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BAB V KAJIAN TEORITIK 
 

5.1. Deskripsi Generasi Milenial 

Menurut para ahli, generasi milenial merupakan sebuah generasi 

yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi ini 

didominasi oleh kaum generasi “Y” yang menuntut pada kecepatan 

dalam berproses dan penekanan pada hasil. Generasi ini lebih tertarik 

akan hal yang praktis dan esensial, selain itu keahlian dalam bidang 

teknologi dan sosial media menjadi keseharian hidup generasi ini. 

Mereka tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi dan harus dapat 

menguasai sejak dini. Maka dari itu, dapat dikatakan generasi milenial 

merupakan sebagian dari kaum muda yang hidupnya selalu dinamis 

dan berpikiran maju. Mereka bergerak sesuai alur perkembangan 

jaman, trend, dan kemajuan teknologi. 

Pada era perkembangan jaman seperti sekarang ini, kaum 

generasi milenial lah yang memegang peran penting dan memiliki 

kekuatan khusus terhadap trend dan mode desain di seluruh dunia. 

Mereka lebih tertarik dengan suasana yang unik, sederhana, namun 

juga tidak membosankan. Selain itu, trend “Instagramable” juga 

menjadi pusat perhatian generasi ini. Generasi milenial sangat aktif 

didunia sosial media sebagai bentuk dari tidak inginnya mereka 

tertinggal kemajuan teknologi yang ada. Suatu desain yang bagi 

mereka merupakan sesuatu yang unik dan dapat menjadi spot untuk 
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berfoto selfie akan lebih menarik perhatian mereka daripada desain 

yang kaku dan monoton. 

5.2. Teori Jiwa Kesenian Wayang 

Kesenian tradisional wayang pada umumnya merupakan sebuah 

media penyampaian spiritualitas kepada sesama manusia. Oleh 

karena itu sering dihubungkan dengan hubungan manusia dengan 

alam dan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam kesenian wayang 

apabila dilihat secara seksama, maka akan dapat mengetahui unsur 

jiwa yang terkandung dalam kesenian tersebut: 

1. Jiwa Kesatuan, keseimbangan, dan keselarasan 

Dalam kesenian wayang selalu dikaitkan hubungan antar 

manusia, alam, dan juga Sang Pencipta harus menjadi satu 

kesatuan yang utuh. Untuk itu sikap moral manusia tidak boleh 

keluar dari hubungan ketiga unsur tersebut. Pemikiran manusia 

harus didasari dengan kesatuan hubungan tadi sehingga 

menimbulkan perdamaian yang ada di bumi pertiwi. Oleh karena 

itu, cerita wayang selalu menjadi simbol mengenai pemikiran 

manusia yang harus sesuai dengan hukum yang diberikan oleh 

Sang Pencipta. 

2. Jiwa teater secara total 

Pertunjukan wayang dapat dipandang sebagai sebuah 

pertunjukan teater yang total. Hal ini artinya dalam setiap 

pertunjukan teater wayang, disajikan aspek-aspek seni secara 

total yaitu seni drama, seni musik, seni gerak tari, seni sastra, dan 
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seni rupa. Hal ini harus memiliki porsi yang sama dan bekerja 

sama untuk menghasilkan sebuah pagelaran yang dapat 

menghadirkan perasaan yang khas saat menyaksikan pertunjukan 

tersebut. 

 

5.3. Teori Tata Panggung 

5.3.1. Panggung Arena 

 

 

 

 

 

Panggung arena merupakan bentuk panggung yang paling 

sederhana dibandingkan dengan bentuk-bentuk panggung yang 

lainnya. Panggung ini dapat dibuat di dalam maupun diluar gedung. 

 

5.3.2. Panggung Thrust 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. panggung arena 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.2. panggung thrust 

Sumber: www.google.com 
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Panggung thrust hampir mirip seperti panggung proscenium, 

namun dua pertiga bagian depannya menjorok ke arah penonton. 

Bagian depan yang menjorok ini, penonton bisa duduk di samping 

kanan dan kirinya. 

