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Transkrip Chatting Kelompok Subyek Etnis Jawa Berjenis Kelamin Laki-Laki 

  

 

Subyek    : SN 
Usia         : 33 tahun 
Pekerjaan :Online 
Shop 
Agama     : Islam 

Subyek    : RG 
Usia         : 21 
tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa 
Agama     : Islam 

Subyek    : FH 
Usia         : 42 tahun 
Pekerjaan :Sales 
Agama     : Islam 

 
 

 

Subyek    : YER 
Usia         : 28 tahun 
Pekerjaan : Kary. 
Bank 
Agama     : Kristen 

Subyek    : AR 
Usia         : 33 
tahun 
Pekerjaan : IT 
Agama     : Islam 

Subyek    : RM 
Usia         : 26 tahun 
Pekerjaan : Guru 
Agama     : Kristen 
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Subyek    : ANT 
Usia         : 27 
tahun 
Pekerjaan : Kasir 
Agama     : Katolik 

Subyek    : YS 
Usia         : 24 tahun 
Pekerjaan: Mahasiswa 
Agama     : Kristen 

Subyek    : RD 
Usia         : 32 tahun 
Pekerjaan : Penulis 
Agama     : Katolik 

 

 

 

Subyek    : FHM 
Usia         : 21 
tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa 
Agama     : Islam 

Subyek    : BG 
Usia         : 31 tahun 
Pekerjaan : Mahasiswa 
S2 
Agama     : Katolik 

Subyek    : DMS 
Usia         : 28 tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa S2 
Agama     : Islam 
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Subyek    : ANN 
Usia         : 39 tahun 
Pekerjaan :Designer 
Agama     : Katolik 

Subyek    : DMR 
Usia         : 38 
tahun 
Pekerjaan : 
Pedagang 
Agama     : Islam 

Subyek    : TM 
Usia         : 28 tahun 
Pekerjaan : Pengusaha 
Agama     : Katolik 

  

 

Subyek    : HND 
Usia         : 25 tahun 
Pekerjaan : Fotografer 
Agama     : Islam 

Subyek    : PN 
Usia         : 29 
tahun 
Pekerjaan : 
Karyawan 
Agama     : Kristen 

Subyek    : TG 
Usia         : 32 tahun 
Pekerjaan : Aktivis 
Budaya 
Agama     : Islam 
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Subyek    : YR 

Usia         : 20 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Agama     : Islam 

Subyek    : JY 

Usia         : 29 tahun 

Pekerjaan :Mahasiswa S2 

Agama     : Kristen 
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Transkrip Chatting Kelompok Subyek Etnis Cina Berjenis Kelamin Laki-

laki 

 

 

 

Subyek    : TM 
Usia         : 46 tahun 
Pekerjaan : Manager 
Agama     : Islam 

Subyek    : SL 
Usia         : 35 tahun 
Pekerjaan : 
wiraswasta 
Agama     : Islam 

Subyek    : SA 
Usia         : 29 tahun 
Pekerjaan : 
wiraswasta 
Agama     : Islam 

 

 

 

Subyek    : AN 
Usia         : 24 tahun 
Pekerjaan : Sales 
Agama     : Kristen 

Subyek    : ADO 
Usia         : 30 tahun 
Pekerjaan : wiraswasta 
Agama     : Islam 

Subyek    : BD 
Usia         : 28 tahun 
Pekerjaan: wiraswasta 
Agama     : Budha 
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Subyek    : CH 

Usia         : 35 tahun 

Pekerjaan : wiraswasta 

Agama     : Katolik 

Subyek    : DV 

Usia         : 20 tahun 

Pekerjaan:mahasiswa 

Agama     : Islam 

Subyek    : GW 

Usia         : 37 tahun 

Pekerjaan: supervisor 

Agama     : Islam 

 

 

 

Subyek    : JD 

Usia         : 38 tahun 

Pekerjaan : IT 

Agama     : Katolik 

Subyek    : OG 

Usia         : 36 tahun 

Pekerjaan : - 

Agama     : Kristen 

Subyek    : YK 

Usia         : 23 tahun 

Pekerjaan :entertainer 

Agama     : Islam 
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Subyek    : AL 

