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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

1.1 Hasil Temuan 

Tabel 5.1 

Profil Rizky Eka Predana Putra #129 

Media Package 

EDISI 129 Profile #1 Rizky Eka Predana Putra 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Suatu saat nanti ia ingin 

menjadi seperti Tonjo yang bisa menjuarai 

kontes-kontes lokal maupun internasional. 

Roots:  Dia mulai tertarik dengan dunia 

surfing ketika melihat Blerong dan Tonjo 

beraksi di atas papan surfingnya. 

Catchphrases:  Menjadi pro-surfer! Appeals To Principle:  Semoga bisa lebih 

baik dari negara-negara maju lainnya dan 

bisa mengalahkan surfer-surfer yang lebih 

hebat dari surfer Indonesia. 

Exemplar:  Dimulai dengan rasa ingin tahu 

dan kini surfing berubah menjadi hobby 

utama. 

 

Depictions:  Dalam mendalami dunia 

surfing, Jiprut sering mendapatkan 

pengalaman baik maupun buruk. 

 

Visual Images:  Portrait dan aksi surfing 

Rizky. 

 

  

Tidak banyak profil yang dapat digali dari edisi 129, hal ini karena minimnya informasi yang 

diberikan dalam tulisan itu sendiri, paling tidak terhitung terdapat 4 surf profile.  3 

diantaranya berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris, namun dari 3 surf profile yang 

berbahasa Indonesia hanya satu profil yang mumpuni.  Sesuai dengan model analisis Gamson 

dan Modigliani, tulisan ini ditelaah melalui dua aspek yaitu, Framing Devices dan Reasoning 

Devices, adapun penjelasan framingnya; 
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Framing Devices 

1. Metaphors 

“Suatu saat nanti ia ingin menjadi seperti Tonjo yang bisa menjuarai kontes-kontes lokal 

maupun internasional.” 

Jika ditelaah dengan mengikuti ciri literal dari metaphors, kata kuncinya ada pada kata 

“seperti”.  Metaphors sendiri dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan 

dua fakta melalui analogi atau, memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, 

ibarat, bak, sebagai umpama, laksana.  Dalam profil ini Rizky menyatakan bahwa ia ingin 

menjadi seperti Tonjo, yang merupakan rekan sekaligus figur yang mengenalkan Rizky pada 

dunia selancar.  Tonjo yang telah memenangkan banyak kontes lokal maupun internasional 

menjadi inspirasi bagi Rizky sehingga menyebabkan Rizky berangan memposisikan dirinya 

memiliki prestasi layaknya seorang Tonjo. 

2. Catchphrases 

“Menjadi pro-surfer!” 

Catchphrases merupakan istilah, bentukan kata atau frase khas cerminan fakta yang merujuk 

pemikiran atau semangat tertentu.  Dari kalimat tersebut terlihat niat seriusnya akan selancar, 

ia ingin menjadi seorang peselancar profesional. 

3. Exemplar 

“Dimulai dengan rasa ingin tahu dan kini surfing berubah menjadi hobby utama.” 

Berawal dari rasa ingin tahu Rizky, selancar kini menjadi hobi utama yang ia tekuni dengan 

serius.  Kalimat tersebut merupakan pelengkap bingkai inti cerita yang disampaikan.  

Exemplars mengemas fakta tertentu agar terdapat sisi yang memiliki bobot makna lebih 

untuk dijadikan rujukan.  Posisinya ialah sebagai pelengkap bingkai inti dalam kesatuan 

berita. 

4. Depictions 

“Dalam mendalami dunia surfing, Jiprut sering mendapatkan pengalaman baik maupun 

buruk.” 
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Depictions merupakan penggambaran fakta dengan memakai kalimat konotatif yang 

diniatkan untuk mengarahkan pemahaman khalayak terarah pada citra tertentu, pemakaian 

kata khusus diniatkan untuk membangkitkan prasangka.  “Jiprut (red: Rizky) sering 

mendapatkan pengalaman baik maupun buruk” merupakan kalimat yang membuat pembaca 

menduga-duga atau berprasangka mengenai hal baik serta hal buruk apa saja yang Rizky 

hadapi semasa mendalami selancar. 

5. Visual Images 

 Visual Images dalam profil Rizky dikemas dengan banyak foto aksinya dalam 

berselancar, desain judul dibuat kesan bertumpuk-tumpuk.  Dalam versi profil bahasa 

Indonesianya, pembaca mungkin akan berasumsi adanya kesalahan teknis dalam desain 

karena judul yang bertumpuk membuat sulit pembaca untuk mengerti pesan yang ditulis, 

ditambah dengan sub-judul yang berisikan informasi mengenai identitas gaya selancar serta 

ukuran papan yang digunakan dipadatkan langsung dengan judul membuat pembaca semakin 

sulit untuk menempatkan fokus pandangan.  Judul justru dapat dibaca jelas dari kolom 

terjemahan di samping kiri.  Secara layout, surf profil Rizky dibagi menjadi 4 kolom dengan 

pembagian, 2 kolom kiri khusus untuk terjemahan bahasa Inggris dan diberi warna hijau dan 

putih sebagai latar belakang sedangkan 2 kolom kanan dituliskan dalam bahasa Indonesia dan 

diberi warna krem tua dan putih. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Dia mulai tertarik dengan dunia surfing ketika melihat Blerong dan Tonjo beraksi di atas 

papan surfingnya.” 

Rizky memulai hobi selancar karena melihat kedua temannya berselancar.  “Melihat Blerong 

dan Tonjo” merupakan penyebab yang mengakibatkan Rizky berminat untuk berselancar. 

2. Appeals To Principle 

“Semoga bisa lebih baik dari negara-negara maju lainnya dan bisa mengalahkan surfer-surfer 

yang lebih hebat dari surfer Indonesia.” 
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Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Rizky, seorang peselancar lokal mampu 

mengalahkan peselancar hebat dunia, merupakan inti untuk manipulasi emosi khalayak. 

Tabel 5.2 

Report Red Island International Surfing Competition #129 

Media Package 

EDISI 129 Report #1 Red Island International Surfing Competition 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Acara tersebut dilakukan 

untuk mengkampanyekan Red Island 

sebagai sebuat tempat destinasi baru dalam 

dunia surfing. 

Roots:  Red Island – Banyuwangi 

International Surfing Contest merupakan 

salah satu strategi promosi yang dilakukan 

oleh Bupati Banyuwangi. 

Catchphrases:  Antusias surfer local 

mengikuti kontes ini sangat besar. 

Appeals To Principle:  Diharapkan Pulau 

Merah ini dikenal oleh dunia selancar 

internasional. 

Exemplar:  Dalam kesempatan tersebut 

dimaksudkan untuk memperkenalkan 

Banyuwangi ke dunia internasional. 

 

Depictions:  Kemampuan surfer dalam 

menaklukan ombak mampu membuat 

penonton berdecak kagum. 

 

Visual Images:  Suasan penyelenggaran 

Red Island‟s International Surfing 

Competition. 

 

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Acara tersebut dilakukan untuk mengkampanyekan Red Island sebagai sebuat tempat 

destinasi baru dalam dunia surfing.” 
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Sesuai dengan pemahamannya secara literal, sebagai merupakan kata kunci metaphors dalam 

berita ini.  Pengandaian yang juga merupakan harapan bahwa Red Island suatu saat menjadi 

destinasi baru selancar. 

2. Catchphrases 

“Antusias surfer local mengikuti kontes ini sangat besar.” 

Cerminan semangat terlihat dari kalimat ini, para peserta memiliki antusias besar dalam 

menjalani kontes tersebut.  Kekurangannya dalam artikel ini adalah kurangnya perhatian 

wartawan maupun editor dalam menggunakan penulisan Bahasa Indonesia yang benar.  Alih-

alih menggunakan kata baku Indonesia yang benar, wartawan menuliskan lokal dengan lafal 

Inggris, yaitu local. 

3. Exemplar 

“Dalam kesempatan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan Banyuwangi ke dunia 

internasional.” 

Niat dibalik kontes ini adalah memperkenalkan Banyuwangi ke dunia internasional, ini 

merupakan fakta pelengkap yang menjadikan artikel memiliki bobot makna lebih.  Artikel ini 

dapat menjadi sebuah rujukan bagi para pembaca untuk menjadikan Pulau Merah sebagi 

destinasi wisata. 

4. Depictions 

“Kemampuan surfer dalam menaklukan ombak mampu membuat penonton berdecak 

kagum.” 

Menaklukan ombak merupakan kalimat konotatif yang juga dapat berhubungan dengan 

metafor.  Pasalnya peselancar menyesuaikan diri dengan ombak sehingga mereka mampu 

mengendarai ombak tersebut, kata “menaklukan ombak” menimbulkan kesan yang lebih 

ekstrim sehingga memicu adrenalin pembaca.  

