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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1. Film Korea “Miss Granny” 

Film “Miss Granny” merupakan film bergenre komedi romantis yang berasal 

dari negeri ginseng, Korea Selatan. “Miss Granny” dirilis pada tanggal 22 Januari 

2014 dan memiliki durasi selama 124 menit. Film ini berada dalam naungan CJ 

Entertainment yang beberapa film yang diproduksinya masuk dalam kancah 

Hollywood. Dikutip dari variety.com film yang pernah diproduksi CJ 

Entertainmen diantaranya adalah film “Sunny”, “Hello Ghost” serta “Hide and 

Seek” yang tidak hanya sukses di Korea tetapi juga mampu menarik perhatian 

industri perfilman US. Selain berada dalam naungan CJ Entertainment, film “Miss 

Granny” disutradari oleh Hwang Dong Hyuk yang juga pernah menyutradarai 

film dua laris yaitu “My Father” (2007) dan “Silenced” (2011) dikutip dari portal 

online Korean Film News. Hwang Dong Hyuk sendiri pernah mengambil jurusan 

Jurnalistik (sekarang, komunikasi) di Seol National University dan belajar tentang 

film di sekolah paska sarjana University of Southern California, informasi ini 

dikutip dalam sebuah wawancara bersama Hwang Dong Hyuk yang dimuat dalam 

laman donga.com. 

Dikutip dari artikel dalam muvila.com, “Miss Granny” terbilang merupakan 

film yang cukup sukses karena berhasil menduduki puncak Box Office Korea pada 

Januari 2014. Film ini bahkan memperoleh 53,7 juta dolar AS dari hasil penjualan 

tiket yang berjumlah 865 lembar. Tak sampai situ saja, “Miss Granny” juga dibuat 

versi remake dari beberapa negara seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Film 

diremake pun juga sama-sama meraih kesuksesan, seperti film “Miss Granny” 



34 

 

remake versi China yang diberi judul “20 Once Again” memperoleh 11,65 juta 

penonton, serta remake versi Vietnam dengan judul “Sweet 20” berhasil 

memperoleh sebanyak 1,65 juta penonton, jumlah ini dikutip dari laman Pikiran 

Rakyat. 

Berikut ini adalah daftar pemain film Korea “Miss Granny” berdasarkan dari 

asianwiki.com, yaitu: 

 Shim Eun Kyung (Oh Doo Ri/Oh Mal Soon Muda) 

 Na Moon Hee (Nenek Oh Mal Soon) 

 Park In Hwan (Kakek Park) 

 Sung Dong Il (Ban Hyun Chul, putra Oh Mal Soon) 

 Lee Jin Wook (Han Seung Woo, produser perusahaan entertainment) 

 Hwang Jung Min (Ae Ja, menantu Oh Mal Soon) 

 Kim Seul Gi (Ban Ha Na, cucu perempuan Oh Mal Soon) 

 Jung Jin Young (Ban Ji Ha, cucu laki-laki Oh Mal Soon) 

 Kim Hyun Sook (Park Na Young, putri Kakek Park) 

 Ha Yeon Joo (Soo Yeon, asisten Seung Woo) 

 Jang Gwang (Kakek Fotografer studio foto) 

 

4.2.Sinopsis Film “Miss Granny” 

“Miss Granny” menceritakan tentang Oh Mal Soon, seorang nenek berusia 

70-an yang sangat cerewet dan selalu membangga-banggakan putra semata 

wangnya, Hyun Chul, yang merupakan seorang dosen di sebuah universitas 

ternama di Korea. Tinggal bersama keluarga putranya, Oh Mal Soon dengan sikap 

cerewetnya seringkali mengomeli sang menantu, Ae Ja, terkait dengan hal-hal 
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rumah tangga. Oh Mal Soon berdebat dengan Ae Ja karena menganggap dirinya 

lebih paham masalah rumah tangga serta membesarkan anak ketimbang 

menantunya. Mal Soon tak jarang mengungkit soal dirinya yang  meskipun 

menjadi janda di usia 20-an karena meninggalnya sang suami, namun dia dapat 

membesarkan putranya, Hyun Chul, sendirian dengan kondisi ekonomi yang serba 

kekurangan hingga akhirnya Hyun Chul bisa sukses menjadi dosen. Ae Ja sebagai 

menantu, tak dapat berbuat banyak selain menerima semua omelan dari Mal Soon. 

Bahkan Ha Na, cucu perempuan Oh Mal Soon, juga tak jarang kena ocehan sang 

nenek yang justru lebih membela cucu lelaki kesayangannya, Ji Ha.  