Usia         : 22 tahun 

Pekerjaan: mahasiswa 

Agama     : Budha 

Subyek    : DN 

Usia         : 28 tahun 

Pekerjaan: mahasiswa S2 

Agama     : Islam 

Subyek    : MC 

Usia         : 30 tahun 

Pekerjaan :mahasiswa S2 

Agama     : Katolik 

 

 

 

Subyek    : EM 

Usia         : 28 tahun 

Pekerjaan : HRD 

Agama     : Katolik 

Subyek    : YK 

Usia         : 26 tahun 

Pekerjaan : karyawan 

Agama     : Kristen 

Subyek    : RC 

Usia         : 27 tahun 

Pekerjaan : karyawan 

Agama     : Katolik 
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Subyek    : DMC 

Usia         : 21 tahun 

Pekerjaan : mahasiswa 

Agama     : Katolik 

Subyek    : IY 

Usia         : 26 tahun 

Pekerjaan : teknisi 

Agama     : Kristen 
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Transkrip Chatting Kelompok Subyek Etnis Cina Berjenis Kelamin 

Perempuan 

   
Subyek    : DS 
Usia         : 30 tahun 
Pekerjaan : Analis 
Medis 
Agama     : Kristen 

Subyek    : CL 
Usia         : 23 tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa 
Agama     : Kristen 

Subyek    : FN 
Usia         : 31 tahun 
Pekerjaan : Marketing 
Agama     : Katolik 

  

 

Subyek    : PET 
Usia         : 27 tahun 
Pekerjaan : Perawat 
Agama     : Katolik 

Subyek    : AU 
Usia         : 28 tahun 
Pekerjaan : Admin 
Agama     : Katolik 

Subyek    : HP 
Usia         : 31 tahun 
Pekerjaan : Karyawan 
Agama     : Katolik 
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Subyek    : LI 
Usia         : 25 tahun 
Pekerjaan : CS 
Agama     : Katolik 

Subyek    : WT 
Usia         : 40 tahun 
Pekerjaan: Branch 
Manager 
Agama     : Katolik 

Subyek    : LT 
Usia         : 20 tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa 
Agama     : Katolik 

 
 

 
Subyek    : LAU 
Usia         : 22 tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa 
Agama     : Kristen 

Subyek    : SHR 
Usia         : 23 tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa 
Agama     : Kristen 

Subyek    : MR 
Usia         : 21 tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa 
Agama     : Kristen 
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Subyek    : MAR 
Usia         : 30 tahun 
Pekerjaan : Supervisor 
Agama     : Katolik 

Subyek    : ME 
Usia         : 29 tahun 
Pekerjaan :Online 
shop 
Agama     : Budha 

Subyek    : DL 
Usia         : 26 tahun 
Pekerjaan : - 
Agama     : Budha 

   
Subyek    : EM 
Usia         : 29 tahun 
Pekerjaan : 
Mahasiswa S2 
Agama     : Budha 

Subyek    : KE 
Usia         : 32 tahun 
Pekerjaan : Karyawan 
Agama     : Kristen 

Subyek    : EV 
Usia         : 25 tahun 
Pekerjaan : 
Karyawan 
Agama     : Budha 
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Subyek    : LND 
Usia         : 33 tahun 
Pekerjaan : Akuntan Pajak 
Agama     : Budha 

Subyek    : SL 
Usia         : 28 tahun 
Pekerjaan :Designer 
Agama     : Kristen 
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Koding Subyek YR 

Keterangan : Wawancara Mendalam Subyek Laki-Laki etnis Jawa 

Waktu  : Senin, 20 Juni 2016 pk.15.00-15.40 

Lokasi  : Di Rumah Subyek 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Tema 
1. Oke, Saya sekarang bersama Subyek 

Saya yang sudah bersedia untuk in 
depth interview. Mas, silakan 
menceritakan latar belakangnya dulu. 

