
TEKNIK MENULIS BERITA DI MEDIA ONLINE 

 

Menulis sebuah berita di Media Online ibarat seperti kita mempromosikan sebuah produk di keramaian. 

Salah sedikit pembaca bisa langsung beralih ke media lainnya yang menurut mereka jauh lebih baik dari 

segi kualitas informasi dan sejenisnya. Apalagi saat ini tidak sedikit media online yang menawarkan 

berbagai informasi plus kemudahan aksesnya hanya untuk meningkatkan jumlah pembaca potensi. 

 

Seperti apa teknik membuat berita online yang baik tersebut? Berikut adalah tekniknya: 

 

 Rebut perhatian 

Menurut Rob Liddle, pembaca media online dikenal sangat ‘tidak setia’. Mereka akan memindai halaman 

web untuk mengetahui perkembangan berita dan jika tidak menemukan sesuatu yang menarik, mereka 

dengan cepat akan pindah ke situs lain. Jadi, ada baiknya Anda langsung merebut perhatian mereka, 

secepat mungkin. 

Saat Anda menyusun berita, bayangkan Anda sedang menulis untuk orang-orang di tempat yang sangat 

padat dan ramai. Kalimat-kalimat seperti apa yang cocok untuk mereka? Oleh karena itu paragraf pertama 

menjadi sangat vital untuk membuat mereka tidak pindah ke situs berita lain. 

 Judul yang bagus dan menarik 

Pembaca akan memindai halaman depan dan judul yang bagus idealnya mencerminkan isi berita. Ini 

penting agar mereka tidak akan kecewa ketika mengklik dan membaca berita. Bila isi berita tidak sesuai 

judul atau tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka bisa langsung menutup halaman berita Anda. 

 Usahakan tidak terlalu panjang 

Berita sebisa mungkin pendek karena sulit membaca yang panjang di layar telepon genggam. Ini berbeda 

dengan media cetak. Dalam banyak kasus, Anda tak perlu menambahkan banyak latar belakang di berita 

yang Anda tulis karena latar belakang ada di berita-berita lain dan Anda akan selalu bisa menautkan berita-

berita ini bila Anda merasa pembaca menginginkan informasi lebih lanjut. Juga, jika berita Anda 

mengandung banyak unsur atau elemen, Anda bisa membaginya menjadi beberapa bagian berita. 

 Lebih hidup dan lebih berwarna 

Media elektronik, seperti televisi dan radio, dengan mudah membuat berita menjadi lebih hidup karena 

wartawan media elektronik menggunakan video dan audio. Kalau Anda lebih sering memakai format teks, 

coba menambahkan kutipan dan detil lain untuk membuat berita menjadi lebih hidup dan berwarna. 

 

 



 Menulis ulang berita 

Isi berita yang Anda tulis harus jelas. Bila Anda punya waktu, pertimbangkan untuk menulis ulang karena 

dengan menulis ulang Anda mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Pastikan pula tidak ada 

kesalahan tata bahasa atau ejaan sebelum diterbitkan. Pembaca tidak akan suka menemukan kesalahan 

dan mereka mungkin akan mengirim email ke Anda dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang 

mendasar tersebut. Selain itu, pembaca akan menilai berita yang kita sajikan dianggap kurang kredibel 

hanya karena satu kesalahan ketik. 

 

 Penampilan berita 

Baca juga :Inilah 7 Prinsip Dasar Penulisan Jurnalistik Yang Harus Dikuasai Pemula 

Sebagai penulis, Anda mungkin sudah membayangkan susunan atau alur berita yang Anda tulis. Berita 

yang Anda tulis mungkin sangat menarik, tapi di layar komputer atau telepon genggam, berita Anda akan 

tampak sebagai susunan beberapa paragraf saja. Ini tentu membosankan. Maka dari itu gunakan foto 

yang kuat, grafis berupa data, dan kutipan. 

 

 Memanfaatkan multimedia 

Apakah menulis ratusan kata adalah cara terbaik untuk menyampaikan berita di internet? Mungkin galeri 

foto, video, atau audio jauh lebih baik dibandingkan teks. Mungkin berita tentang satu kisah nyata atau 

refleksi lebih menyentuh misalnya bila digabung dengan audio. Dan itulah keunggulan media online, 

kemampuan menggabungkan teks dengan audio atau video. 

 Menganalisis dan membandingkan berita 

Cermati bagaimana media dan situs-situs berita lain memperlakukan berita. Coba analisis mengapa berita 

yang sama lebih bagus di satu situs dan biasa-biasa saja di situs lain. Coba perhatikan dan apa yang 

menyebabkan berita tersebut lebih bagus. Cari tahu apa yang dicari pembaca di situs berita. Statistik akan 

membantu Anda mengetahui berita apa saja yang populer dan apa yang tidak. Anda bisa banyak belajar 

dari sini.  

** 