Oh Mal Soon bekerja sebagai pelayan di Kafe khusus lansia bersama 

partnernya tuan Park, lelaki tua berstatus duda beranak satu yang ternyata diam-

diam memendam perasaan padanya. Namun Tuan Park sendiri juga disukai oleh 

wanita tua elit bernama Ok Ja, yang seringkali menganggap Mal Soon sebagai 

rivalnya dalam merebut hati Tuan Park. Seringkali Mal Soon dan Ok Ja terlibat 

adu mulut dan Tuan Park selalu menjadi penengahnya. 

Masalah mulai muncul ketika Ae Ja, sang menantu, ditemukan pingsan oleh 

Mal Soon saat baru pulang ke rumah. Ae Ja yang mengidap penyakit jantung, 

jatuh sakit karena selalu menerima tekanan dari mertuanya, Oh Mal Soon. Tak 

sengaja Mal Soon mendenger pembicaraan Hyun Chul, putanya, bersama kedua 

cucunya, Ha Na dan Ji Ha terkait dirinya. Hal yang membuat kaget Oh Mal Soon 

mendengar pembicaraan tersebut adalah karena salah satu cara untuk dapat 

membuat Ae Ja, sang menantu, pulih kembali yaitu dengan mengirimkan Mal 

Soon ke panti jompo untuk sementara waktu. 
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Oh Mal Soon tampak terpukul mengetahui bahwa dirinya akan dikirim ke 

panti jompo oleh keluarganya sendiri. Di suatu malam, ketika hendak untuk 

pulang ke rumah setelah selesai bekerja di Kafe Lansia, Mal Soon tak sengaja 

menemukan sebuah studio foto. Berniat membuat foto altar untuk kematiannya 

kelak, Mal Soon justru berubah menjadi muda ketika sang fotografer di studio 

foto yang didatangi Oh Mal Soon mengambil gambarnya. Penampilan fisik Mal 

Soon sebagai nenek berusia 70-an kini berubah menjadi gadis cantik beusia 20-an. 

Tak ingin diketahui oleh keluarrganya, Mal Soon menyembunyikan identitasnya 

yang berubah menjadi muda pun mengganti namanya menjadi Oh Doo ri, dan 

menyewa sebuah kamar di rumah Tuan Park yang tinggal bersama anaknya yang, 

Na Young, yang masih single meski sudah berusia 50 tahun. 

Oh Doo Ri, yang merupakan versi muda dari Mal Soon, mulai menjalani 

hidupnya yang baru sebagai gadis 20 tahun. Kesempatannya untuk meraih 

mimpinya menjadi penyanyi di masa lalu pun mulai terbuka. Doo Ri bergabung 

menjadi vokalis band cucunya, Ji Ha, dan direkrut menjadi bintang oleh Seung 

Woo, seorang produser di sebuah perusahaan Entertainment tempat Doo Ri dan 

Band Ji Ha ikut audisi. Banyak hal yang dialami Oh Doo Ri ketika menjadi 

penyanyi yaitu, mulai dari dirinya yang ditaksir oleh Ji Ha, cucunya sendiri, dan 

perasaan sukanya yang mulai timbul kepada Seung Woo sang produser, hingga 

bagaimana caranya agar dirinya bisa kembali ke tubuh Oh Mal Soon untuk dapat 

hidup bersama keluarga putranya lagi. 
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4.3.  Film Indonesia “Sweet 20” 

“Sweet 20” merupakan film bergenre komedi romantis versi remake dari film 

Korea “Miss Granny”. Film “Sweet 20” dirilis pada tanggal 25 Juni 2017 dan 

telah sukses meraih sebanyak 1.025.036 (1 juta) penonton film pada 17 Juli 2017 

dikutip dari Tribunstyle.com. 

 berada dalam rumah produksi Starvision yang memang bekerja sama dengan 

CJ Entertainment untuk membuat “Miss Granny” versi Indonesia dengan judul 

“Sweet 20” tersebut. Starvision sendiri sudah banyak dikenal dalam memproduksi 

beberapa film yang laris di Indonesia. Dikutip dalam situs muvila.com, selama 

2004-2015, Starvision selalu mengisin daftar 10 film terlaris di Indonesia tiap 

tahunnya. Bahkan di antaranya adapun beberapa film yang melewati angka 1 juta 

penonton, sebut saja Virgin (Ketika Keperawanan Dipertanyakan), Heart, Get 

Married, dan XL: Extra Large. Sehingga bila melihat kesuksesan yang diraih film 

“Sweet 20” ini pun tak dapat diragukan lagi bahwa Starvison memang ahli dalam 

hal perfilman. Selain campur tangan Starvision, sutradara Odi C. Harahap yang 

pernah menyutradarai film bergenre komedi-romantis seperti Kapan Kawin? Dan 

Cinta/Mati, juga turut ambil andil dalam pembuatan “Sweet 20” sambil 

menggandeng Upi, penulis naskah My Stupid Boss, untuk berkolaborasi 

mengemas “Sweet 20”, dikutip dari detikhot. 

