
Jung Yu Mi Ungkap Kesulitannya Saat Membintangi Serial the School Nurse Files 

 

Aksi Jung Yumi dalam Serial the School Nurse File, sumber: netflix.com 

 

Description: Pertama kali melakukan adegan action, Jung Yu Mi menceritakan sulitnya 

membintangi Serial Netflix Original, The School Nurse File bersama Nam Joo Hyuk. 

 

Serial Netflix Original Korea, The School Nurse File sudah tayang di Netflix sejak 25 

September 2020 lalu. Meski begitu, drama ini masih menjadi perbincangan banyak orang karena 

alur ceritanya yang unik serta penampilan kedua aktornya yang sangat apik. 

Setelah sukses dengan film terakhirnya “Kim Ji-Young: Born in 1982” pada 2019, Jung 

Yu-Mi kembali hadir menyapa para penggemarnya melalui serial The School Nurse File bersama 

aktor Nam Joo-Hyuk. 

Ketika ditanya soal pengalaman membintangi drama bergenre action pertamanya, terlebih 

dengan musuh jelly yang tidak terlihat karena berbentuk animasi komputer, Jung Yu-Mi 

menjelaskan bahwa sangat sulit ketika pertama kali melakukan pengambilan gambar. “Saya sangat 

cemas ketika melakukannya, tetapi saya berhasil masuk ke dalam karakternya dan memutuskan 

untuk melakukannya seolah-olah saya sudah gila, namun pada akhirnya saya sangat menikmati 

prosesnya” ungkap Yu-Mi sambil tertawa. 



 Di lain interview, Jung Yu-Mi juga mengungkapkan bahwa dirinya sejak dulu sangat ingin 

melakukan adegan action, sehingga ketika sesi latihan, alih-alih merasa takut Yu-Mi justru merasa 

sangat bersemangat. Namun ia menyadari bahwa semangatnya ternyata terlalu berlebihan, sambil 

tertawa ia kemudian melanjutkan “Yang ingin saya lakukan dalam adegan action ternyata berbeda 

dari yang dilakuan Eun-Young (karakternya di dalam drama). Jadi, setiap bergelantungan di kabel, 

saya tanpa sadar melebarkan tangan dan melebarkan kaki ketika mendarat, seperti bela diri. Jadi 

sutradara bilang ‘bukan begitu caranya’. Semua itu baru bagiku,” ungkap aktris yang juga 

membintangi film Train to Busan itu.  

 

Sinopsis The School Nurse File 

Bergenre fantasy dan action, The School Nurse Files menceritakan tentang Ahn Eun-

Young (Jung Yu-Mi) seorang guru perawat yang baru pindah ke sebuah sekolah. Ia memiliki 

kemampuan spesial bisa melihat monster berbentuk jelly dan bisa membasminya menggunakan 

pisau dan pistol mainan. Di sekolah itu, ia bertemu dengan Hong In-Pyo (Nam Joo-Hyuk), seorang 

guru bahasa Mandarin yang tidak sadar bahwa ia juga memiliki kemampuan super untuk 

membantu Eun-Young. Dalam misi mereka untuk menyelamatkan para siswa, Eun-Young dan In-

Pyo kemudian memutuskan bekerja sama untuk melawan serangan para monster jelly itu. (RYFA) 
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