sepertinya sudah cukup responsif dalam bersikap, yaitu dengan cara melengkapi diri dengan 

sarana dan prasarana pendukung ICT yang memadai seperti computer, LCD projector, dan jaringan internet. Tetapi dari hasil 

pengamatan secara umum, sekolah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai tersebut sering tidak diiringi dengan 

kesiapan para guru untuk memanfaatkannya sebagai media pendukung pembelajaran secara optimal, sehingga peralatan TIK 

http://sitimasruroh.blogspot.com/2009/11/bermutu.html
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tersebut masih terkesan hanya dijadikan pajangan sebagai simbol kekinian teknologi. Kalaupun ada guru yang 

memanfaatkannya, itupun baru satu-dua saja dari sekian banyak guru. Sungguh hal ini sangat ironis. 

Melalui pelatihan mouse mischief dan interaktif whiteboard inilah Dinas Pendidikan Kota Depok ingin mendorong para 

guru agar lebih melek ICT terutama dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran sekaligus memberikan salah satu 

alternatif bagi para guru khususnya di lingkungan Kota Depok untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran demi kemajuan 

dunia pendidikan di Kota Depok. 

 

B. Sasaran Pelatihan  

Para guru atau tenaga pengajar Tingkat SMP di Kota Depok. 

 

C. Tujuan Pelatihan   

1. Menyampaikan alternatif  penyusunan media pembelajaran berbasis TIK  

2. Mengenalkan kepada para guru cara membuat bahan presentasi efektif 

3. Mengenalkan „PAKEMATIK‟(Integrasi TIK ke dalam pembelajaran) 

4. Memotivasi guru untuk „menghidupkan‟ kelas  

5. Mengajak para guru untuk „lebih bersyukur‟ atas nikmat Allah SWT 

6. Memberi inspirasi bagi para guru 

7. Mengajak guru „keluar dari Zona Nyaman‟ 

 

D. Manfaat Pelatihan  

1. Guru memiliki tambahan alternatif untuk penyusunan media pembelajaran berbasis TIK 

2. Guru mampu membuat bahan presentasi secara efektif. 

3. Guru dapat mempraktekkan „PAKEMATIK‟ 

4. Guru mampu „menghidupkan kelas‟  
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5. Guru mampu keluar dari „Zona Nyaman‟ 

6. Guru dapat memberi inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya 

7. Guru dapat lebih bersyukur atas nikmat Allah SWT sekaligus meningkatkan kinerjanya dan bermuara pada keberhasilan 

peserta didiknya. 

 

E. Strategi Pelatihan 

1. Peserta diwajibkan membawa Notebook / Netbook. 

2. Peserta mendapat CD atau pinjaman Flashdisk bahan Install Software Mouse Mischief dan Smart Notebook 10.7 serta File 

Presentasi tentang Mouse Mischief dan Interaktif Whiteboard.  

3. Ada 1 penyaji materi di depan yang menjelaskan cara Install dan cara pemanfaatan Software dan ada 1 rekan penyaji materi 

yang aktif di sekitar peserta untuk membantu peserta. 

4. Praktek langsung dengan bahan latihan yang telah disiapkan penyaji. 

5.   Tanya Jawab 

 

F. Microsoft Mouse Mischief 

1. Pengertian 

Mouse Mischief adalah aplikasi tambahan Microsoft PowerPoint yang memungkinkan para pendidik memberikan 

akses bagi banyak siswa kepada satu buah komputer di dalam kelas. Microsoft Mouse Mischief dapat dimanfaatkan sebagai 

media evaluasi oleh para guru dalam mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

disampaikan (Gora: 2011). 

Sedangkan Amiroh (2011) menyatakan bahwa Microsoft Mouse Mischief adalah suatu add-in yang memanfaatkan 

teknologi multipoint. Teknologi Multipoint ini sendiri adalah suatu teknologi yang memungkinkan satu buah komputer dapat 

terkoneksi dengan banyak mouse, sehingga akan lebih banyak pengguna yang dapat mengakses satu komputer. Biasanya, 

satu komputer dihubungkan dengan USB Hub (untuk mouse USB), atau dengan memanfaatkan mouse wireless. 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/
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Fitur ini berintegrasi dengan Office PowerPoint 2010 dan 2007 yang memungkinkan para tenaga pengajar untuk 

membuat presentasi yang sangat interaktif dan bisa melibatkan audience atau siswa pada saat presentasi. Sebagai contoh, 5 

hingga 25 siswa, masing-masing menggunakan mouse dapat memilih suatu soal multiple choice atau menggambar bersama-

sama. Dengan menggunakan ini, maka para siswa tidak hanya melihat materi presentasi yang ditayangkan di dalam kelas, 

namun mereka juga dapat berinteraksi dengan materi yang disampaikan guru. 

Proses evaluasi menggunakan aplikasi ini akan lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan dengan proses 

evaluasi yang biasanya disampaikan menggunakan kertas. 

 

2. Tips dan Trik Pemanfaatan Mouse Mischief 

Terlampir dalam bentuk file presentasi Power Point berjudul “13 Tips Membawa Mouse Mischief ke dalam Kelas” 

 

G. Interactive Whiteboard  

1. Pengertian 

Interaktif Whiteboard atau Papan tulis interaktif merupakan papan tulis digital yang memiliki layar yang peka bila 

disentuh dan bekerja mirip dengan fungsi sebuah mouse dalam karena papan tulis ini dapat merekam dan menyimpan 

informasi yang pernah ditulis. Papan tulis interaktif adalah salah satu penerapan teknologi layar sentuh.  