Berikut ini adalah pemain film Indonesia “Sweet 20” berdasarkan dari 

filmindonesia.or.id, yaitu: 

 Tatjana Saphira (Mieke/Fatmawati Muda) 

 Niniek L. Karim (Nenek Fatmawati) 

 Morgan Oey (Alan, Produser Perusahaan Entertainment) 
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 Kevin Julio (Juna, cucu laki-laki Fatmawati) 

 Slamet Rahardjo (Kakek Hamzah) 

 Lukman Sardi (Aditya, putra Fatmawati) 

 Cut Mini (Salma, menantu Fatmawati) 

 Widyawati Sophiaan (Nenek Rahayu) 

 Alexa Key (Luna, cucu perempuan Fatmawati) 

 Tika Panggabean (Bunga, putri kakek Hamzah) 

 Nina Kozok (Hagai, asisten Alan) 

 Ardit Erwandha (Edwan, teman band Juna/ pemain bass di band Juna) 

 Tommy Limmm (Gio, teman band Juna/ pemain drum  di band Juna) 

 Henky Solaiman (Kakek fotografer di studio foto) 

 

4.4.  Sinopsis Film “Sweet 20” 

Alur cerita “Sweet 20” sebenarnya sangat mirip dengan alur cerita dari film 

versi koreanya, mengingat film ini merupakan remake atau film buat ulang dari 

“Miss Granny”. Ceritanya tentang Fatmawati, nenek berusia 70-an yang cerewet 

dan sangat bangga dengan putranya, Aditya (50 tahun), yang bekerja sebagai 

dosen. Fatmawati tinggal bersama keluarga Aditya, Salma sang menantu, serta 

dua cucunya Luna dan Juna. Berteman dengan Kakek Hamzah, pria tua 70 

tahunan yang berstatus duda yang memiliki seorang putri bernama Bunga (50 

tahun). Hamzah sudah lama memendam perasaan pada Fatmawati, namun diam-

diam Hamzah sendiri disukai oleh Rahayu, wanita tua yang kerap beradu mulut 

dengan Fatmawati. Mengetahui bahwa putranya, Aditya berniat mengirimnya ke 

panti jompo untuk sementara waktu karena Salma, menantunya, jatuh sakit akibat 
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mengalami tekanan dari Fatmawati. Hal tak terduga mulai terjadi ketika 

Fatmawati menemukan sebuah studio foto ketika hendak pulang ke rumah 

keluarga putranya. Berniat ingin mengambil foto untuk dipajang saat 

pemakamannya kelak, Fatmawati justru berubah menjadi wanita muda berusia 20 

tahun ketika selesa berfoto di studio yang ditemukannya. Kisah Fatmawati 

sebagai wanita tua yang kembali ke tubuh mudanya pun di mulai. Banyak 

kejadian yang dialaminya, Fatmawati muda harus menyembunyikan identitasnya 

dengan menggunakan nama samaran, Mike Wijaya. Bermaksud ingin mengulang 

kembali mimpi masa mudanya yang sempat kandas, Mike (Fatmawati muda) 

mulai bergabung menjadi vokalis di Band cucunya, Juna. Hingga kemudian Mike 

direkrut Alan, seorang produser di perusahaan entertainment, untuk menjadi 

penyanyi. Banyak hal yang dialaminya semenjak berubah menjadi wanita muda, 

namun Mike (Fatmawati muda) pun juga harus menemukan jalan untuk dapat 

kembali ke tubuh aslinya agar dapat hidup bersama keluarganya lagi. 

“Sweet 20” secara garis besar, jalan ceritanya memang masih serupa dengan 

“Miss Granny”, yang berkisah tentang seorang nenek 70-an berubah menjadi 

gadis 20 tahun. Akan tetapi beberapa unsur lokal sengaja ditambahkan untuk 

memberi kesan “Indonesia” pada film tersebut. Unsur yang ditambahkan seperti 

pada scene pembuka dimana ada adegan lebaran yang sangat familiar dengan 

masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat muslim. Kemudian adapun di 

salah satu scene, Mike (Fatmawati muda) ikut menari saat ada acara dangdutan. 

Sehingga meskipun dari segi cerita masih sama, namun ada beberapa bagian 

pembeda yang menunjukan bahwa “Sweet 20” adalah film remake yang juga 

memiliki ciri khas Indonesia. 