5. Visual Images 

Visual Images dalam artikel ini berisikan kolase dari kemeriahan kontes tersebut, dengan 

latar belakang berwarna merah tua dan tulisan dicetak putih, lead berita ditebalkan dan 

memiliki ukuran font yang lebih besar. 
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Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Red Island – Banyuwangi International Surfing Contest merupakan salah satu strategi 

promosi yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi.” 

Strategi promosi merupakan penyebab diadakannya kompetisi selancar internasional.  

Diangkat menjadi pemberitaan demi memberitahukan pada khalayak bahwa titik selancar 

yang memiliki karakter ombak bagus tidak hanya ada di Bali, melainkan wilayah Indonesia 

lainnya juga. 

2. Appeals To Principle 

“Diharapkan Pulau Merah ini dikenal oleh dunia selancar internasional.” 

Kalimat ini merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai argumentasi 

pembenar membangun berita.  Red Island atau Pulau Merah diharapkan menjadi titik selancar 

baru yang dikenal dunia, merupakan inti untuk manipulasi emosi khalayak agar terarah pada 

sifat atau behavioral tertentu sehingga timbul keinginan untuk berselancar ataupun membuat 

kontes di pantai tersebut. 

Tabel 5.3 

Profile Visi Seorang Surfer (Made Surata – Tachan) #130 

Media Package 

EDISI 130 Profile #1 Visi Seorang Surfer (Made Surata – Tachan) 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Indonesia ini memiliki banyak 

pantai yang ombaknya bagus dan dapat 

digunakan untuk surfing. 

Roots:  Sayangnya, pemerintah belum bisa 

melihat secara serius potensi ini.  Dunia 

surfing di Indonesia masih butuh banyak 

dukungan dari pemerintah. 

Catchphrases:  Surfing itu sudah menjadi 

bagian dalam hidup saya, bisa dibilang saya 

ini hidup surfing. 

Appeals To Principle:  Dari surfing 

sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan 

dan bisa menambah devisa negara serta 

kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. 

Exemplar:  Pendidikan itu harus tetap  
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nomor satu.  Walaupun saya surfer dan anak 

nelayan tapi saya selalu punya semangat 

untuk menempuh pendidikan;  Karena kelak 

pendidikan akan sangat dibutuhkan ketika 

kamu sudah tidak bermain di dunia surfing;  

Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan 

kita dapat bermain surfing. 

Depictions:  Surfing itu harga diri, 

mengubah hidup saya dari seorang anak 

nelayan menjadi seperti saat ini. 

 

Visual Images:  Aksi surfing Tachan.  

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Indonesia ini memiliki banyak pantai yang ombaknya bagus dan dapat digunakan untuk 

surfing.” 

Mengacu pada John Fiske yang merujuk bahwa metafora merupakan common sense yang 

dianggap sepele, Tachan melihat bahwa Indonesia memiliki banyak pantai yang berpotensi 

bagi dunia selancar namun kurang mendapat perhatian pemerintah.  Pernyataan tersebut 

didukung dalam analisis kausalnya (roots). 

2. Catchphrases 

“Surfing itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya, bisa dibilang saya ini hidup surfing.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada pemikiran atau semangat dari 

seorang Tachan.  Dan tidak hanya Tachan, dalam profil-profil selanjutnya dapat kita temukan 

frase khas yang serupa. 

3. Exemplar 

“Pendidikan itu harus tetap nomor satu.  Walaupun saya surfer dan anak nelayan tapi saya 

selalu punya semangat untuk menempuh pendidikan;  Karena kelak pendidikan akan sangat 
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dibutuhkan ketika kamu sudah tidak bermain di dunia surfing;  Karena kita tidak pernah tahu 

sampai kapan kita dapat bermain surfing.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah agar seorang peselancar tetap memperhatikan 

pendidikan mereka.  Peselancar Bali kebanyakan ialah seorang anak nelayan dan banyak 

yang putus sekolah sehingga menjadikan selancar sebagai pusat mata pencaharian.  Jika tidak 

dapat berselancar lagi, peselancar akan beralih profesi, jika ia pandai dalam mengelola 

keuangannya semasa berjaya maka ia dapat mendirikan surf school ataupun bar di pinggir 

pantai. 

4. Depictions 

“Surfing itu harga diri, mengubah hidup saya dari seorang anak nelayan menjadi seperti saat 

ini.” 

Sebuah pernyataan tegas dari Tachan, “surfing itu harga diri”.  Penggambaran fakta yang 

menyatakan citranya sebagai seorang peselancar bahwa selancar adalah harga dirinya yang 

tidak bisa disepelekan.  Ada rasa hutang budi pada selancar yang ia miliki, hal tersebut 

dijelaskan pada kalimat selanjutnya, “mengubah hidup saya dari seorang anak nelayan 

menjadi seperti saat ini.”, untuk itulah sebabnya selancar menjadi nilai yang berharga bahkan 

identitasnya yang sangat ia hargai. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini hanya terdiri dari satu foto Tachan yang sedang berselancar.  

Foto diambil pada waktu yang tepat, ekspresi Tachan yang begitu serius dan memandang 

jauh pada ombak kanan mendukung kuat judul yang diberikan “Visi Seorang Surfer”.  Judul 

dicetak tebal dan latar belakang berwarna hitam sehingga membuat foto Tachan lebih 

menonjol.  

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Sayangnya, pemerintah belum bisa melihat secara serius potensi ini.  Dunia surfing di 

Indonesia masih butuh banyak dukungan dari pemerintah.” 

Selancar di Indonesia belum terlalu berkembang karena kurangnya perhatian pemerintah akan 

wisata olahraga air.  Baik pemerintah daerah maupun pusat setidaknya bisa 
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mempertimbangkan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya 

perairan yang dapat dikembangkan dari berbagai aspek, salah satunya melalui selancar.  

Pandangan Tachan dapat menjadi pendukung opini mengenai Surf Preserve (zonasi wilayah 

khusus selancar) pada edisi 129. 

2. Appeals To Principle 

“Dari surfing sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan dan bisa menambah devisa negara 

serta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Pemikiran ini sekaligus sebagai bujukan atau 

bahan pertimbangan bagi pembaca (manipulasi emosi) bahwa selancar merupakan wilayah 

yang prospek juga dalam perekonomian. 

Tabel 5.4  

Profil Wayan Suarta #130 

Media Package 

EDISI 130 Profile #2 Surfing Today (Ir. I Wayan Suarta) 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Perkembangan dunia surfing 

saat ini jauh lebih bagus daripada dulu, 

dimana sekarang ini siapa saja bisa bermain 

surfing dengan mudah. 

Roots:  Karena laut dan pantai adalah aset 

utama yang harus dipelihara sebagai sumber 

daya utama dalam dunia surfing. 

Catchphrases:  Sudah saatnya para surfer 

juga ikut peduli terhadap pelestarian 

lingkungan agar pantai yang kita punya ini 

tetap terjaga. 

Appeals To Principle:  Harapan dia ke 

depannya adalah legend surf dapat 

memberikan support dan dukungan terhadap 

para generasi muda untuk terus meraih 

mimpi dalam dunia surfing. 

Exemplar:  Saat ini banyak para sponsor 

yang bersedia memberikan support terhadap 

anak-anak yang memiliki prestasi di dunia 

surfing. 

 

Depictions:  Sekarang ini untuk  
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mendapatkan papan surfing pun tidak sesulit 

dulu. 

Visual Images:  Foto portrait Ir. I Wayan 

Suarta. 

 

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Perkembangan dunia surfing saat ini jauh lebih bagus daripada dulu, dimana sekarang ini 

siapa saja bisa bermain surfing dengan mudah.” 

Mengacu pada John Fiske yang merujuk bahwa metafora merupakan common sense, 

pengalaman hidup keseharian, Wayang memandang perkembangan selancar sekarang telah 

menjadi bagian dari pengalaman hidup keseharian masyarakat Bali karena siapa saja dapat 

berselancar dengan mudah.  

2. Catchphrases 

“Sudah saatnya para surfer juga ikut peduli terhadap pelestarian lingkungan agar pantai yang 

kita punya ini tetap terjaga.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada pemikiran atau semangat 

tertentu, berupa ajakan agar peselancar menjaga kelestarian lingkungan. 

3. Exemplar 

“Saat ini banyak para sponsor yang bersedia memberikan support terhadap anak-anak yang 

memiliki prestasi di dunia surfing.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah aktifitas selancar lokal, kini sudah cukup mendapatkan 

perhatian brand surfing besar dunia sehingga mereka yang berprestasi diberikan sponsor. 

