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BAB III 

HASIL KAJIAN FILM TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK 

A. Profil Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck        

 

Gambar 03: 

Poster Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

Sumber: http://www.kompasiana.com 

 

Jenis film   : Drama Romantis  

Produksi     : Ram Soraya Intercine Films 

Penulis naskah  : Donny Dhirgantoro, Imam Tantowi 

Sutradara      : Sunil Soraya 

Durasi      : 3 jam 45 Menit (versi extended) 

Penyunting     : Sasta Sunu Studio Soraya Intercine Films 

Distributor    : Soraya Intercine Films 

Musik      : Band Nidji, Andi Ariel Harsya 

Bahasa   : Indonesia, Minang, Makassar, Melayu, Jawa 
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Pemain                      : Pevita Pearce, Herjunot Ali, Reza Rahadian, Randy 

Nidji, Arzetti Bilbina, Ajang C. Noer, Niniek L. 

Karim, Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto 

Tanggal Rilis     : 19 Desember 2013 

Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck merupakan film 

bergendre drama romantis yang diproduksi dengan mengadaptasi novel 

karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan 

sebutan Buya Hamka. Awalnya sebagai cerita pendek bersambung yang 

diterbitkan di majalah Pedoman Masyarakat tahun 1938. Buya Hamka 

menuliskan kisah rekaan tentang cinta Zainudin dan Hayati yang akhirnya 

ditentukan oleh sebuah peristiwa nyata tenggelamnya kapal Van Der 

Wijck ditahun 1936. Lalu pada tahun 1939 Buya Hamka menjadikannya 

sebuah Novel.  

Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck merupakan karya 

terbaik Buya Hamka, hal ini sudah diakui oleh para sastrawan. Sampai 

akhirnya sekitar tahun 2012 rumah produksi Soraya Intercine Films secara 

resmi mengumumkan bahwa rumah produksi Soraya Intercine Films akan 

menjadikan novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck menjadi sebuah 

film. Pihak Soraya Intercine Films mempersiapkan dengan baik novel 

tersebut untuk diproduksi ke layar lebar selama kurang lebih 8 tahun.  

Observasi, proses pra-produksi, casting serta skenario untuk 

film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dimulai sejak 2008. Untuk 

pendalaman karakter (reading) disediakan waktu enam bulan, dan 
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pengambilan gambar selama enam bulan. Bahkan untuk membuat setting 

kapal Van Der Wijck dibangun dengan skala 1 : 1 dengan eksterior dan 

interior persis dengan kapal Van Der Wijck asli yang tenggelam tahun 

1930-an saat berlayar membawa ribuan penumpang. Dengan konsep blue 

print dari Belanda yang menghabiskan waktu 3 tahun.  

Dari departemen produksi, Soraya Intercine Films memilih Yudi 

Datau sebagai Penata Kamera dan Samuel Wattimena sebagai penata 

kostum dengan latar film 1930-an. Untuk menjaga keauntetikan cerita, 

produksi film juga dilakukan di beberapa kota yang tercantum dalam 

novel, seperti di Padang, Makassar, Jakarta dan Surabaya. Seperti di film 5 

Cm yang menangkap keindahan visual Gunung Semeru dan sekitarnya, 

film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck juga berusaha menghadirkan 

keindahan bumi pertiwi yang menjadi latar tempat dalam cerita
33

. 

 

1. Profil Sutradara Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck  

 

 

 

 

 

Gambar 04: Sunil Soraya 

 

                                                             
33

 https://id-id.facebook.com/notes/fans-film-box-office/di-balik-pembuatan-film-

tenggelamnya-kapal-van-der-wijck/472861519489033/ diakses pada jam 10:54, Senin, 15 

Agustus, 2016. 
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Sunil Soraya adalah seorang sutradara dan produser film 

Indonesia. Putra dari Bapak Ram Soraya yaitu seorang importir tekstil 

dan distributor film sekaligus menjadi pemilik rumah produksi Ram 

Soraya Intercine Films. Sunil mengawali karirnya di dunia perfilman 

pada tahun 2003. Dengan menjadi produser film “Eiffel I'm In Love”. 

Kemudian di tahun 2005 menjadi sutradara film  Apa Artinya Cinta ? 

tahun 2012 menjadi produser film 5 Cm dan tahun 2013 menjadi 

sutradara film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. 