Ya Mbak. Saya anak terakhir Mbak. 
Tiga bersaudara, paling ragil. Saya 
punya Mbak itu nomer satu sudah 
nikah, sekarang di Batang. Mas Saya 
satu merantau di Jakarta, kerja asal 
dapat aja gitu. Kadang jadi kru film 
juga. Kadang ya bantu-bantu temannya 
apa gitu. Dah lama Dia di Jakarta sejak 
brenti kuliah Mbak, tahu 2011an itu. 
Terus anak terakhir ya Saya.  
Saya masih kuliah, FISIP. Kegiatan 
yang lain, Saya suka nulis-nulis sih 
Mbak. Ya, coba-coba gitu. Masih 
amatiran. Tapi lumayanlah sudah ada 
karya yang diterbitkan. 

1a,1c Pendidikan S1 

2. Oke… Bisa ceritakan sedikit tentang 
latar belakang keluarga Kamu? 

Keluarga ya… Keluargaku orang biasa, 
Mbak. Sederhana. Bapak dulu kerja di 
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Bank, terus kena PHK. Terus Buke 
dulu sempet jadi guru bahasa di SMP. 
Terus punya anak, tiga terus keluar. 
Abis itu Buke ndak kerja, di rumah 
mbikin-mbikin jajanan dititip-titipke 
gitu. Ya gorengan, ya bakpao. Lha, pas 
Bapak di PHK terus bar itu buka kayak 
jasa bayar listrik, bayar air, PDAM. 
Bapak sama Buke. Buke jualane selain 
dianter-anterke, dititip-titipke, dijual di 
kios bayar listrik itu to. 
Kalau kondisi rumah biasa Mbak. 
Kalau Bapak Buke tengkar ya biasa, 
tapi ndak lama.Masku yang tengah ini 
yang sering bikin rumah geger. Nakal 
tenan Mbak. Ada-ada wae polahe. Tapi 
Bapak ndak pernah marah-marah sama 
Mase, Bapak paling mbilangi gitu. 
Mase dipanggil ngomong di ruang 
tamu. Mase ndak kenek dikhandani ya 
wes. Bapak ya diem aja, ya ndak 
marah-marah juga. 

3. Begitu ya… Okelah. Kita mulai 
masuk ke topik ya. Kamu aktif 
menggunakan emoticon di whatsapp? 

Ya, bila memang perlu Saya pakai 
emoticon sih. 

2a Keaktifan 
Menggunakan 
Emoticon 

4. Dalam waktu apa aja, tuh? Ya, kalau perlu-perlu aja Mbak. Supaya 2d Fungsi Penandas 
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orang yang lagi WA-nan sama kita tu 
ndak salah sangka. 

Makna Emoticon 

5. Jadi emoticon di WA ini menurut 
Kamu itu ya, memperjelas  maksud 
Kamu ke orang yang lagi chat sama 
Kamu, gitu, ya? 

Ya, ya.   

6. Bisa kamu jelasin lebih lanjut? Atau 
kamu kasih contoh… 
Eeeeh, ya misalnya kamu pakai 
emoticon pada saat apa, nggak pakai 
emoticon pada saat apa, gitu. 
Nhah, contohnya. Contoh 
percakapanya… 
 

Contohnya… Mmm (diam sejenak) 
Susah ik, Mbak.. 
Oooh, pakai emoticon ya waktu ada 
yang ambigu Mbak. Aku kasih 
emoticon supaya yang mbaca ngerti, 
ndak salah menduga-duga gitu. 
Ada orang njaluk tulung pagi-pagi. Pas 
taq bales ya ‘Oke deh’ terus tak kasihi 
emoticon. Soale nek ndak kan mereka 
isa ngira aku oke tapi aku piye ya.. 
Ndak seneng. Keberatan. Jadi tak kasi 
emoticon. Contohe ya itu, Mbak.. 

2d Fungsi Penandas 
Makna Emoticon 

7. Nhah, bisa dijelaskan konteksnya 
pesan Kamu disini apa… Terus ya 
maksud dan tujuan Kamu pakai 
emoticon disini apa? 
 

Oh, itu situasinya ya Mbak, ceritanya 
itu bukan Ibu beneran. Itu Ibu mentorku 
nulis. Pas bukuku terbit, Ibu ini WA 
Aku. Posisinya Aku seneng banget itu 
Mbak. Jadi ya emoticon yang dipakai 
kan yang bersifat hepi-hepi. 