4. Depictions 

“Sekarang ini untuk mendapatkan papan surfing pun tidak sesulit dulu.” 
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Kalimat konotatif yang mengajak pembaca diyakinkan bahwa perkembangan selancar 

sekarang lebih mudah ketimbang dulu karena untuk mendapatkan papan selancar pun sudah 

mudah. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini hanya portrait Wayan dengan latar belakang berwarna hitam 

dan sedikit penjelasan dalam bahasa Inggris, dicetak warna biru. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Karena laut dan pantai adalah aset utama yang harus dipelihara sebagai sumber daya utama 

dalam dunia surfing.” 

Laut sudah tentu menjadi aset utama dalam selancar.  Tanpa laut, selancar tidak dapat 

berlangsung dan hal ini patut dijaga.   Penyataan Wayan ini juga mendukung concern yang 

digalakkan pada edisi 129. 

2. Appeals To Principle 

“Harapan dia ke depannya adalah legend surf dapat memberikan support dan dukungan 

terhadap para generasi muda untuk terus meraih mimpi dalam dunia surfing.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita. Wayan sebagai seorang peselancar legenda, 

mengajak legenda lainnya untuk tetap memberikan dukungan dan semangat bagi generasi 

muda, agar harapan komunitas selancar Indonesia yang menginginkan selancar berjaya dan 

mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia serta pemerintah tidak terputus. 

Tabel 5.5  

Profile (Community) Lebih Surf Club #130 

Media Package 

EDISI 130 Profile (Community) #3 Lebih Surf Club 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors: Tujuan LSC yaitu untuk Roots:  Mengarahkan anak-anak lebih 
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mewadahi, menjembatani dan 

mengembangkan bakat alami yang dimiliki 

anak-anak lebih, bukan hanya sekedar 

menjadi hobi. 

supaya melakukan kegiatan positif di tengah 

pengaruh pergaulan yang kurang baik dan 

makin meluas di masyarakat. 

Catchphrases:  Mereka tidak perlu 

khawatir, sebab anggota lain yang lebih 

senior siap membantu dan mengajarkan 

surfing kepada mereka. 

Appeals To Principle:  Harapan yang 

dicapai dari komunitas ini adalah dapat 

meningkatkan kemampuan seluruh  anggota, 

yaitu dengan meningkatkan kemampuan 

fisik maupun mental, melatih diri secara 

rutin dengan latihan-latihan, baik secara 

praktek maupun teori. 

Exemplar:  LSC saat ini memiliki anggota 

sebanyak 100 orang, baik dari yang masih 

sangat muda hingga yang senior, yaitu 

antara 7 – 40 tahun. 

 

Depictions:  Merupakan sebuah prestasi 

yang patut dibanggakan, melihat komunitas 

ini baru terbentuk tapi mereka mampu 

membuktikan bahwa mereka bisa. 

 

Visual Images:  Foto anggota muda 

komunitas LSC. 

 

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Tujuan LSC yaitu untuk mewadahi, menjembatani dan mengembangkan bakat alami yang 

dimiliki anak-anak lebih, bukan hanya sekedar menjadi hobi.” 

Mengacu pada John Fiske yang merujuk bahwa metafora merupakan common sense, 

pengalaman hidup keseharian, kebanyakan orang menganggap sepele bakat alami yang 

dimiliki anak sehingga bakat tersebut tidak dimaksimalkan menjadi kemampuan serta 

kekuatan anak. 
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2. Catchphrases 

“Mereka tidak perlu khawatir, sebab anggota lain yang lebih senior siap membantu dan 

mengajarkan surfing kepada mereka.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, berupa 

peselancar yang sudah lebih senior (ahli) siap untuk mengajarkan anggota klub belajar 

selancar. 

3. Exemplar 

“LSC saat ini memiliki anggota sebanyak 100 orang, baik dari yang masih sangat muda 

hingga yang senior, yaitu antara 7 – 40 tahun.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah jumlah anggota yang tergabung dengan rentang usia 

yang beragam. 

4. Depictions 

“Merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan, melihat komunitas ini baru terbentuk 

tapi mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa.” 

Kebanyakan masyarakat menganggap remeh kemampuan sesuatu yang baru muncul.  Hal 

tersebut merupakan konotasi yang disematkan.  Kalimat konotatif di atas mengajak pembaca 

diyakinkan bahwa walaupun komunitas tersebut terbilang baru, namun mereka mampu 

mencetak prestasi baik.  

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini hanya satu foto yang berisikan anggota muda serta beberapa 

anggota senior Lebih Surf Club, tulisan dicetak putih dengan latar belakang hitam. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Mengarahkan anak-anak lebih supaya melakukan kegiatan positif di tengah pengaruh 

pergaulan yang kurang baik dan makin meluas di masyarakat.” 

Penyebab didirikannya klub ini agar anak-anak dapat diarahkan pada kegiatan positif yang 

dapat membuat anak-anak tersebut lebih produktif. 
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2. Appeals To Principle 

“Harapan yang dicapai dari komunitas ini adalah dapat meningkatkan kemampuan seluruh  

anggota, yaitu dengan meningkatkan kemampuan fisik maupun mental, melatih diri secara 

rutin dengan latihan-latihan, baik secara praktek maupun teori.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Sebuat harapan untuk membentuk kemampuan 

seseorang menjadi pribadi yang kuat secara fisik maupun mental. 

Tabel 5.6  

Report Magic Wave Billabong Surfing Championship Series 2013 #130 

Media Package 

EDISI 130 Report #1 Magic Wave Billabong Surfing Championship Series 2013 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Mereka membantu dalam 

proses mengenalkan anak-anak untuk 

mencintai dan menjaga lingkungan untuk 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Roots:  Tujuan utama diadakan kontes 

surfing ini adalah untuk menumbuhkan dan 

mendorong para surfer cilik maju menjadi 

seorang yang profesional. 

Catchphrases:  Para grommet yang sudah 

berada di air siap untuk paddle ke arah 

ombak yang akan membawa papannya 

berlenggak-lenggok. 

Appeals To Principle:  Ini merupakan 

sebuah wadah dan langkah untuk mencari 

para bibit-bibit baru dalam dunia surfing 

Indonesia pada umumnya. 

Exemplar:  Para grommet yang ikut dalam 

acara ini sangat antusias, terlihat dari 

semangat mereka yang menggebu-gebu 

untuk menaklukkan ombak serta mengikuti 

rangkaian acara yang lainnya pula. 

 

Depictions:  Menaklukkan ombak.  

Visual Images:  Kolase kontes surfing 

Magic Wave Billabong Sufing 

Championship. 
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Framing Devices 

1. Metaphors 

“Mereka membantu dalam proses mengenalkan anak-anak untuk mencintai dan menjaga 

lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan.” 

Menjaga kelestarian lingkungan menjadi isu yang terus digalakkan oleh Magic Wave.  

Kepedulian ini ditanamkan juga kepada anak-anak kecil.  Mengacu pada John Fiske yang 

merujuk bahwa metafora merupakan common sense, pengalaman hidup keseharian yang di-

taken-for-granted.  Anak-anak kecil harus diajarkan bahwa alam atau lingkungan bukanlah 

sesuatu hal yang dapat di-take for granted (tidak dihargai). 

2. Catchphrases 

“Para grommet yang sudah berada di air siap untuk paddle ke arah ombak yang akan 

membawa papannya berlenggak-lenggok.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, berupa 

peselancar cilik sangat antusias untuk berkompetisi. 

3. Exemplar 

“Para grommet yang ikut dalam acara ini sangat antusias, terlihat dari semangat mereka yang 

menggebu-gebu untuk menaklukkan ombak serta mengikuti rangkaian acara yang lainnya 

pula.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah para peserta kontes mengikuti serangkaian acara 

dalam kontes dengan bersemangat. 

4. Depictions 

“Menaklukkan ombak.” 

Kalimat konotatif yang mengajak pembaca ikut terbawa suasana bahwa para peselancar 

merupakan seorang penakluk ombak. 
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5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini berisikan kolase foto berbagai kegiatan dalam kontes ini.  

Report mengenai kontes diberi ruang dua halaman besar, judul dicetak warna-warni dan latar 

belakang berwarna putih. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Tujuan utama diadakan kontes surfing ini adalah untuk menumbuhkan dan mendorong para 

surfer cilik maju menjadi seorang yang profesional.” 

Alasan jelas kontes ini diadakan tertera jelas dituliskan dalam berita, untuk mendorong 

semangat peselancar cilik menjadi seorang peselancar profesional di kemudian hari. 

2. Appeals To Principle 

“Ini merupakan sebuah wadah dan langkah untuk mencari para bibit-bibit baru dalam dunia 

surfing Indonesia pada umumnya.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Magic Wave yang bekerja sama dengan 

Billabong sebagai sponsor utama mencari bibit baru dalam dunia selancar, hal ini mendukung 

tujuan utama diadakan kontes. 