 

2. Daftar Pemeran Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

Adapun pemain-pemain yang berakting dalam film 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck merupakan artis-artis yang 

sering bermain dalam film produksi Soraya Intercine Films yang 

dinamakan Soraya Darling’s seperti Pevita Pearce, Herjunot Ali, Reza 

Rahadian, Randy Nidji, Arzetti Bilbina, Ajang C. Noer, Niniek L. 

Karim, Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto. Dari artis-artis tersebut 

terpilihlah pemeran utama yaitu Herjunot Ali sebagai Zainudin, Pevita 

Pearce sebagai Hayati dan Reza Rahadian sebagai Aziz
34

. Berikut 

profil para pemain film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck : 

 

 

 

                                                             
34 Tabloidprofil.blogspot.co.id/2016/01/biodata-nama-pemain-film-TKVDW, diakses 

pada jam 10:54, Senin 15 Agustus 2016. 
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a. Pevita Pearce sebagai "Rangkayo" Hayati 

         
       Gambar 05: Pevita Pearce 

 

Pevita Pearce lahir di Jakarta, 6 Oktober 1992 merupakan 

aktris dan pemain film Indonesia. Dia adalah anak ke-2 dari 3 

bersaudara yang lahir dari pasangan Bramwell Pearce yang berasal 

dari Inggris, dan Ernie Auliasari yang berasal dari Banjarmasin. 

Dia dikenal dalam film Denias, Senandung di Atas Awan (2006) 

sebagai Angel. Film tersebut adalah pengalaman pertama Pevita 

dalam berakting di film layar lebar pertamanya setelah sebelumnya 

Pevita ikut berperan dalam sinetron Mutiara Hati sebagai Tara. 

Pada akhir tahun 2007, Pevita bermain kembali dalam film Lost in 

Love yang tayang bulan Mei 2008 dan Pevita mendapat peran 

utama sebagai Tita berating bersama Richard Kevin yang berperan 

sebagai Adit. Dari film Lost in Love, Pevita dinominasikan sebagai 

Pemain Utama Wanita Terbaik FFI 2008.  

Pada tahun 2012, Pevita Pearce melanjutkan studinya di New 

York, di bidang teater. Setelah itu terpilih sebagai pemeran utama 

film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck sebagai Hayati. 
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Berdasarkan peran Pevita tersebut mendapat menghargaan sebagai 

Pemeran Utama Wanita Terpuji di Festival Film Bandung 2014.  

Beberapa penghargaan yang pernah dicapai, Tahun 2012, 

Indonesian Movie Awards nominasi Pasangan terbaik, tahun 2013 

merahi Yahoo OMG Awards nominasi Most Stylish Female, tahun 

2014 merahi Indonesian Choice Awards nominasi Actress Of The 

Year. Tahun 2015 merahi SCTV Infotainment Awards nominasi 

Selebriti Wanita Paling Fashionable. 

b. Herjunot Ali sebagai Zainuddin 

       
     Gambar 06: Herjunot Ali 

Nama lengkap Mahbub Herjunot Ali, biasa disapa Junot, 

lahir di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1985. Junot memulai 

kariernya setelah menjadi finalis MTV VJ Hunt 2004 yang 

diselenggarakan MTV Indonesia yang akhirnya dimenangi Evan 

Sanders. Junot pernah menjadi pembawa acara Indonesian Idol 

Extra musim kedua bersama dengan salah satu finalis Indonesian 

Idol musim pertama, Suci Wulandari. 

Sebelumnya Junot juga pernah bermain dalam sinetron Di 

Sini Ada Setan, Soul Mate dan Bawang Putih Bawang Merah. Pada 
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tahun2005, memulai karier layar lebar dengan bermain dalam film 

Lovely Luna sebagai Desta dan  Realita, Cinta dan Rock'n Roll. 

Penghargaan yang pernai dicapai antara lain: nominasi pemeran 

utama pria terpuji festival film Bandung 2013, nominasi favorite 

actor of the year Indonesian choice awards 2014, nominasi 

pemeran utama pria terpuji festival film Bandung 2014, pemeran 

utama pria terpuji festival film Bandung 2014. 

c. Reza Rahadian sebagai Aziz 

       
     Gambar 07: Reza Rahadian 

Reza Rahadian Matulessy atau biasa di sapa Reza Rahadian, 

lahir di Bogor, pada tanggal 5 Maret 1987 anak dari pasangan 

bapak Rahim dan ibu Pratiwi Widantini Matulessy, nama Rahadian 

adalah gabungan dari nama orangtuanya yang artinya anak buah 

hati dari Rahim dan Pratiwi, sedangkan Matulessy adalah nama 

keluarga sang ibu.  