 

5.3.3. Panggung Proscenium 

 

 

 

 

 

 

Panggung proscenium atau juga dapat disebut sebagai panggung 

bingkai karena penonton dapat menyaksikan pertunjukan aktor melalui 

sebuat bingkai atau lengkung proscenium. Bingkai inilah yang 

memisahkan antara wilayah akting pemain dengan area penonton 

yang menyaksikan. Arah dari panggung ini hanya satu jurusan yaitu 

kearah penonton saja, agar pandangan penonton lebih terpusat 

kearah pertunjukan. 

 

5.3.4. Jenis-jenis lampu pada teater 

Lampu dalam teater tidak mengacu pada kata lamp tetapi lantern. 

Kata lamp diartikan sebagai bohlam dan lantern sebagai lampu dan 

seluruh perlengkapan termasuk bohlam. Istilah lantern digunakan 

Gambar 5.3 panggung 

proscenium 

Sumber: www.google.com 
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sebagai pembeda antara lampu panggung dengan lampu penerangan 

rumah. Lampu panggung mempunyai banyak jenis lampu. Akan tetapi, 

secara mendasar dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu flood  dan 

spot.  Flood memiliki cahaya dengan sinar menyebar sedangkan spot 

memiliki sinar menyorot terarah dan membentuk titik atau bulatan 

cahaya (Carpenter, 1988:8). Tugas dari lampu panggung di antaranya 

adalah menghadirkan cahaya, memberi dimensi, menyinari objek 

tertentu, memberikan gambaran situasi lakon, dan mendukung gaya 

pementasan (Reid, 1977:3). Berikut jenis – jenis lampu yang 

digunakan pada panggung teater: 

1. Floodlight 

Floodlight adalah bentuk paling sederhana dalam khasanah 

lampu panggung. Sinar cahaya yang dihasilkan menyebar 

membuat besaran area yang disinari tergantung dari jarak lampu 

terhadap objek. 

 

 

 

 

 

2. Beamlight 

Lampu beam adalah lampu yang memiliki reflektor tapi tidak 

menggunakan lensa. Cahaya yang dihasilkan tidak melebar 

(sempit). Lampu beam  digunakan seperti lampu PAR. 

Gambar 5.4. lampu floodlight 

Sumber: www.google.com 
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Kemampuannya untuk mengubah ukuran cahaya, sehingga 

sangat digemari para penata cahaya dan sering difungsikan 

sebagai lampu follow spot yang lembut (Fraser, 2007:48). 

 

 

 

 

 

3. Scoop 

Lampu scoop adalah lampu flood  yang menggunakan 

reflektor ellipsoidal dan dapat digunakan untuk berbagai macam 

keperluan. Sinar cahaya yang dihasilkan memancar secara 

merata dengan lembut. 

 

 

 

 

4. Fresnel 

Fresnel merupakan lampu spot yang memiliki garis batas 

sinar cahaya yang lembut. Karena sifat cahayanya yang sedikit 

menyebar, maka jika jarak lampu terlalu jauh dari objek sebaran 

cahayanya akan menerobos ke objek lain. 

 

 

Gambar 5.5. lampu 

beamlight 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.6. lampu scoop 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.7. lampu fresnel 

Sumber: www.google.com 
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5. Profil 

Lampu profil termasuk lampu spot yang menggunakan lensa 

planno convex sehingga lingkaran sinar cahaya yang dihasilkan 

memiliki garis tepi yang tegas. 

 

 

 

 

 

 

6. Lampu LED 

Lampu LED awalnya digunakan sebagai lampu indikator 

dalam berbagai peralatan elektronik. Karena jenis lampu ini 

terkenal hemat energi, tahan lama, berukuran kecil, cepat dinyala-

matikan dan memiliki ketahanan lebih, maka pengembangannya 

merambah ke berbagai penggunaan, termasuk di khasanah lampu 

panggung. 

 

 

 

 

Gambar 5.8. lampu Profil 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.9. lampu LED 

Sumber: www.google.com 


