6 Cara Efektif Menulis Judul Sebuah Artikel

Banyak orang menghabiskan waktu untuk menulis konten atau artikel, namun
berapa banyak yang menghabiskan waktunya untuk menulis judul? Jawabannya
adalah sangat sedikit sekali. Tahukah anda bahwa Judul itu sama efektifnya
dengan artikel yang anda tulis.
Sebuah studi mengatakan bahwa 8 dari 10 orang akan membaca judul dari konten
atau artikel anda. Tapi hanya 2 dari 10 orang yang akan membaca artikel anda
secara keseluruhan karena judul yang anda buat.
Jadi banyak orang menghabiskan waktu untuk menulis artikel yang bagus namun
mendapati bahwa konten mereka hanya sedikit yang membacanya.

Inilah 6 Cara efektif Agar orang tertarik membaca artikel anda karena
judul yang anda buat.

-

Maksimal 65 karakter atau huruf dan sebaiknya terdiri dari 6 kata.
Orang biasanya hanya akan membaca 3 kata pertama dan kata selanjutnya
yang muncul akan membuat mereka memilih akan membaca sampai akhir
atau menutup website anda.

-

Judul yang mengandung pertanyaan biasanya lebih efektif
Contoh : Apakah anda suka onani? Pelajari 8 Manfaatnya disini

-

Gunakan kata sifat yang mempunyai penekanan ; Fun, Dahsyat,
Keren, Luar Biasa, Unik, Aneh, Maksimal, Ajaib dan lain sebagainya
Contoh : 7 Hal Ajaib yang Bisa dilakukan Bayi

-

Untuk di deskripsi anda bisa menggunakan “kata-kata negatif”.
Kata negatif disini misalkan, TIDAK, STOP, NO, HATI-HATI, WASPADA.
Pertama hal tersebut menciptakan rasa tidak aman, yang selanjutnya akan
membuat lebih banyak share di sosial media.

Contoh : Waspadai 8 Hal ini Jika Anda Berlibur di Kuta
-

Gunakan Angka
Penggunaan angka akan menciptakan rasa efisiensi
Gunakan angka daripada tulisan
Contoh : 10 Hal Sederhana untuk Memikat Gadis Impian Anda

-

Lakukan lebih Personal
Hal ini penting untuk menciptakan rasa penasaran
Contoh : 10 Cara Agar Bisnis Sepatu Berkembang. No 7 adalah WAJIB!!

FORMULA PENULISAN JUDUL ARTIKEL :

ANGKA/KATA PEMICU + KATA SIFAT + KEYWORDS + JANJI

Contoh :
Sebelum :
-

Cara Menjual Rumah Dengan Cepat
Cara membuat toko Online

Sesudah :
-

10 Cara Dahsyat Menjual Rumah dalam waktu 24 jam

-

Tips Cara Membuat Toko Online dengan Profit 10 Juta dalam 1 bulan

Gunakan kreatifitas anda dan selalulah berlatih agar anda lama-lama
terbiasa dan bisa membuat judul artikel yang menarik.

Perbedaan antara Judul yang biasa saja dengan Judul yang menarik sangatlah
besar. Perhatikan baik-baik. Jika judul suatu artikel menarik minat anda, maka
anda akan cenderung memiliki rasa ingin tahu untuk membuka artikelnya bukan?
Bahkan seandainya artikel anda buruk, jika judul anda menarik, setidaknya anda
punya kesempatan artikel anda di baca juga oleh orang lain.