Reza memulai awal karier di dunia hiburan dengan menjadi 

seorang model. Sebelumnya, Reza berhasil meraih juara Favorite 

Top Guest majalah Aneka Yess tahun 2004. Reza mengawali karier 
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aktingnya di sinetron, seperti Culunnya Pacarku, produksi Rapi 

Films pada tahun 2005, sinetron Inikah Rasanya, Mutiara Hati, 

Cinta SMU 2, ABG dan Aku Hamil. Dari sinetron, Reza pun mulai 

mendapat beberapa tawaran bermain di film layar lebar. 

Karier dari Reza semakin menanjak dengan bermain dalam 

film layar lebar film horor. Pada film Perempuan Berkalung 

Sorban, Reza meraih Piala Citra 2009 untuk kategori Pemeran 

Pendukung Pria Terbaik. Pada tahun 2010, Reza juga meraih Piala 

Citra untuk kategori pemeran Utama Pria Terbaik lewat film 3 Hati 

Dua Dunia, Satu Cinta. Pada tahun 2013, Reza berhasil meraih 

Piala Layar Emas IMA untuk kategori Pemeran Utama Pria 

Terfavorit difilm Habibie dan Ainun. 

d. Randy Danistha sebagai Muluk 

        
     Gambar 08: Randy Danistha 

Randy Danistha atau lebih dikenal Run-D , lahir di Jakarta, 9 

Oktober 1984. Mempunyai istri bernama Chitra Utami dan 

memiliki 2 anak yaitu Kairav Ghani Danistha dan Sakha Arkaan 

Danisth. Memulai karir sebagai keyboardis band Nidji. 
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e. Arzetti Bilbina sebagai Ibu Muluk 

        
     Gambar 09: Arzetti Bilbina 

Arzetty Bilbina memiliki nama lengkap Arzetty Bilbina 

Setiawan, SE. lahir di Lampung, 4 September 1974. Dia adalah 

seorang peragawati, model, bintang film, sinetron, presenter, dan 

politisi Indonesia. Arzetty menikah dengan seorang pengusaha 

bernama Aditya Setiawan dan menikah pada bulan Februari 2004. 

Pasangan ini telah dikaruniai tiga orang anak, Bagas Wicaksono 

Rahadi Setiawan (lahir 9 Maret 2005), Dimas Aryo Baskoro 

Rahadi Setiawan (lahir 12 Maret 2006), dan Gendis Setiawan (lahir 

2 Januari 2008).  

Arzetty mengawali karier sebagai model. Karir Arzetty 

semakin bagus dengan menjadi peragawati papan atas di Indonesia. 

Arzetty juga bermain dalam sebuah flm televisi FTV Ajari Aku 

Cinta dan sinetron Romantika. Arzetty pun pernah mendukung film 

yang diilhami oleh Bom Bali berjudul Angels Cry. 
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Selain itu, aktivitasnya sebagai bintang film, dia juga sebagai 

presenter program televisi antara lain acara horor Percaya Nggak 

Percaya dan mengajar di Face Modelling. Wanita berdarah 

Minangkabau asal Batusangkar ini juga mempunyai sebuah sekolah 

modeling yang dimilikinya bersama Jamal Hasan, Zema 

Management. Arzetty juga menjadi juri reality show Mamamia 

Show yang ditayangkan stasiun televisi Indosiar di pertengahan 

2007. 

Selain aktif di dunia hiburan, Arzetty juga menjadi anggota 

DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk periode 2014-2019. 

Arzetty menjadi anggota parlemen setelah Imam Nahrawi terpilih 

menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Kerja. 

f. Jajang C Noer sebagai Mande Jamilah 

      
     Gambar 10: Jajang C Noer 

Jajang C Noer, lahir dengan nama Lidia Djunita Pamoentjak, 

juga dikenal dengan nama Jajang Pamuntjak, lahir di Paris, 

Perancis, 28 Juni 1952, Jajang C Noer adalah seorang sutradara dan 

aktris film asal Indonesia. Jajang C Noer juga adalah putri tunggal 
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dari tokoh nasional pergerakan kemerdekaan Indonesia Nazir 

Datuk Pamoentjak. 

