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Workshop Penulisan Berita On Line 

pada Laman Sekolah  SMA dan SMK Swasta 

 

 

Abstrak 

 

Kegiatan ini bertujuan memberikan workshop penulisan berita on-line pada laman 

sekolah untuk humas SMA dan SMK Swasta di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. 

Diharapkan dari pelatihan ini, peserta: (1) memiliki kepekaan menemukan sumber berita, (2) 

mampu membuat  berita online untuk laman sekolah dari sumber peristiwa dan (3) mampu 

membuat berita online untuk laman sekolah dari sumber data. Peserta PPM berjumlah 30 

peserta dari SMP, MTs, SMA dan SMK swasta terpilih. Metode PPM adalah ceramah, diskusi, 

tugas penulisan, tugas presentasi, pendampingan, dan evaluasi. Pengabdian dilakukan di SMK 

Pembangunan Karangmojo Gunungkidul dan MTs Hasyim Asy’ari di Piyungan, Bantul. 

Luaran PPM ini berupa  berita-berita online yang dihasilkan peserta. 

 

Kata Kunci: Workshop, penulisan berita on line, laman sekolah, SMA dan SMK 

 

 

Online News Writing 

on the High School and Vocational School Pages 

 

Abstract 

 

This activity aims to provide an on-line news writing workshop on the school website for 

public and private high school public relations in Bantul and Gunungkidul Regencies. It is 

expected that from this training, participants: (1) have sensitivity in finding news sources, (2) 

are able to create online news for school pages from event sources and (3) are able to create 

online news for school pages from data sources. PPM participants totaled 30 participants from 

selected junior high schools, MTs, high schools and private vocational schools. PPM methods 

are lectures, discussions, writing assignments, presentation assignments, mentoring, and 

evaluation. Dedication was carried out at Karangmojo Gunungkidul Vocational School and 

MTs Hasyim Asy'ari in Piyungan, Bantul. PPM outputs are in the form of online news 

produced by participants. 

 

Keywords: Workshop, online news writing, school, high school and vocational school pages 

 

A. Pendahuluan 

Setiap sekolah memiliki kepentingan terhadap perkembangan laman. Sebagaimana 

surat kabar dan media online, laman sekolah juga layak dikategorikan sebagai pers modern 

yang menjual jasa informasl yang bersifat padat karya (Sumadiria, 2004: 82). Humas sekolah 

seharusnya paham bahwa masalah pertama yang mereka lontarkan juga dialami oleh semua 

pengelola media. Perkembangan teknologi media on- line saat ini menuntut kerja cepat 



jurnalisme. Media massa saat ini pun dituntut mengembangkan jurnalisme online dalam 

kehidupan sehari-hari dalam waktu yang sangat cepat (Fikri, 2016: 6), 

Tulisan pada media online, termasuk laman, seyogyanya mengandung lima syarat 

berikut, yakni scannavility, readability, usability, findability, dan visibility (Websiteguide, 

2019) Meskipun demikian observasi beberapa tulisan yang ditampilkan di laman SMA dan 

SMK swasta jauh dari kriteria tersebut. Pertama, Judul kurang memiliki daya tarik, seperti 

Utusan dari SMK. Kedua, narasi pada foto terlalu singkat dan tidak mampu menggambarkan 

peristiwa yang kompleks dan manrik. Ketiga, berita on-line yang disajikan terlalu berjangka 

waktu (berita ditayangkan setelah 1 minggu peristiwa). Keempat, isi berita kurang jelas. 

Kepaduan paragraf kurang baik dan tidak patuh pada 1 ide utama.  Kelima, narasi kurang 

sesuai dengan gambar. 

Berdasarkan paparan di atas, melalui kegiatan PPM ini diharapkan para humas sekolah 

(guru dan IT) memiliki wawasan dan keterampilan penulisan berita online sebagai bahan 

pemutakhiran website sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta bagaimana membuat berita online pada laman sekolah masing-

masing dari sumber data. 

B. Metode Kegiatan 

Metode yang dilakukan dalam kegiatan PPM  ini adalah metode diskusi dan kerja 

kelompok. Diskus, dan praktek Dalam kelompoki dilakukan untuk saling tukar pengalaman 

baik oleh pemateri dengan guru maupun antar guru peserta kegiatan. Pada kegiatan workshop 

para peserta  dibagi dalam beberapa kelompok 

C. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-13 September 2019 selama 32 jam. Lokasi 

kegiatan di SMK Pembangunan Karangmojo dan MTs Hasyim Asy’ari Piyungan. Peserta  

workshop penulisan berita online pada laman sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Bantul 



dan Gunungkidul adalah dari sekolah-sekolah berikut: 

1) SMK Ma'arif 1 Nanggulan 

2) MI Sananul Ula 

3) SMK Ma'arif Semanu 

4) SMK Pembangunan Karangmojo 

5) SMK Pembangunan Karangmojo 

6) MA YAPPI Gubukrubuh 

7) SMA Pembangunan 2 Karangmojo 

8) MA YAPPI Gubukrubuh 

9) SMK YAPPI Wonosari 

10) SMK Ma'arif 2 Temon 

Pelaksanaan pelatihan  dibagi dala tiga tahap: 

(1) pemberian materi penulisan press release, berita dan reportase, 

(2) praktik mandiri penulisan press release, berita, dan reportase, dan evaluasi penulisan 

press release, berita dan reportase. 

Dari kegiatan workshop ini hal yang paling penting yang diperoleh para peserta adalah 

cara-cara untuk membuat tulisan menjadi ringkas, yaitu dengan cara sebagai berikut. 

a. menghilangkan kata-kata yang tidak penting 

b. memperkirakan agar sebuah tulisan tidak lebih dari 800 kata 

c. Jumlah kata setiap paragraf tidak lebih dari 100 kata 

d. Setiap paragraph harus jelas ide pokoknya 

e. Tidak perlu menambahkan latar belakang ke dalam tulisan. Latar belakang ditautkan 

dari berita lain ke dalam tulisan 

D.  Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan 

Peserta workshop sangat aktif mengajukan berbagai pertanyaan dan permasalahan 



yang berkaitan dengan penulisan berita, reportase dan press release kepada pemateri. Terjadi 

dialog dua arah yang aktif dalam workshop ini. Guru sangat antusias dalam mengikuti 

workshop ini karena mereka berpendapat bahwa workshop ini sangat penting dan dapat 

memberikan pengetahuan dalam penulisan berita, reportase dan press release untuk promosi 

sekolah masing-masing. Peserta workshop dapat menyegarkan kembali pengetahuan mereka 

tentang hal yang berkaitan dengan kegiatan penulisan berita, reportase dan press release. 

Pada kegiatan ini ditargetkan bagi peserta pelatihan untuk dapat menulis berita, 

reportase dan press release yang berhubungan dengan kegiatan sekolah masing-masing. Akan 

tetapi beberapa guru masih merasa kurang percaya diri dalam melaksanakan tugas tersebut. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pendampingan semaksimal mungkin. 

Berikut adalah Foto pelaksanaan kegiatan 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