Tabel 5.7  

Profile Gede Gadjah #131 

Media Package 

EDISI 131 Profile #1 Gede Gadjah 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Lebih banyak waktu 

dihabiskan di pantai. 

Roots:  Minat berselancar muncul karena 

melihat orang lain berselancar. 

Catchphrases:  “Saya bisa main surfing 

tapi tidak terlalu pandai, itu sebabnya ingin 

memperdalam ilmu dan praktek untuk 

bermain surfing” 

Appeals To Principle:  Memperdalam ilmu  

dan praktek untuk berselancar. 
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Exemplar:  Setelah membaca Magic Wave 

membangkitkan niat dan minat untuk 

kembali berselancar. 

 

Depictions:  Merasakan adrenalin saat 

berselancar. 

 

Visual Images: Gede Gadjah belajar 

berselancar. 

 

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Lebih banyak waktu dihabiskan di pantai.” 

Mengacu pada John Fiske yang merujuk bahwa metafora merupakan common sense, 

keseharian dimana Gede Gadjah sudah terbiasa berada di lingkungan pantai.  Namun berada 

di pantai bukan alasan pemicu ia ingin terjun dalam dunia selancar. 

2. Catchphrases 

““Saya bisa main surfing tapi tidak terlalu pandai, itu sebabnya ingin memperdalam ilmu dan 

praktek untuk bermain surfing”” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, kurangnya 

pengetahuan mengenai selancar membuat Gede ingin mempelajarinya lebih lagi. 

3. Exemplar 

“Setelah membaca Magic Wave membangkitkan niat dan minat untuk kembali surfing.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah niat dan minatnya untuk kembali berselancar setelah 

membaca majalah Magic Wave. 

4. Depictions 

“Merasakan adrenalin saat berselancar.” 

Kalimat konotatif yang umum diketahui oleh para peselancar dan masyarakat bahwa selancar 

merupakan olahraga yang memberikan adrenalin bagi pelakunya. 
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5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini berisikan foto Gede belajar berselancar dengan longboard. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Minat berselancar muncul karena melihat orang lain berselancar.” 

Gede mendapatkan minatnya untuk belajar selancar setelah melihat banyak orang 

berselancar. 

2. Appeals To Principle 

“Memperdalam ilmu dan praktek untuk berselancar.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral bahwa Gede 

sebagai seorang peselancar ingin mengetahui lebih dalam pengetahuan mengenai selancar. 

Tabel 5.8  

Profile I Wayan Agus Nadi #131 

Media Package 

EDISI 131 Profile #2 I Wayan Agus Nadi 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Suka mandi di pantai pakai 

gabus bekas sambil membayangkan bisa 

surfing. 

Roots:  Suka di pantai dan main di laut, 

ingin bisa surfing. 

Catchphrases:  Surfing itu sangat berarti. Appeals To Principle:  Surfing dapat 

digemari oleh anak-anak Indonesia. 

Exemplar:  Surfing bisa memberikan 

penghasilan. 

 

Depictions:  Kayaknya surfing itu 

menyenangkan. 

 

Visual Images: Portrait dan aksi surfing.  
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Framing Devices 

1. Metaphors 

“Suka mandi di pantai pakai gabus bekas sambil membayangkan bisa surfing.” 

Metaphors merupakan kalimat pengandaian, Wayan yang tidak memiliki papan selancar 

awalnya hanya bermain di pantai dengan gabus untuk mencari ombak dan mengandaikan 

dirinya dapat berselancar. 

2. Catchphrases 

“Surfing itu sangat berarti.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, bagi Wayan 

selancar adalah hal yang sangat berarti. 

3. Exemplar 

“Surfing bisa memberikan penghasilan.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah bahwa dari selancar ia bisa mendapatkan pendapatan. 

4. Depictions 

“Kayaknya surfing itu menyenangkan.” 

Kalimat konotatif yang mengajak pembaca diyakinkan bahwa Wayan tertarik karena 

menganggap selancar sebagai hal yang menyenangkan. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini berisikan portrait dan aksi selancar Wayan. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Suka di pantai dan main di laut, ingin bisa surfing.” 

Wayan merupakan seseorang yang senang bermain di laut karena itulah timbul keinginannya 

untuk dapat berselancar. 
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2. Appeals To Principle 

“Surfing dapat digemari oleh anak-anak Indonesia.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral bahwa ia berharap 

selancar dapat lebih lagi digemari oleh anak-anak Indonesia karena Indonesia banyak 

memiliki ombak bagus. 

Tabel 5.9  

Report Magic Wave – La Planca Surfing Championship Series Juli 2013 #130 

Media Package 

EDISI 131 Report #1 Magic Wave – La Planca Surfing Championship Series Juli 

2013 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  - Roots:  Memberi wadah bagi surfer cilik. 

Catchphrases:  Semua datang hanya untuk 

melihat kemeriahan kompetisi. 

Appeals To Principle:  Menambah 

semangat kepada mereka untuk menjadi 

surfer profesional. 

Exemplar:  Pengunjung diperkirakan 1000 

orang lokal, ekspat dan turis. 

 

Depictions:  Dimulai dengan doa agar acara 

dapat berjalan dengan baik. 

 

Visual Images: Kegiatan acara kompetisi.  

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

Tidak ada metafora dalam surf report ini. 

2. Catchphrases 

“Semua datang hanya untuk melihat kemeriahan kompetisi.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, bahwa 

banyak orang antuasias untuk melihat kompetisi. 
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3. Exemplar 

“Pengunjung diperkirakan 1000 orang lokal, ekspat dan turis.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah adanya banyak pengunjung yang datang untuk 

menyaksikan kompetisi. 

4. Depictions 

“Dimulai dengan doa agar acara dapat berjalan dengan baik.” 

Mayoritas masyarakat Bali adalah penganut agama Hindu dan memulai segala sesuatu 

dengan doa dianggap dapat membawa hal baik bagi kegiatan apapun, itu sebabnya kalimat ini 

menggambarkan konotatif nilai yang dianut masyarakat Bali. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini berisikan kegiatan acara kompetisi. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Memberi wadah bagi surfer cilik.” 

Alasan diadakannya kompetisi ini karena ingin memberi wadah bagi peselancar cilik untuk 

dapat berkompetisi. 

2. Appeals To Principle 

“Menambah semangat kepada mereka untuk menjadi surfer profesional.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Magic Wave bekerjasama dengan La Planca 

mengadakan kompetisi ini untuk menambah semangat para peselancar cilik untuk terus 

berselancar agar kelak menjadi seorang peselancar profesional. 
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Tabel 5.10  

Profile Maulana Said Baadilla #132 

Media Package 

EDISI 132 Profile #1 Maulana Said Baadilla 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Aku dibesarkan di daerah 

pesisir pantai.  Bisa dibilang halaman 

rumahku adalah pantai dan tanamannya 

berupa ombak yang indah. 

Roots:  Saat belum lancar meluncur aku 

mendapatkan papan dari kakakku yang juga 

seorang surfer.   

Catchphrases:  Salam kompak untuk 

semua, baik yang akan maupun yang sudah 

mencintai surfing. 

Appeals To Principle:  Semoga aja makin 

banyak yang tertarik dengan surfing dan 

setiap komunitas surfing yang ada tetap 

menjalin komunikasi dengan komunitas 

lainnya. 

Exemplar:  Kalau trip baru ke Bali aja bro, 

aku masih sekolah, jadi mau fokus ke 

pendidikan dulu. 

 

Depictions:  Kesenangan memacu 

adrenalinnya itu yang membuat aku memilih 

surfing. 

 

Visual Images:  Aksi serta portrait 

Maulana. 

 

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Aku dibesarkan di daerah pesisir pantai.  Bisa dibilang halaman rumahku adalah pantai dan 

tanamannya berupa ombak yang indah.” 

Mengacu pada John Fiske yang merujuk bahwa metafora merupakan common sense, 

pengalaman hidup keseharian, Maulana menganggap pantai sebagai hal yang sudah biasa. 

 



49 
 

2. Catchphrases 

“Salam kompak untuk semua, baik yang akan maupun yang sudah mencintai surfing.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, sebuah salam 

ramah bagi semua orang tertarik pada selancar. 

3. Exemplar 

“Kalau trip baru ke Bali aja bro, aku masih sekolah, jadi mau fokus ke pendidikan dulu.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah Maulana sebagai siswa yang masih bersekolah ingin 

bertanggung jawab akan studinya dulu sehingga ia tidak terlalu banyak melakukan surf trip. 

4. Depictions 

“Kesenangan memacu adrenalinnya itu yang membuat aku memilih surfing.” 