Jajang C. Noer adalah pemenang Festival Film Indonesia 

tahun 1992 dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik melalui film 

Bibir Mer. Suaminya adalah Arifin C. Noer, sutradara film asal 

Indonesia yang meninggal dunia pada Mei 1995.  

g. Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto sebagai Datuk Hayati 

        
       Gambar 11: Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto 

Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, yang biasa disapa 

Mak Katik adalah seorang budayawan, seniman dan pengajar 

Indonesia. Mak Katik dikenal sebagai seorang tokoh yang peduli 

pada masalah seni, budaya, dan adat Minangkabau. Karena 

penguasaan dan kepedulian tersebut, Mak Katik pun diundang 

untuk mengajar sebagai dosen pada University of Hawaii, Manoa, 

Amerika Serikat, dan Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan 

Malaysia. Sedangkan di dalam negeri, Mak Katik mengajar mata 

kuliah Etnologi Minangkabau dan Falsafat Adat Minangkabau di 

Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas, Padang, 

Sumatera Barat. 
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h. Niniek L. Karim sebagai Mak Base 

 
Gambar 12: Niniek L. Karim  

Niniek L. Karim, lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 14 

Januari 1949. Niniek adalah pemeran Indonesia. Niniek selain 

berprofesi sebagai pemeran juga menjadi dosen di Fakultas 

Psikologi Universitas Indonesia. Wanita berdarah Minang meraih 

gelar aktris terbaik pada Festival Film Asia Pasifik tahun 1990. 

Selain itu juga pernah merai nominasi sebagai Aktris Pembantu 

Terbaik Festival Film Indonesia 1986 (Ibunda) dan Aktris 

Pembantu Terbaik Festival Film Indonesia 1989 (Pacar 

Ketinggalan Kereta). 

 

B. Sinopsis Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

Dengan setting tahun 1930-an, dari tanah kelahirannya 

Makassar, Zainudin yang diperankan oleh Herjunot Ali berlayar menuju 

kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang dengan niat untuk 

menemui sanak keluarga dan menuntut ilmu. Di sana, Zainudin bertemu 

dengan Hayati yang diperankan oleh Pevita Pearce, seorang gadis cantik 

jelita yang menjadi bunga desa di persukuannya. Kedua muda-mudi 
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tersebut jatuh cinta. Namun, adat dan istiadat yang kuat menghalangi cinta 

mereka berdua. Zainudin hanya seseorang yang miskin dan tidak bersuku, 

hal ini karena ibunya berdarah Bugis dan ayah berdarah Minang, statusnya 

dalam masyarakat Minang yang bernasabkan garis keturunan ibu tidak 

diakui. Oleh sebab itu, ia dianggap tidak memiliki pertalian darah lagi 

dengan keluarganya di Minangkabau. Sedangkan Hayati adalah 

perempuan Minang yang santun dan keturunan bangsawan. 

Kuatnya adat istiadat yang dipegang oleh keluarga Hayati 

menjadikan Zainudin tidak boleh bertemu langsung dengan Hayati. 

Sehingga untuk menjalin hubungan cinta, Zainudin dan Hayati 

berkomunikasi lewat surat yang ditulis dengan bahasa dan puisi yang 

indah. 

Keadaan Zainudin yang miskin dan tidak bersuku membuatnya 

dihina masyarakat Minang. Hingga akhirnya Zainudian disuruh berpindah 

dari tanah Minang. Ketika sebelum pergi dari Minangkabau, Zainudin dan 

Hayati bertemu di tepi danau. Di situlah Zainudin berpamitan dengan 

Hayati. Karena akan berpisah lama, maka mereka saling berjanji akan 

menunggu dan saling mencintai selamanya. Sebagai tanda cinta Hayati 

kepada Zainudin, Hayati memberikan sebuah kerudung yang 

dikenakannya untuk Zainudin. Bersama kerudung tersebut Hayati 

bermaksud agar Zainudin dapat membawa cinta Hayati kemanapun 

Zainudian pergi. 
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Waktu terus berlalu, hingga suatu hari Zainudin mendapat surat 

dari Hayati yang menjelaskan bahwa dirinya akan dilamar oleh Aziz yang 

diperankan Reza Rahadia. Aziz adalah laki-laki kaya terpandang yang 

lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Mengetahui hal 

tersebut, Zainudin mengirim balasan surat untuk Hayati yang isinya 

bermaksud melamar Hayati.  