3a Emoticon senang 

8. Begitu ya. Disini Kamu pakai dua 
Yang ini ( ) senang kalau ini ( ) 

3a Emoticon senang 
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emoticon ya. Yang ini ( ) dan (

). Apa bedanya menurut Kamu, 
di konteks WA ini? 
 

apa ya mbak… Tersanjung. Hahahaha 
(tertawa keras). 

9. Begitu ya. Jadi beda? Iya, Beda.   
10. Oke. Sekarang Saya mau nanya, 

emoticon mana aja yang Kamu sering 
pakai dari sekian banyak emoticon? 
(Menjunjukkan print emoticon) 
 

Saya itu… Ini (menunjuk ) sama 

ini (menunjuk ) 
 

3a Emoticon senang 

11. Bisa dijelaskan maknanya untuk 
Kamu dalam penggunaannya di WA? 

Yang pertama tu seperti tadi yang udah 
tak bilang, Mbak. Maknanya senang… 

3a Emoticon senang 

 Apa kalau Kamu ngetik emoticon itu 

( ), Kamu juga aslinya lagi 
senang? 

Ya, kebanyakannya Iya Mbak 
Ya. (Mengangguk). 

3e Konsistensi 
dengan Keadaan 
Aktual 

12. Nha kalau yang satunya lagi 

(menunjuk ) Apa maknanya? 
Boleh aja. Menurut Kamu aja apa. 
 

Itu maknanya (diam lama). Nganu, 
Mbak. Apa ya… Ndak an boleh 
maknanya ndak sesuai sama 
gambarnya? 
Menurut aku tu kayak 
menyembunyikan sesuatu gitu lho, 
Mbak. 
Ya, itu kayak menyimpan sesuatu yang 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 
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lain. Itu kan senyum, tapi ada tetesan 
air itu. Nha, tetesan air itu yang bikin 
kayak ada sesuatu yang disembunyiin. 

13. Sesuatu yang disembunyikan, ya… 
Apa itu? 

Apa ya Mbak. Bisa kesedihan. 
Ketakutan bisa juga. 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 

14. Lha kamu kalau pakai emoticon itu (

) juga menyembunyikan 
sesuatu? Menyembunyikan 
kesedihan, ketakutan? 
 

Yen aku. Aku lho ya Mbak ya. Nek 
pakai itu itu tuh emosi ‘ra penak’ wae 
jane… 
 

4b Menjaga 
Perasaan Lawan 
Bicara 

15. ‘Ra penak’piye? Yo, rak penak wae sama WA aku. 
Misale ya, orang WA aku suruh aku 
nulungi apa… Gitu. Ya aku iya, gara-
gara rak penak mbek orange itu. Yo, 
mbek tak kasi emoticon itu. 
Iku Mbak. Misal Mase minta pinjem 
duit. Aku jane yo ra ono Mbak.. Lha 
nangig piye. Masku whe. Yawis tak 
pinjemi duit. Biasane WA ne tak balesi 

nggo emoticon kui ( ). Kui yo 
antarane sedih, takut. Sedih duitku 
disilih Masku, mbuh-mbuhan balik. 
Takut juga, meh piye. Meh mbantah ya 
gak isa. 

4b, 4a, 
3a 

Menjaga 
Perasaan Lawan 
Bicara, 
Menyembunyikan 
Perasaan, 
Emoticon Senang 
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Aku yo nek diundang mbek temen-
temenku ki ngundange ngece, Mbak. 
Boncil ngundange. Lha karena aku cilik 
awake ki to. Undang-undangne Boncil. 
Nha, nek koncoku WA, misale apa lah. 
Terus dah bar WA tu, konco-konco 
kerep WA-ne ‘Yo. Trims yo, Ncil!’. 
Iku aku ndak seneng, Mbak. Piye-piyeo 
aku duwe jeneng. Mbok ngundang 
nggo jeneng kan manis. Enak. Koyok 
Wong urakan. Mboh lah, aku gak 
seneng diundang Boncil pokoke. Nha, 
iku paling Aku mbalese pakai emoticon 

. Yo, ning njero ati ‘asem’ ngono. 
Tapi tetep aku mesem. Yo rak, Mbak? 