Sesuai dengan konotasi yang kebanyakan masyarakat miliki bahwa selancar merupakan 

olahraga yang menantang,  Maulana dengan pernyataannya membuktikan memang selancar 

adalah olahraga yang memacu adrenalin. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini berisi satu foto portrait Maulana dan bermain selancar. Profil 

Maulana diberi satu halaman dengan latar belakang warna abu-abu terang dan oranye. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Saat belum lancar meluncur aku mendapatkan papan dari kakakku yang juga seorang 

surfer.” 

Maulana memulai hobi selancarnya saat kakaknya yang seorang peselancar memberikan ia 

sebuah papan selancar. 

2. Appeals To Principle 

“Semoga aja makin banyak yang tertarik dengan surfing dan setiap komunitas surfing yang 

ada tetap menjalin komunikasi dengan komunitas lainnya.” 
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Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Sebuah harapan selancar menjadi olahraga yang 

semakin dikenal dan diminati masyarakat, juga komunitas-komunitas yang ada menjalin 

hubungan yang baik. 

Tabel 5.11  

Profile Yuko Anabela – Peselancar Indonesia Pertama yang Mendapatkan Beasiswa 

dari ISA #133 

Media Package 

EDISI 133 Profile #1 Yuko Anabela – Peselancar Indonesia Pertama yang 

Mendapatkan Beasiswa dari ISA 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Yuko Anabela telah 

menorehkan sejarah sebagai peselancar 

Indonesia pertama menerima beasiswa ISA. 

Roots:  Salah satu dari surfer junior (13 

perempuan dan 37 laki-laki) dari 25 negara 

berbeda yang diberikan beasiswa. 

Catchphrases:  Surfing adalah tujuan hidup 

saya. 

Appeals To Principle:  Bela berharap yang 

terbaik untuk masa depannya, ia berharap 

juga supaya anak perempuan Indonesia akan 

terinspirasi olehnya. 

Exemplar:  Terpilih sebagai penerima 

beasiswa individual ISA 2013 dan menjadi 

duta ISA untuk Indonesia sebagai surfer 

yang berdedikasi. 

 

Depictions:  Tidak banyak kesempatan 

untuk gadis Indonesia seperti saya untuk 

mendapatkan kesempatan ini. 

 

Visual Images:  Yuko melakukan manuver 

surfing. 
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Framing Devices 

1. Metaphors 

“Yuko Anabela telah menorehkan sejarah sebagai peselancar Indonesia pertama menerima 

beasiswa ISA.” 

Metaphors dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui 

analogi, atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, 

umpana, laksana. Yuko, merupakan remaja putri yang telah menorehkan prestasi sebagai 

peselancar Indonesia pertama untuk menerima beasiswa ISA. 

2. Catchphrases 

“Surfing adalah tujuan hidup saya.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, seperti 

Tachan (edisi 130) yang mengatakan hal serupa, Yuko menjadikan selancar sebagai tujuan 

hidupnya. 

3. Exemplar 

“Terpilih sebagai penerima beasiswa individual ISA 2013 dan menjadi duta ISA untuk 

Indonesia sebagai surfer yang berdedikasi.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah Yuko Anabela terpilih sebagai penerima beasiswa 

sekaligus menjadi duta ISA bagi Indonesia. 

4. Depictions 

“Tidak banyak kesempatan untuk gadis Indonesia seperti saya untuk mendapatkan 

kesempatan ini.” 

Kalimat ini berupa kalimat konotatif yang merujuk bahwa tidak banyak perempuan Indonesia 

mampu dan diberi kesempatan untuk mengukir prestasi. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini berisikan berbagai foto Yuko melakukan aksi selancar.  

Dicetak dua halaman dan berlatar belakang hitam. 
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Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Salah satu dari surfer junior (13 perempuan dan 37 laki-laki) dari 25 negara berbeda yang 

diberikan beasiswa.” 

Data tersebut mendukung pernyataan Yuko bahwa tidak banyak perempuan diberi 

kesempatan meraih prestasi. 

2. Appeals To Principle 

“Bela berharap yang terbaik untuk masa depannya, ia berharap juga supaya anak perempuan 

Indonesia akan terinspirasi olehnya.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Ia berharap akan ada lebih banyak lagi anak 

perempuan Indonesia mau menggeluti dunia selancar dan meraih prestasi. 

Tabel 5.12  

Profile Rangga Tirta Saputra #133 

Media Package 

EDISI 133 Profile #2 Rangga Tirta Saputra 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Rangga adalah anak yang 

sangat gila dengan otomotif; bosan dengan 

otomotif kemudian beralih ke surfing. 

Roots:  Rangga mendapatkan apa yang 

selama ini dia cari. 

Catchphrases:  He got the feel from 

surfing. 

Appeals To Principle:  Mimpinya 

sederhana, hanya ingin olahraga surfing bisa 

lebih dikenal lagi di Bengkulu dan menjadi 

daya tarik wisata untuk daerah Bengkulu. 

Exemplar:  Dia sangat ingin sekali 

mencoba ombak-ombak yang ada di tempat 

lain. 

 

Depictions:  Sekarang dia benar-benar gila 

surfing. 

 



53 
 

Visual Images:  Foto Rangga berpose 

dengan surfboard dan diberi judul, “Surfer 

Life” 

 

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Rangga adalah anak yang sangat gila dengan otomotif; bosan dengan otomotif kemudian 

beralih ke surfing.” 

Mengacu pada John Fiske yang merujuk bahwa metafora merupakan common sense, 

pengalaman hidup keseharian yang disepelekan.  Rangga yang sudah bosan dengan 

kesehariannya kemudian beralih pada selancar. 

2. Catchphrases 

“He got the feel from surfing.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, seseorang 

mencari kenikmatan dari apa yang ia lakukan dan Rangga menemukan perasaan tersebut dari 

selancar. 

3. Exemplar 

“Dia sangat ingin sekali mencoba ombak-ombak yang ada di tempat lain.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah Rangga tidak hanya ingin mencoba ombak di tempat 

ia berselancar namun juga tempat lain. 

4. Depictions 

“Sekarang dia benar-benar gila surfing.” 

Kalimat konotatif yang mengajak pembaca diyakinkan bahwa setelah mencoba selancar ia 

menjadi ketagihan. 
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5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini hanya foto Rangga yang berpose dengan papan selancar dan 

diberi penegasan judul, “Surfer Life”. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Rangga mendapatkan apa yang selama ini dia cari.” 

Roots merupakan pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek atau lebih yang 

dianggap menjadi sebab timbulnya atau terjadinya hal lain.  “Mendapatkan apa yang selama 

ini dia cari” merupakan alasan mengapa Rangga berselancar. 

2. Appeals To Principle 

“Mimpinya sederhana, hanya ingin olahraga surfing bisa lebih dikenal lagi di Bengkulu dan 

menjadi daya tarik wisata untuk daerah Bengkulu.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.  Ia berharap agar selancar dapat menjadi olahraga 

yang diminati dan Bengkulu menjadi salah satu tempat yang dituju untuk berselancar. 

Tabel 5.13  

Profile Dhave: Surfing, Papua dan Teologi #133 

Media Package 

EDISI 133 Profile #3 Dhave: Surfing, Papua dan Teologi 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  Dhave sebagai putra daerah 

siap berpartisipasi untuk memaksimalkan 

potensi yang dimiliki Papua. 

Roots:  Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda 

Olahraga daerah Papua belum melirik 

potensi tersebut. 

Catchphrases:  Setelah merasakan 

kenikmatan yang ia dapatkan dari 

menyelancari ombak, semua rasa sakit dan 

pegal mulai hilang.  Dengan semangat yang 

tinggi, semua perasaan berubah menjadi 

Appeals To Principle:  Semoga ada pihak 

yang melirik dan menggalakan olahraga 

surfing di Papua. 
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menyenangkan. 

Exemplar:  Ia menyayangkan bahwa 

kampung halamannya di Papua tidak 

termasuk ke dalam daerah tujuan para 

peselancar dalam memburu ombak, padahal 

dia pernah melihat beberapa karakter ombak 

yang juga dimiliki Papua. 

 

Depictions:  Ia menganggap olahraga ini 

unik dan menantang karena terlihat seorang 

surfer dapat menari dengan lentur dan 

gemulai melawan ganasnya ombak. 

 

Visual Images:  Portrait Dhave.  

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

“Dhave sebagai putra daerah siap berpartisipasi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki 

Papua.” 

Metaphors dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui 

analogi, atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, 

umpana, laksana. 

2. Catchphrases 

“Setelah merasakan kenikmatan yang ia dapatkan dari menyelancari ombak, semua rasa sakit 

dan pegal mulai hilang.  Dengan semangat yang tinggi, semua perasaan berubah menjadi 

menyenangkan.” 

Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, setelah 

mencoba selancar ia merasakan semangat yang tinggi untuk terus melanjutkan. 
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3. Exemplar 

“Ia menyayangkan bahwa kampung halamannya di Papua tidak termasuk ke dalam daerah 

tujuan para peselancar dalam memburu ombak, padahal dia pernah melihat beberapa karakter 

ombak yang juga dimiliki Papua.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah bahwa Papua yang memiliki beberapa karakter ombak 

untuk selancar tidak dijadikan salah satu tempat tujuan untuk berselancar. 

4. Depictions 

“Ia menganggap olahraga ini unik dan menantang karena terlihat seorang surfer dapat menari 

dengan lentur dan gemulai melawan ganasnya ombak.” 

Kalimat konotatif yang mengajak pembaca diyakinkan bahwa selancar merupakan olahraga 

yang menantang. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan ini hanya portrait Dhave, dicetak setengah halaman dengan font 

cetak putih dan latar belakang hitam. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga daerah Papua belum melirik potensi tersebut.” 

Roots merupakan pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek atau lebih yang 

dianggap menjadi sebab timbulnya atau terjadinya hal lain. 

2. Appeals To Principle 

“Semoga ada pihak yang melirik dan menggalakan olahraga surfing di Papua.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita.   Dhave berharap pemda khususnya menggalakan 

olahraga selancar di Papua. 
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Tabel 5.14  

Report Opening Magic Wave Bengkulu #133 

Media Package 

EDISI 133 Report #1 Opening Magic Wave Bengkulu 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors:  - Roots:  Setelah 12 tahun sejak awal 

berdirinya, akhirnya membuka kantor 

perwakilan pertama di luar Bali. 

Catchphrases:  Terima kasih kepada Magic 

Wave atas kepercayaan yang luar biasa 

kepada Bengkulu 

Appeals To Principle:  Mari kita 

bergandengan tangan untuk Bengkulu yang 

lebih indah. 

Exemplar:  Salut dan hormat kami pada 

Om Piping yang sudah meluangkan 

waktunya ke Bengkulu dan berbagi banyak 

hal. 

 

Depictions:  Dengan segenap tenaga, 

pikiran, hati dan cinta kami terhadap 

Bengkulu, kami Team Magic Wave 

Bengkulu akan bekerja sepenuh hati untuk 

Magic Wave. 

 

Visual Images:  Kolase acara syukuran 

pembukaan kantor perwakilan. 

 

 

Framing Devices 

1. Metaphors 

Dalam artikel ini Metaphors sulit untuk ditemukan, baik jika dilihat sesuai acuan literalnya 

ataupun John Fiske yang mengatakan bahwa metafora merupakan common sense yang 

ditaken-for-granted oleh masyarakat.  

2. Catchphrases 

“Terima kasih kepada Magic Wave atas kepercayaan yang luar biasa kepada Bengkulu” 
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Dari kalimat ini terpancar bentukan kata yang merujuk pada semangat tertentu, berupa 

komunitas selancar di Bengkulu yang bersemangat dan antusias karena diberikan 

kepercayaan untuk menjalankan Magic Wave Bengkulu. 

3. Exemplar 

“Salut dan hormat kami pada Om Piping yang sudah meluangkan waktunya ke Bengkulu dan 

berbagi banyak hal.” 

Inti pelengkap yang disampaikan ialah Piping (Bagus Made Irawan) selaku pemilik Magic 

Wave sekaligus surf legend Indonesia datang ke Bengkulu untuk meresmikan pembukaan 

kantor perwakilan. 

4. Depictions 

“Dengan segenap tenaga, pikiran, hati dan cinta kami terhadap Bengkulu, kami Team Magic 

Wave Bengkulu akan bekerja sepenuh hati untuk Magic Wave.” 

Kalimat konotatif yang mengajak pembaca diyakinkan bahwa komunitas di Bengkulu siap 

bekerja keras untuk mendukung pergerakan Magic Wave dalam memajukan selancar 

Indonesia. 

5. Visual Images 

Visual Images dalam tulisan berisikan kolase acara pembukaan Magic Wave Bengkulu, 

diberi satu halaman penuh untuk berita ini. 

Reasoning Devices 

1. Roots (Analisis Kausal) 

“Setelah 12 tahun sejak awal berdirinya, akhirnya membuka kantor perwakilan pertama di 

luar Bali.” 

Selama ini Magic Wave banyak berpusat pada kegiatan selancar Jawa-Bali, terfokus lebih 

memang pada kegiatan selancar lokal di Bali.  Setelah 12 berdiri, Magic Wave akhirnya 

membuka kantor perwakilan untuk wilayah Sumatera.  Hal ini agar wilayah lainnya di 

Indonesia bisa mendapatkan ruang untuk diberitakan lebih lagi. 

 



59 
 

2. Appeals To Principle 

“Mari kita bergandengan tangan untuk Bengkulu yang lebih indah.” 

Kalimat tersebut merupakan sebuah pemikiran yang menjadi klaim moral agar komunitas 

yang ada bekerja sama untuk membangun Bengkulu.  Kalimat ini juga dapat dilihat sebagai 

catchphrases karena mirip sebuah slogan yang berisikan semangat atau ajakan tertentu. 

 

5.2 Analisa Temuan 

 Dari analisis yang telah dilakukan, berikut adalah tabel kesimpulan/garis merah dari 

Media Package Magic Wave Surf Community Magazine: 

Tabel 5.15 

Media Package Profil Magic Wave #129-133 

 Media Package Magic Wave Surf Community Magazine 

Profile Edisi #129-133 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors: Indonesia memiliki 

perkembangan selancar yang lebih baik dan 

didukung juga dengan ombak yang bagus, 

memungkinkan peselancar untuk 

berkembang lebih dan meraih prestasi. 

Roots: Prestasi, alasan seseorang menggeluti 

selancar dan kurangnya perhatian perhatian 

pemerintah daerah. 

Catchphrases: Selancar merupakan 

semangat yang memberikan tujuan hidup. 

Appeal To Principle: Berisi harapan agar 

selancar nusantara dapat berkembang lebih 

maju.  

Exemplar: Apapun pekerjaan lain yang 

dimiliki, selancar tetap menjadi olahraga 

yang digeluti. 

 

Depictions: Selancar merupakan olahraga 

menantang yang memberi banyak 

pengalaman.  

 

Visual Images: Foto-foto aksi dan portrait.  
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Foto aksi berisikan peselancar yang 

berselancar dengan ombak yang baik dan 

kokoh, memberikan pose aksi beragam 

seperti Aerial atau 360 spin.  Baik itu long 

shot ataupun close up.  Sedangkan foto 

portrait berisikan foto narasumber ketika di 

luar air. 

 

Tabel 5.16  

Media Package Report Magic Wave Edisi #129-133 

Media Package Magic Wave Surf Community Magazine 

Report Edisi #129-133 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors: Kampanye, wadah. Roots: Sebagai sarana promosi daerah dan 

juga sebagai wadah bagi para peselancar, 

khususnya peselancar cilik agar menjadi 

seorang peselancar profesional. 

Catchphrases: Antusias, kemeriahan. Appeal To Principle: Semakin banyak 

orang yang datang berkunjung ke daerah 

yang dipromosikan dan juga semakin banyak 

ditemukan bibit baru dalam dunia selancar. 

Exemplar: Kemeriahan kompetisi yang 

dihadiri oleh banyak pengunjung dan peserta 

kompetisi. 

 

Depictions: Kemampuan, kagum.  

Visual Images: Foto-foto euforia antara 

peserta kontes dengan panitia, lokasi 

kompetisi dan peselancar yang sedang 

beraksi di air. 
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 Dari analisis framing yang telah dilakukan pada pemberitaan Magic Wave Surf 

Community Magazine, core frames dari pemberitaan Magic Wave ialah upaya mengangkat 

selancar lokal agar lebih dikenal masyarakat luas.  Fakta-fakta seputar hal tersebut dirangkai 

sebagai paket (media package) yang terbentuk oleh suatu central organizing ideas melalui 

konsistensi Magic Wave dalam melakukan berbagai pilihan, penonjolan, dan penghindaran 

simbol-simbol bahasa atau konsep tertentu.  Suatu frames, yang terdiri atas framing devices 

berfungsi mengarahkan individu guna mendefinisikan apa yang “sebenarnya” menjadi isu di 

balik rangkaian fakta, serta reasoning devices berperan memandu penentuan sikap dan 

tindakan (Gamson dan Lasch; Sobur, 2001, 182).  Pada berita baik yang bersifat profil 

ataupun event report kita dapat mengetahui framing devices Magic Wave melalui 

penggunaan berbagai metafor, visualisasi, dan exemplar.  Sementara itu, reasoning devices 

(yang memberikan alasan pembenar apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu) Magic 

Wave dapat dideteksi melalui roots (analisis kausal), serta appeal to principle (imbauan atau 

klaim moral) yang diketengahkan Magic Wave. 