Namun lamaran Zainudin ditolak hayati dan keluarganya. 

Karena lebih memilih Aziz. Tentu saja Zainudin kecewa, bahkan sampai 

jatuh sakit dan tergunjang jiwanya. Namun untungnya, Zainudian 

mempunyai sahabat yang bernama Muluk yang diperankan oleh Randy 

Danistha. Dia yang setia mendampingi dan selalu memberi Zainudin 

semangat untuk bangkit kembali. Hingga pada akhirnya Zainudin 

memutuskan untuk berjuang, pergi dari ranah Minang dan merantau ke 

tanah Jawa demi bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainudin 

bekerja keras membuka lembaran baru hidupnya. Sampai akhirnya ia 

menjadi penulis terkenal dengan karya-karya masyhur dan diterima 

masyarakat seluruh Nusantara. 

Setelah beberapa tahun lamanya, sebuah peristiwa tidak diduga 

kembali menghampiri Zainuddin. Di tengah gelimang harta dan 

kemasyhurannya, dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin kembali 

bertemu Hayati, kali ini bersama Aziz, suaminya. Bahkan setelah 

pertemuan tersebut, Aziz dan Hayati tinggal di rumah Zainudin. Hal ini 

karena usaha bisnis Aziz mengalami kebangkrutan, rumah dan semua 
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kekayaan habis untuk membayar hutang perjudian yang dilakukan Aziz. 

Hubungan rumah tangga Hayati dan Aziz menjadi tidak harmonis. Hingga 

berakhir Aziz meninggalkan Hayati dengan cara bunuh diri.  

Pada akhirnya, kisah cinta Zainuddin dan Hayati menemui ujian 

terberatnya, setelah Aziz meninggal dunia Hayati masih tinggal dirumah 

Zainudin tanpa status. Untuk itulah Hayati memohon kepada Zainudian 

untuk kembali mencintainya seperti dahulu. Karena sesungguhnya Hayati 

masih cinta kepada Zainudin. Perjodohannya dengan Aziz semata-mata 

menuruti keinginan keluarganya. Namun hati Zainudin sudah terlanjur 

sakit. Dia tidak mau menerima Hayati kembali dan menyuruhnya untuk 

pulang ke kampung halamanya di Minangkabau. 

Dengan hati yang teramat sedih, Hayati pun pulang ke kampung 

halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijck. Di tengah-tengah 

perjalanan, kapal yang dinaiki Hayati tenggelam. Sebelum kapal 

tenggelam, Zainudin mengakui bahwa dia masih mencintai Hayati. 

Sehingga dia berusaha mencari Hayati untuk diajak kembali ke rumahnya. 

Namun kapal Van Der Wijck yang dinaiki Hayati sudah tenggelam dan 

membuat nyawa Hayati tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. 

 

C. Hubungan Komunikasi dengan Film 

Seperti telah dijelaskan bahwa komunikasi sangat penting untuk 

kelangsungan hidup setiap orang, tanpa adanya komunikasi sejarah 

peradaban manusia tidak akan maju, oleh karena tidak itu peran 
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komunikasi sebagai proses dalam pertukaran informasi atau pesan sangat 

dibutuhkan.  

Menurut Ibnu Hamad, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI, 

menjelaskan bahwa ada lima jenis pesan yang lazim digunakan saat 

berkomunikasi yaitu pesan penglihatan (visual messege), pesan sentuhan 

(tactile messege), pesan penciuman (olfactory messege), pesan pengecapan 

(gustatory messege), dan pesan pendengaran (audiotory messege)
35

. 

Dengan menggunakan salah satu atau gabungan dari kelima jenis pesan 

tersebut, maka saat itulah seseorang sedang melangsungkan sebuah 

kehidupan. Selain itu, pesan-pesan tersebut digunakan sebagai petunjuk 

arah (navigasi) dalam kehidupan, karena cita-cita hidup seseorang 

dipengaruhi oleh pesan-pesan yang diterima selama berkomunikasi. 