16. Ya… Heem. Gitu ya. Jadi emoticon 
yang ini ni banyak fungsi ya buat 
Kamu. Nyembunyiin sedih, takut. 
Juga menyatakan perasaan yang 
nggak enak. 

Bukan nelingsepno sedih, takut, tok 
Mbak.. Marah ya iya. Lha itu tadi aku 
ndak seneng diundang Boncil. Ya, 
dalem ati ya marah juga. Tapi aku tetep 
senyum di WA. 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 

17. Lha kalau marah, kenapa ndak kasih 
emoticon marah aja sekalian? Kok 

pake emoticon itu ( ) napa? 

Yo, ndak enak to Mbak… Mosok 
marah-marah. 
 

4b Menjaga 
Perasaan Lawan 
Bicara 

18. Jadi kamu ndak pernah marah-marah Ndak pernah, Mbak. Marah-marah 4c Meredam Marah 
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di WA? tenanan juga ndak pernah… 
19. Begitu ya. Ndak pernah marah-

marah. Mungkin related sama 
pertanyaan Saya selanjutnya ya… 
Kamu kalau di kehidupan sehari-hari 
sama ndak, ekspresi emosinya kalau 
dibandingan dengan ekspresi emosi 
yang Kamu keluarkan di WA dengan 
emoticon? 

Sama sih, Mbak. Aku nek keseharian 
biasa wae. Ndak kakean emosi. 
Nek seneng ya, seneng Mbak. Bungah. 
Gitu ada sih. Sumringah biasane. 
 

  

20. Sampai orang tahu kalau Kamu lagi 
seneng? 

Wah, jangan ditanyaki Mbak. Sak RT 
ngerti nek aku gek seneng isonan. 
Bungah, jadi seneng nulungi orang, 
nyapa, mesem-mesem dewe. Ngono… 
Hahahaha. 

4d Mengekspresikan 
Senang 

21. Gitu ya… Kalau sedih? Aku nek sedih paling ning kamar 
Mbak. Ndak sampai nangis ngono ora. 
Paling lesu. Orang-orang ndak ngerti 
nek aku sedih. 

  

22. Takut? Ya, biasa wae. Mbak, lanang ki kudu 
brani, Mbak. Gak oleh wedi-wedi. 
Contone ki lho. Ksatria-ksatria. Kudu 
gagah berani. 

5a Peran Laki-laki 
menurut Budaya 

23. Kata siapa itu? Wah, ya katane Buke sama Bapak, 
Mbak. Diajari dadi lanang ki sing wani. 
Gitu Mbak, dari kecil. Nha, kalau takut-
takut gitu, pas dulu ajaran sepeda itu. 

5a Peran Laki-laki 
menurut Budaya 
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Aku mesti diisin-isin. Ya sama Buke, 
sama Mase. ‘Lanang kok jireh’ 

24. Lha terus, gimana tuh, kalau pas 
Kamu lagi takut banget? 

Ya, jangan diketokke. Pokokke kudu 
gagah berani. Paling ndak tampil gagah 
berani, walaupun kringete sak jagung-
jangung, Mbak… Hahahaha. 

5a Peran Laki-laki 
menurut Budaya 

25. Lha kalau jijik? 
Contoh ya… Jijik tu saat Kamu 
ngerasa nggilani. Misale, mbeteti 
kambing yang baru disembelih. Nha 
itu jijik. Kalau takut, mungkin takut 
jatuh dari pesawat terbang, takut 
tenggelam. 
 

Jijik ki bedane opo, Mbak sama takut? 
Kan podo wae. 
Oh, jijik tu lebih kearah gilo ya Mbak 
ya. Gilo mbek kelabang, soale kakike 
banyak, jerawut-jerawut gitu? 
Yen ngono podo wae Mbak. Jijik gak 
entung. Kan kudu gagah berani mau. 
Jadi nek jijik kudu gagah berani di 
hadapi. 