  Magic Wave sebagai media memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat.  Dengan informasi yang terbuka dan jujur serta benar disampaikan media massa 

kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi kaya dengan informasi (Fuad Abbas, 92, 

2013).  Salah satunya adalah untuk lebih lagi mengenal kehidupan pesisirnya.  Indonesia 

merupakan negara kepulauan dengan sejumlah wilayah daerah yang memiliki ombak bagus 

dan memiliki potensi besar untuk menyokong berbagai kegiatan perekonomian daerah.  

Sedikit dapat berkaca dari Bali yang perekonomiannya bergantung pada wisata, Bali terkenal 

sebagai salah satu pulau terbaik untuk peselancar karena memiliki banyak titik selancar, itu 

sebabnya Bali senantiasa dijadikan destinasi perjalanan para peselancar dunia.  Karena 

kegiatan perairannya yang sangat maju, membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk 

memiliki usaha.  Sachan, yang merupakan salah seorang peselancar, dalam edisi 130 berujar, 

“Indonesia ini memiliki banyak pantai yang ombaknya bagus dan dapat digunakan untuk 

surfing.  Dari surfing sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan dan bisa menambah devisa 

negara serta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.”, pernyataan ini didukung oleh 

peselancar lainnya di edisi 131, yaitu Wayan Nadi yang mengaku bahwa dari selancar ia 

dapat memperoleh banyak kesempatan untuk meraih pendapatan, “Surfing juga bisa ngasi 

penghasilan seperti, rental surfboard, ngajarin surfing, dan kalo jago bermain surfing bisa 

mendapat sponsor”.  Namun masyarakat harus mengetahui bahwa pulau yang memiliki 

potensi wisata selancar tidak hanya Bali, melainkan juga beberapa tempat lain seperti Pantai 
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Pulau Merah Banyuwangi, Bengkulu, Aceh, Mentawai, Pantai Krakal Jogja, Pantai 

Parangtritis dan beberapa daerah lainnya.  Itu sebabnya penting untuk dikabarkan kepada 

masyarakat potensi wilayah-wilayah tersebut.  Salah satu cara yang dilakukan Magic Wave 

adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk membuat kompetisi 

dan juga membukan kantor perwakilan di Bengkulu, hal ini agar kegiatan promosi daerah 

dapat lebih digalakkan.  Hal ini demi mempersuasif pola pikir massa. 

 Ada tiga jenis persuasi yang dilakukan media massa, pertama melalui iklan, yang 

sering dipadukan dengan teknik-teknik kehumasan.  Kedua yaitu, anjuran-anjuran dalam 

tajuk rencana, kolom opini, dan artikel-artikel interpretatif yang mendorong pembaca untuk 

mengambil kesimpulan tertentu.  Contohnya, berita mengenai Red Island International 

Surfing Competition, “Acara tersebut dilakukan untuk mengkampanyekan Red Island sebagai 

sebuah tempat destinasi baru dalam dunia surfing selain Pantai Plengkung (G-Land).  

Diharapkan pantai pulau merah ini dikenal dunia selancar internasional”.  Yang ketiga adalah 

aneka artikel informatif atau hiburan yang secara tersirat mengandung bujukan tersirat 

(Rivers, Peterson, dan Jensen, 2003; 233).  Dengan begitu, masyarakat akan menjadi 

informatif dan mereka secara aktif dapat menyampaikan informasi (berbagi) yang jujur 

kepada media massa.  Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat menjadikan 

mereka sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya.   

 Menurut Wayan Suarta, salah seorang surf legend, perkembangan selancar saat ini 

sudah jauh lebih bagus daripada dulu untuk itulah ia berharap agar legend surf dapat 

memberikan support dan dukungan terhadap generasi muda untuk terus giat dalam 

berselancar (edisi 130, hal. 31).  Salah satu bentuk dukungan tersebut lahir dari pembentukan 

komunitas yang membuat para peselancar terarah.   Dari Sabang sampai Merauke, 

komunitas-komunitas selancar mulai banyak bermunculan.  Tentunya komunitas tersebut 

lahir karena adanya kebutuhan peselancar untuk diayomi.  Dari komunitas para peselancar 

mendapatkan wadah yang menjembatani mereka dalam mengembangkan bakat alami. 

Semangat tersebut harus terus diangkat serta dipertahankan oleh komunitas selancar, dengan 

begitu akan semakin banyak lagi komunitas selancar yang lahir.  Pertumbuhan komunitas 

merupakan salah satu indikasi semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk menggeluti 

selancar.  Magic Wave merupakan media yang mendedikasikan dirinya bagi komunitas 

selancar, Piping menyebut majalahnya sebagai media komunitas.  Media komunitas 

merupakan jenis media yang hadir di dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu, 

ia dikelola serta diperuntukan bagi warga komunitas tertentu.  Itu sebabnya konten-kontennya 
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menitik beratkan pada kegiatan selancar lokal dari masa ke masa.  Ia ingin menjadi „tuan 

rumah‟ yang baik dengan mengangkat potensi kreatif yang dimiliki komunitas.  Bahkan 

dalam pengerjaan majalahnya, ia mengajak komunitas untuk terlibat. 

“Karena berbasis komunitas maka secara umum setiap kita (peselancar) diharapkan 

terbangun rasa memiliki dan pede suatu hari nanti ada banyak Magic Wave di 

nusantara bagian terpenting” –Piping. 

 Media komunitas memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk dapat dijadikan 

tumpuan dalam upaya penyebarluasan informasi sekaligus menggelorakan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, terkhusus pembangunan daerah (Pawito, 2007).  Karakter 

utama dari media komunitas salah satunya memiliki jangkauan terbatas (lokal), namun 

ternyata daya jangkau Magic Wave mendunia.  Hal ini karena adanya penggunaan media 

internet untuk mendistribusikan majalahnya.  Selain menghadirkan versi cetak, Magic Wave 

juga menyediakan versi PDF (Portable Document File) yang dapat diunduh dari 

ISSUU.com.  Piping mengaku, kurang lebih terdapat 80 negara telah menikmati Magic Wave 

melalui situs tersebut.  Dengan jangkauannya yang luas, maka Magic Wave dapat 

memberikan informasi tidak hanya bagi masyarakat lokal melainkan juga global.  Menjadi 

benefit tersendiri bagi industri selancar lokal  karena dengan begitu Magic Wave berpotensi 

menarik perhatian masyarakat global lebih banyak untuk melirik selancar Indonesia.  Magic 

Wave sebagai media komunitas dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat.  Walaupun memang, sebagai media massa, apa yang dilakukan 

Magic Wave belum tentu akan membawa masyarakat pada perubahan sikap namun paling 

tidak, mungkin berdampak pada persepsi orang, yaitu pandangan mereka terhadap 

dunia/realita (Severin dan Tankard, 2001, 265). 

 Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi.  

Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat agar menjadi cerdas, 

terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju.  Salah satunya dalam isu gender.  

Dalam selancar, perempuan sering mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan.  Menurut 

salah seorang kontributor, perempuan sering kali direndahkan oleh kaum lelaki.  Baik itu 

pelecehan seksual secara verbal ataupun kurang diakuinya kemampuan perempuan dalam 

berselancar padahal perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang setara dengan 

lelaki.  Sebenarnya pandangan ini tidak hanya terjadi dalam selancar namun juga dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat global.  Untuk itulah, di edisi 133, Magic Wave 
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memberikan lebih banyak ruang bagi peselancar perempuan.  Berbeda dengan edisi-edisi 

sebelumnya yang banyak menampilkan peselancar lelaki.  Artikel-artikel maupun gambar-

gambar dalam edisi 133 banyak menampilkan aktifitas dan kebolehan perempuan dalam 

selancar.  Tujuannya agar pembaca dapat mengerti bahwa perempuan juga memiliki 

kebolehan.  Menurut Goffman (1974), frame merupakan kepingan-kepingan perilaku yang 

membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2001; 162). Sedangkan realitas yang 

dihadirkan media adalah realitas yang telah dikonstruksi oleh media (Bungin, 2008; 201), 

salah satu model konstruksi ini adalah model peta analog.  Model ini merupakan model 

dimana realitas sosial dikonstruksi oleh media sebagaimana suatu realitas itu terjadi secara 

rasional.  Sebagai contoh, salah satu artikel yang menonjolkan prestasi peselancar muda 

Indonesia adalah Yuko Anabela – Peselancar Indonesia Pertama yang Mendapatkan 

Beasiswa dari ISA. 

