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Materi 5. 

Internet Sehat 

 

1. Tujuan : 
 Peserta mampu mengakses internet dan menjelajahi situs-situs pembelajaran. 

 Peserta mampu mengunggah hasil karya mereka selama sosialisasi ke dunia 

maya (blog) 

 Peserta memiliki kesadaran untuk menggunakan internet secara sehat 

2. Metode Pengajaran : 
 Peserta dibagi dalam beberapa kelompok 

 Pengajar menjelaskan pentingnya memiliki kesadaran internet sehat (10 

menit) 

 Pengajar mempraktekkan cara mengakses internet dan menjelajahi situs 

pembelajaran (10 menit) 

 Peserta dibimbing oleh pengajar untuk mengunggah hasil karya mereka 

selama sosialisasi ke dunia maya (blog) 

3. Materi Belajar : Internet Sehat, sumber www.garutkab.go.id 

 Internet adalah jaringan komunikasi global yang terdiri dari komputer yang 

saling terhubung satu sama lain dan berfungsi untuk mengirimkan data 

dengan sistem berbasis protokol internet. 

 Internet adalah tempat mencari informasi apa saja, secara cepat, mudah dan 

dengan harga terjangkau. 

 Internet adalah sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, hiburan, 

bisnis bahkan agama. Selain itu juga menawarkan gaya hidup yang simple dan 

instant. 

Manfaat internet :  

“Internet sebagai dunia maya adalah media sekaligus sumber informasi besar 

atau “information highway”. Sama seperti media kovensional (Koran, majalah, 

radio, televise dan lainnya), di dunia maya pun kita tidak hanya menemukan 

informasi, tapi juga media komunikasi, hiburan, edukasi, bisnis dan lain‐lain. 

Namun ada satu hal yang berbeda. Dahulu kita melakukannya secara satu 

persatu seperti menonton film ke bioskop, membaca Koran di kios dan 

mendengarkan radio di rumah. Saat ini kita dapat melakukan semuanya 



Materi Internet Sehat Hal-2 

 

tadi cukup dengan melelui satu computer multimedia yang terakses ke 

internet” 

 

Makna Internet sehat : 

Memaknai  internet  sehat,  hendaklah  ditafsirkan  berdasarkan 

kemanfaatan.  Jika kemanfaatan internet bagi kehidupan pribadi, keluarga dan 

masyarakat dinilai positif dan produktif,  maka  bisa disebutlah  itu  internet  

sehat. Sebaliknya,  apabila internet bernilai negative dan berdampak 

merugikan maka disebut internet tidak sehat atau internet yang salah guna. 

 

MARI KITA CANANGKAN GERAKAN INTERNET SEHAT! 

 

 

***End of Internet Sehat*** 

Selamat Mempraktekkan ! 

 