  

26. Jadi ekspresi jiik juga jarang 
ditampakkan ya? 

Benerr, Mbak. 
 

  

27. Kalau ekspresi marah? Nha, itu Mbak. Ngapain marah kalau 
bisa diselesaikan dengan baik, ya to. 
Paling jarang marah Mbak. Lha anu… 
Bapak juga ajarannya ndak pernah 
marah. Saya ikut teladan Bapak sih. 
Kalau marah ya diam. Masuk kamar. 
Besok diomongkan sebabnya marah. 
Diomongkan baik-baik. Jadi ndak 
langsung mblar…amblar… Marah-

4c, 5b Meredam Marah, 
Identifikasi 
Orangtua 
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marah, ngamuk gitu. 
28. Begitu ya. Kalau marahpun nggak 

dipublish. Yang terakhir kalau 
terkejut? 

Terkejut biasa sih Mbak… Maksudku 
kan ndak setiap saat kita kaget to. 
Kalau kaget ya kaget aja. 

  

29. Baik… Lalu, selama ini Kamu 
berekspresi emosi. Kamu mencontoh 
Bapak? 

Ya, Bapak tauladan buat Aku sih Mbak. 
Bapak juga banyak poin-poin gitu. 
Ajaran kejawen juga ada. 

5b Identifikasi 
Orangtua 

30. Ajaran kejawen? Ya, Mbak. Bapak nek Senin sama 
Kemis gitu masih puasa, Mbak. Atau 
mutih gitu. Kalau ada nazar. Jadi masih 
kejawen Bapak. Masih percaya. 

5c Pengaruh 
Kepercayaan 

31. O, ya gitu. Ada yang ajarannya masih 
Kamu inget atau Kamu pegang? 

Ya, Mbak. Pokoknya titik berat hidup 
ini keharmonisan, Mbak. Jadi apa yang 
kita lakukan semuanya buat 
keharmonisan. Ya sama sesama, sama 
alam, sama Yang Maha Kuasa. Jadi ya 
ndak usah banyak kepengenan, banyak 
tingkah. Semuanya juga bakal diambil. 
Laku sing becik, marang sapa wae. Biar 
semua tercipta keharmonisan. Gitu, 
Mbak. 

5c Pengaruh 
Kepercayaan 

32. Begitu ya. Oke. Ada nggak ajaran 
tentang menyampaikan ekspresi 
emosi berkaitan laki-laki dan 
perempuan gitu? 

Emmm (diam lama). Ndak ada sih, 
Mbak kalau secara langsung bilang 
gitu. Kalau kesimpulanku dewe boleh? 
Ya, kan kalau Jawa tu sangat 
menghargai laki-laki banget ya. 

5a, 4a, 
4b, 4c 

Peran Laki-laki 
menurut Budaya, 
Menyembunyikan 
Perasaan, 
Menjaga 
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Makane panggilan laki-laki Jawa itu 
‘Mas’. Saking dihargaine laki-laki 
dipanggile ‘Mas’. Ngemaske laki-laki. 
Nha, laki-laki semacam jadi poros 
utama. Lha, kejawen ni titik berate tadi 
keharmonisan. Jadi laki-laki ini yang 
jadi kunci keharmonisan. Ya, makane 
harus jaga tata karma bener-bener. Ya, 
mungkin gitu juga nek dalam 
mengekspresikan ya. Harus ati-ati 
banget. Pokoknya semua demi 
keharmonisan. Keselarasan. Ibarate yo, 
lego atine plong nek marah-marah. Nek 
itu cuman ngrusak keharmonisan, 
ngrusak tatanan ya buat apa. Makane 
ati-ati dalam bertindak, berekspresi 
juga. Jangan sampe orang lain 
tersinggung. Ngrusak kekerabatan.  
Gitu. Mikir wae iku kudu ati-ati Mbak. 
Soale mikir ae ki yo isa jadi dosa. Yo, 
iku pendapatku lho yo Mbak. 