 Magic Wave memberitakan bahwa Yuko ialah salah seorang penerima beasiswa dari 

International Surfing Association (ISA) dan menjadi duta ISA bagi Indonesia.  Penyampaian 

prestasi ini penting dikabarkan mengingat Yuko merupakan peselancar perempuan yang 

terpilih.  Termasuk dalam artikelnya, Magic Wave mencantumkan permasalahan yang 

dihadapi perempuan Indonesia untuk berprestasi dalam bidang olahraga esktrim ini.  Tidak 

tertulis memang dalam versi terjemahan bahasa Indonesianya, namun Yuko berkata (dalam 

versi bahasa Inggris), “Yang membuat hal ini semakin berkesan adalah karena nyatanya tidak 

banyak peselancar perempuan Indonesia” – “Orang-orang kebanyakan menyarankan saya 

untuk tidak berselancar karena saya bisa menjadi hitam atau peselancar perempuan terlalu 

seksi, ataupun saya akan menjadi terlalu tomboy”.  Baginya alasan-alasan tersebut bukanlah 

alasan masuk akal untuk melarang perempuan berselancar.  Pendapat Yuko menjadi sebuah 

konstruksi yang dibangun oleh Magic Wave bahwa perempuan juga layak untuk berselancar.   

 Realitas peta analog merupakan suatu konstruksi realitas yang dibangun berdasarkan 

kontruksi sosial media massa (Bungin, 2008; 201).  Seperti sebuah analogi kejadian yang 

seharusnya terjadi, bersifat rasional, dan dramatis.  Lebih lagi pembahasan tersebut 

disambung dalam artikel “Why we talk about women in surfing” (dalam penelitian ini 

peneliti tidak meneliti artikel tersebut karena penulisan artikelnya dalam bahasa Inggris).  

Didukung pula dengan gambar-gambar yang menarik mengenai para perempuan beraksi 

menambah pengukuhan ide wanita sama apiknya dengan lelaki, gambar yang merupakan 

visual images bersifat sangat natural, sangat mewakili realitas yang membuat erat muatan 

ideologi pesan dengan khalayak (Sobur, 2001; 180).  Realitas yang terkonstruksi memiliki 
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kekuatan yang begitu kuat karena media massa dapat ditangkap oleh masyarakat dimana-

mana dan membentuk opini massa.  Karena masyarakat terangsang untuk beropini, massa 

cenderung terkonstruksi, khususnya dengan isu atau pemberitaan sensitif (Bungin, 2008; 

202). 

 Kelemahan yang dimiliki Magic Wave adalah pembahasan artikelnya yang jarang 

sampai mendalam.  Bahkan, kadang terkesan “asal jadi”, seperti profil Supriyanto dalam edisi 

129.  Hal ini disebabkan, bisa jadi karena kurang adanya kontrol manajemen.  Semenjak 

terjadi perubahan besar dalam manajemennya, Piping sendiri mengaku bahwa 

keberlangsungan Magic Wave bergantung pada tenaga anak magang.  Jika dulunya secara 

struktur Piping memiliki tenaga pekerja untuk mengisi jabatan serta pekerjaan tertentu, 

sekarang tenaga maganglah yang diberi tanggung jawab.  Sering kali Magic Wave tidak 

melakukan penyaringan dalam menerima tenaga magang.  Jika biasanya perusahaan 

menerima magang sesuai dengan tenaga lowong yang dibutuhkan, Magic Wave tanpa terlalu 

memperdulikan ajuan proposal tenaga magang, langsung semua diterima.  Piping berasumsi 

bahwa satu orang dapat menjalankan semua kemampuan, baik segi jurnalisme, desain, 

marketing dsb.  Itu sebabnya seringkali jobdesk magang menjadi tumpang tindih dan bias.  

Seorang anak Desain Komunikasi Visual diwajibkan menulis berita dan anak Jurnalistik 

diwajibkan untuk membuat desain majalah. 

 Karena tidak adanya wartawan khusus yang dimiliki Magic Wave, menghasilkan 

tulisan yang kurang mampu menghadirkan informasi yang jelas.  Penggunaan gaya bahasa 

yang berbeda-beda tiap artikel padahal dalam edisi yang sama.  Ada yang berbahasa baku, 

ada juga yang terlampau santai.  Penggunaan dwi bahasa yang tidak merata, ada artikel yang 

disertai dwi bahasa dan ada yang tidak.  Sebenarnya adanya ketersediaan dwi bahasa ini 

karena sasaran pembacanya yang tidak hanya masyarakat lokal melainkan juga asing. 

Sayangnya, tidak semua artikel memiliki terjemahan yang baik.  Ketidakmerataan dwi bahasa 

ini menjadikan majalah Magic Wave semakin terkesan “semaunya”.  Namun Piping selaku 

pemilik media tidak keberatan dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa setiap mahasiswa 

magangnya punya sentuhan masing-masing dalam berkarya. 

 Kelemahan-kelemahan dari aspek artikel tersebut kemudian disiasati oleh Magic 

Wave dengan visual images majalahnya yang menarik. Dalam buku Alex Sobur yang 

berjudul Analisis Teks Media, Gunther Kress dan Theo van Leeuwen menyatakan, penataan 

visual images halaman bukan sekedar alasan estetika perwajahan, tetapi lebih merupakan 
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proses mempengaruhi lewat efek dan fungsi pesan agar menancap di benak khalayak.  

Sedangkan van Dijk menandaskan, fungsi visual images adalah untuk memanipulasi fakta 

agar bermakna legitimate.  Sebab kata Stuart Allan, visual lebih berdaya memindah realitas 

dalam wacana ketimbang teks (polysemy) (Siahaan; Sobur, 2001; 180).  Itu sebabnya artikel-

artikel Magic Wave dilengkapi oleh foto-foto aksi terbaik para peselancar lokal.  Kontributor 

fotografi selancar pun kebanyakan dipilih fotografer lokal.  Piping ingin adanya sinergi yang 

baik dari komunitas.  Sesuai dengan namanya yaitu, Magic Wave Surf Community 

Magazine, maka ia mengharapkan agar Magic Wave dan komunitas dapat menjaga kekuatan 

ke dalam serta meyakinkan komunitas bahwa Magic Wave melakukan upaya mengangkat 

selancar lokal dengan komitmen dan serius.   

 Selain itu bentuk kerangka pemberitaannya tidak akan jauh-jauh dari hasil temuan 

yang telah penulis temukan.  Pada berita yang bersifat profil, Metaphors akan senantiasa 

berisikan informasi bagaimana Indonesia memiliki perkembangan selancar yang lebih baik 

dan didukung juga dengan ombak yang bagus, kemudian Catchphrases yang berisi 

mengenai selancar merupakan semangat yang memberikan tujuan hidup. Exemplar yang 

menyatakan bahwa apapun pekerjaan lain yang dimiliki, selancar tetap menjadi olahraga 

yang digeluti. Depictions yang menjelakan selancar merupakan olahraga menantang yang 

memberi banyak pengalaman. Sedangkan Visual Images berisikan toto-foto aksi dan portrait.  

Foto aksi tersebut merupakan foto peselancar yang berselancar dengan ombak yang baik dan 

kokoh, serta memberikan beragam aksi.  Foto-foto tersebut diambil baik itu secara long shot 

ataupun close up.  Sedangkan foto portrait berisikan foto narasumber ketika di luar air. 

Untung Reasoning Devices-nya, Roots menceritakan prestasi, alasan seseorang menggeluti 

selancar dan kurangnya perhatian perhatian pemerintah daerah, sedangkan Appeal To 

Principle berisi harapan agar selancar nusantara dapat berkembang lebih maju. 

 Sedangkan untuk pemberitaan yang bersifat surf event report, Metaphors berisi 

mengenai kompetisi atau kontes yang diadakan merupakan sarana untuk kampanye dan 

wadah bagi para peselancar untuk berkompetisi.  Catchphrases memberitakan antusias serta 

kemeriahan yang dirasakan oleh para peserta kompetisi. Exemplar sebagai pelengkap inti 

cerita memberitahukan kemeriahan kompetisi yang dihadiri dan diikuti oleh banyak 

pengunjung dan peserta kompetisi.  Depictions merupakan kalimat yang menyatakan 

konotasi yang menyatakan kehebatan kemampuan peserta yang membuat pengunjung 

berdecak kagum. Visual Images berisikan foto-foto euforia antara peserta kontes dengan 

panitia, lokasi kompetisi dan peselancar yang sedang beraksi di air.  Untuk Reasoning 

Devices-nya, Roots menyatakan kompetisi sebagai sarana promosi daerah dan juga sebagai 
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wadah bagi para peselancar, khususnya peselancar cilik agar menjadi seorang peselancar 

profesional.  Sedangkan Appeal To Principle-nya berisikan harapan agar semakin banyak 

orang yang datang berkunjung ke daerah yang dipromosikan dan juga semakin banyak 

ditemukan bibit baru dalam dunia selancar. 

 