 

Hal inilah yang menjadikan setiap orang harus melakukan 

komunikasi di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun 

politik, bahkan pertukaran dan penyampaian informasi merupakan 

kekuatan yang efektif untuk mengubah masyarakat. 

Aktivitas komunikasi yang paling rutin dialami seseorang 

disetiap harinya adalah komunikasi interpersonal (komunikasi 

antarpribadi). Seperti dijelaskan oleh Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart 

dalam bukunya Komunikasi Dan Perilaku Manusia bahwa satu diantara 

hubungan yang paling sederhana adalah yang diciptakan oleh orang yang 

                                                             
35

 Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart, Komunikasi dan Perilaku Manusia, (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2014), hlm. Viii. 
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saling berpapasan dan ini terjadi pada komunikasi interpersonal. Pada 

hakikatnya setiap orang pasti melakukan komunikasi interpersonal yaitu 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang (berdialek) baik secara 

verbal maupun nonverbal, langsung maupun tidak langsung
36

.  

Komunikasi, terutama komunikasi interpersonal dalam 

hubungan percintaan, mempengaruhi kualitas hubungan percintaan 

tersebut. Seperti yang dikemukaan oleh Daniel Taruli Asi Harahap, dalam 

bukunya Seribu Pertanyaan Tentang Cinta bahwa hubungan pasangan 

kekasih baik dalam pacaran atau pernikahan adalah proses pengenalan atau 

latihan kesetiaan. Melalui hubungan tersebut seseorang mendapatkan 

kesempatan untuk mengenal lebih mendalam orang lain dan berlatih 

memfokuskan perhatian dan rasa sayang kepada seseorang. Selain itu Juga 

belajar bertanggung jawab kepada orang yang disayangi, disini terjadilah 

hubungan komunikasi interpersonal
37

. Hubungan percintaan semacam itu 

banyak terjadi dalam masyarakat. Maka disinilah film dipahami sebagai 

media untuk merepresentasikan realitas masyarakat.  

Hal ini diperkuat, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Helen Christiana Wijaya dalam Jurnal E-Komunikasi, Prodi Ilmu 

Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya yang berjudul  

Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap Konflik Interpersonal dalam 

Film “Fireproof” bahwa film dipahami sebagai media representasi realitas 

                                                             
36

 Ibid,. hlm. 126. 
37

 Daniel Taruli Asi, Seribu Pertanyaan Tentang Cinta, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama), 2004, hlm.1. 
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masyarakat, yaitu tindakan menghadirkan kembali atau merepresentasi 

realitas masyarakat. Film yang dipahami sebagai media representasi 

realitas masyarakat, maka film juga merepresentasikan komunikasi 

interpersonal. Karena realitas masyarakat atau kehidupan masyarakat 

sehari-hari diberbagai bidang tidak lepas dari aktivitas komunikasi 

interpersonal. Sehingga antara film dengan realitas masyarakat (yang 

selalu melalukan komunikasi interpersonal) saling mempengaruhi.  

Dengan kata lain film tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat yang 

memproduksi dan mengkonsumsinya. 

Selanjutnya,  hasil penelitian Dama Paundra Falletehan tentang 

Hambatan Komunikasi Dalam Film “Yours Truly” (Analisis Semiotika 

Mengenai Hambatan Komunikasi Yang Terdapat Dalam Film “Yours 

Truly”)
38

 menjelaskan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

menyampaikan suatu pesan dalam komunikasi dan salah satunya adalah 

melalui film. Film (movie) merupakan salah satu media berformat audio 

visual yang mampu menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Film 

mampu merefleksikan realita yang ada secara real dan tampak seperti 

aslinya. Ini artinya film sebagai cara untuk menyampaikan pesan dalam 

komunikasi.   

Dari beberapa hasil penelitian terkait film mapun beberapa 

pendapat tokoh ilmu komunikasi, terkait komunikasi interpersonal jelas 
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menunjukkan bahwa antara film dengan komunikasi, terutama komunikasi 

interpersonal saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain, dan 

merupakan satu kesatuan sebagai sebuah sistem ataupun unsur di 

dalamnya. 

Film dapat menjadi refleksi dari komunikasi interpersonal suatu 

masyarakat atau kehidupan seseorang, begitu sebaliknya komunikasi 

interpersonal sebagai proses pertukaran informasi atau pesan dapat 

direfleksikan melalui film yang diperankan oleh tokoh-tokoh dalam 

tersebut.  