Perasaan Lawan 
Bicara, Meredam 
Marah 

33. Oh.. Ya, ya. Saya nangkep. Satu lagi 
yang mau Saya tanyakan. 
Apa setiap laki-laki Jawa juga gitu? 
Hati-hati dalam berekspresi juga? 

Walah, lha mbuh ya Mbak nek jaman 
sekarang. Itu ya nek menurutku akeh 
pengaruhe. Pengaruh keluargane, 
konco-konco juga Mbak. Lha iku, 
Masku, dadi serampangan. Mungkin 

5b, 4e Identifikasi 
Orangtua, 
Menghormati 
yang Lebih Tua 
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goro-goro masuk STM. Konco-koncone 
dadi rak nggenah. Jan-jane media social 
barang ki jadi pengaruh lho Mbak. 
Omongan sok nggaya, sok gaul. 
Padahal nek menurutku jane apik nek 
boso sih Mbak. Luwih ngajeni. 

34. Begitu ya. Nhah, tadi Kamu kan udah 
jelasin tentang ekspresi emosi, ajaran 
kejawen juga. Nha itu pengaruh sama 
Kamu nggak dalam Makai emoticon? 
Emoticon kan emotion icon nih.. 
Sarana ngungkapin emosi di WA. 
Gimana? 

Ya, sama sih Mbak. Ajaran kejawen tu 
tak terapke sehari-hari tanpa kecuali. 
Ya tadi yang tak bilang to. Aku marah, 
gak seneng jane, tapi aku tetep mesem. 
Aku njogo hubungan jane kui, Mbak. 

4b Menjaga 
Perasaan Lawan 
Bicara 

35. Jaga hubungan ya? Iyo, njogo hubungan, njogo perasaane 
mereka juga. Gak gelem tukaran-
tukaran aku. Jadi yo, walaupun rak 
enak tetep mesem lah. 

4b Menjaga 
Perasaan Lawan 
Bicara 

36. Berarti kalau pas emoticon senang, 
belum tentu Kamu senang di 
kehidupan aslinya? 

Banyakan seneng juga, Mbak.. Kalau 
biasa aja ya aku ndak kasih emoticon 
apa-apa. Nek gak enak baru tak kasih 
emoticon yang tadi. 

3a Emoticon Senang 
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Koding Subyek NN 

Keterangan : Wawancara Mendalam Subyek Perempuan etnis Jawa 

Waktu  : Jumat, 25 Juni 2016 pk.20.00-20.35 

Lokasi  : Di Rumah Subyek 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Tema 
1. Silakan memperkenalkan diri dahulu, 

tentang latar belakang juga. 
Saya umur 26, anak pertama dari dua 
bersaudara. Lahir di Semarang, kuliah 
IKIP di Semarang juga. Bapak Orang 
Semarang. Ibuk Orang Jogja. Nha si 
Mbah Kakung dari Ibuk masih abdi 
dalem keraton sampai sekarang. Bapak 
PNS di dinas kesehatan sampai 
sekarang. Ibuk pegawai di kontraktor 
perumahan. Bikin anggaran-anggaran 
gitu. Saya sekarang kerjanya jadi guru 
TK. Adek Saya masih kuliah jurusan 
komunikasi. 

1a Pendidikan S1 

2.. Begitu. Anda aktif pakai emoticon di 
WA? 

Ya iya lah. 2a Keaktifan 
Penggunaan 
Emoticon 

3. Apa alasannya aktif pakai emoticon 
di Wa? 

Ya, biar lucu gitu. Bayangke wae nek 
teks WA ndak ada emoticonnya, isine 
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kata-kata kabeh ngono, kan yo mumet 
sirahe sing maca. (tertawa kecil tanpa 
kelihatan gigi) 

4. Biasanya ke siapa aja nih, Mbak 
pakai emoticon? 
Ke teman kerja juga? Atasan? 

Ke siapa aja. 
Ya, Mbak. Ke siapa aja Saya pakai 
emoticon kok, rata-rata. 