Dalam pemakaiannya papan tulis interaktif banyak digunakan sebagai media presentasi dan media pembelajaran yang 

interaktif. Teknologi ini memungkinkan terjadinya perekaman presentasi dan pengoreksian apabila terjadi adanya kesalahan. 

Papan tulis ini juga dapat melakukan presentasi yang dapat berlangsung bersamaan di dua lokasi atau lebih. Dalam 

pengoreksian terhadap presentasi yang berlangsung dapat dilakukan melalui media papan tulis ini.  

Dalam kerjanya gerakan yang dilakukan oleh pena infra merah ditangkap oleh kamera tadi untuk diterjemahkan menjadi 

koordinat melalui perangkat lunak yang dibangun ke dalam laptop, sehingga gerakan yang dilakukan oleh pena infra merah 

akan diikuti oleh gerakan pointer mouse pada layar computer. Dimana aplikasi ini pada dasarnya menyerupai yang dilakukan 

oleh mouse biasa, hanya saja pergerakan infra merahnya tidak langsung ditangkap seperti pada aplikasi wii remote. 
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Interaktif Whiteboard digunakan di banyak sekolah sebagai pengganti papan tulis tradisional atau flipchart. Mereka 

menyediakan cara untuk menunjukkan siswa setiap hal yang dapat disajikan pada desktop komputer (perangkat 

lunakPendidikan, situs web, dan lain-lain). Selain itu, papan tulis interaktif memungkinkan guru untuk merekam instruksi 

mereka dan pasca materi untuk ditinjau oleh siswa di lain waktu. Ini dapat menjadi strategi instruksional yang sangat efektif 

bagi siswa yang mendapatkan manfaat dari pengulangan, yang perlu melihat materi yang disajikan lagi, bagi siswa yang 

absen dari sekolah, untuk berjuang peserta didik, dan untuk ulasan untuk pemeriksaan. Blok instruksional singkat dapat 

direkam untuk ditinjau oleh siswa mereka akan melihat presentasi yang tepat yang terjadi di dalam kelas dengan input audio 

guru. Hal ini dapat membantu mengubah pembelajaran dan instruksi. 

Whiteboard Interaktif adalah media presentasi dan media informasi berasal dari Canada yang memliki kemampuan 

merekam suatu presentasi termasuk melakukan “Conference Presentation” yaitu presentasi yang dilakukan di dua lokasi atau 

lebih secara bersamaan dan bisa saling mengkoreksi apabila terjadi kesalahan. Maka tujuan penggunaan media pembelajaran 

whiteboard interaktif dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan umum : 

Untuk mempermudah proses pembelajaran 

b. Tujuan khusus: 

1. agar guru lebih mudah mendemonstrasikan materi ajar dalam proses pembelajaran 

2. agar guru lebih mudah melakukan kegiatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

3. agar memotivasi siswa untuk berbagi peran dalam proses pembelajaran 

4. agar guru dan siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran, karena whiteboard tidak berdebu 

 

Dari uraian diatas, maka akan di uraikan lebih jelas keunggulan dan kelemahannya sebagai berikut: 

Keunggulannya whiteboard: 

1. Biasanya lebih ringan karena terbuat dari triplek 

2. Si pemakai akan aman (tidak mengotori tangan) 
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3. Aman digunakan (spidol tidak berdebu) 

4. Terlihat bersih karena warnanya yang putih mengkilat 

5. Dapat digunakan untuk presentasi dengan menggunakan OHP dan In Focus 

 

Kelemahannya whiteboard: 

1. Masih dianggap mahal sehingga pasaran didaerah tidak dapat dimasuki, pangsa pasar masih diperkotaan 

2. Harga spidol lebih mahal dari pada kapur tulis 

3. Apabila lupa menutup spidol/dibiarkan lama terbuka akan kering sehingga ada tambahan untuk memberikan tinta refill. 

 

2. Software untuk Interactive Whiteboard 

Salah satu software yang banyak digunakan pada interaktif whiteboard adalah SMART Notebook 10.7 produksi 

Smart Technologies yang menyediakan banyak fitur atau fasilitas penyusunan bahan pelajaran atau media pembelajaran yang 

interaktif, khusunya untuk layar sentuh atau touch screen. Dengan software ini memungkinkan bagi guru mengkondisikan 

pembelajaran menjadi menarik dan interaktif bagi para peserta didik. Software lainnya yang juga cocok untuk layar sentuh 

adalah Active inspire yang diproduksi oleh Promethean. Penjelasan rinci ada pada penjelasan instruktur pada pelatihan ini 

dan pada file-file sertaan bagi para peserta pelatihan.    

 

 

3. Assistant Projector 

Salah satu assistant proyektor yang dapat dimanfaatkan pada whiteboard atau dinding tembok sekalipun adalah 

VIMEO yang diproduksi oleh PT. Satu Solusi Intermedia Utama.  

Vimeo merupakan perpaduan antara panaboards dan proyektor yang sengaja dihadirkan untuk kebutuhan presentasi bisnis. 

Assistant projector ini memiliki kemampuan menerima perintah dari pena infrared yang terintegrasi dengan kamera. 

Proyektor ini bisa menangkap seluruh titik koordinat yang ada di layar virtual. Jika ada layar yang disentuh dengan optical 

pen magnetic, dia otomatis bisa digerakan untuk navigasi. Persis seperti saat menggunakan mouse komputer. 
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Cara menangkap gambarnya menggunakan teknologi optik infrared untuk kalibrasi. Sangat mudah dan tidak membutuhkan 

spidol white board lagi. 

Nah, jika semua kantor sudah menggunakan proyektor ini, bisa dibayangkan biaya yang bisa dihemat untuk 

pengeluaran alat tulis seperti spidol setiap tahunnya.  

 .  
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