2a Keaktifan 
Penggunaan 
Emoticon 

5. Nha, kalau begitu menurut Anda apa 
emoticon itu melambangkan 
perasaan? 

Hemmm (lirik kiri-kanan, diam 
sebentar) Gini lho Mbak, kalau menurut 
Saya kita kan ngetik pesan tu, di WA 
nha abis pesen itu terkirim, kita 
tambahin emoticon Mbak. Biar lengkap 
gitu. 

2c Fungsi Indikator 
Nonemosional 

6. Emoticon sebagai pelengkap pesan? Hemmm… Gimana ya Mbak 
njelasinnya… 
Contohe ya kayak Saya sekarang ini 
ngomong-ngomong kan sama Mbak. 
Tadi pas Mbak tak persilakan masuk 
kan Saya sambil mesem gitu, bilang 
‘Monggo Mbak masuk’. Nha kalau di 
WA ya ‘Monggo mbak masuk’nya 
pakai emoticon yang senyum itu. 

  

7. Yang mana? (menunjukkan print 
emoticon facial) Yang ini. (menunjuk ) 

 

3a Emoticon Senang 

8. Jadi pasti pake emoticon ya? Ya. 
Ahahahahaha, Iya. Kok tahu. Kadang-

2a Keaktifan 
Penggunaan 
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kadang lamanya pas mbales WA itu ya 
lama cari emoticonnya 

Emoticon 

9. Ini, yang di screenshoot Mbak kasi ke 
Saya tu Mbak diantaranya 

menggunakan emoticon dua 

kali, juga emoticon tiga kali. 
Dengan jumlah itu, apa 
maksudnya,Mbak? 

Eh, liat coba. (mata fokus ke 
screenshoot percakapan WA-nya). 

Oooh, ini (menunjuk emoticon  
yang pertama tuh aku seneng, akhirnya 
aku bisa kontak lagi sama temenku 
yang udah lama nggak ketemu, Mbak… 
Emoticon itu aku gemes gitu. Matane 
sampek merem-merem. Nha kalau seng 

ini aku ketawa keras banget 
ceritane. Makane tak kasih tiga ini. 
Gitu. Ketawanya tiga kali. 
Hahahahahaha, hahahaha, hahahaha 
(sambil memperagakan tertawa tiga 
kali, dengan menutup mulutnya) 

3a Emoticon Senang 

10. Oooh, begitu ya. Sekarang nih, tadi 
kan Mbak bilang sering banget pakai 
emoticon. Emoticon mana yang 
sering dipakai? 

(Melihat print jenis emoticon sambil 
mengerutkan dahi dan diam sejenak). 

Yang ini, (menunjuk ), terus ini 

(menunjuk ), ini (menunjuk ), 

sama ini (menunjuk ). 

3a Emoticon Senang 
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11. 
Kalau yang pertama ini artinya 
apa Mbak? 
Biasanya digunakan waktu apa, 
Mbak? 

Senang… 
Ya pas waktu aku mbalesi WA kalau 
aku lagi ndak papa, biasa aja. 
 

3a Emoticon Senang 

12. Keadaan aslinya Mbak juga lagi 
senang? 

Ndak sih, ndak juga. Aku bisa wae pas 
biasa aja, tapi WA-nan sama temen-
temen, gek seru apa apa. Atau sama 
orang ya aku mesti kalau biasa aja aku 
kasih emoticon ini juga kok. 

  

13. Kan banyak emoticon senang yang 
lain, Mbak kok cenderung pakai yang 
ini? 

Yang laen tu apa ya… Biasa wae. Lha 
nek ini ketok tulus gitu senenge. Tulus. 
Jadi ya aku sering pakai yang ini. Nek 
yang lain-lainne senyum biasa tok. 
Kurang mengena di hati. Ciye.. 
ahahaha. 

2a Fungsi Indikator 
Emosi 

14. Yang ini mengena di hati ya, ekspresi 
emoticonnya? 

Heeh.. lha itu ada blush-blush pipinya. 
Ketok nek tulus. Innocent. 

  

15. 
Okei. Terus kalau yang ini ? 
Artinya apa buat Mbak? 

Oooh, itu ketawa. Seneng banget itu. 3a Emoticon Senang 

16 Sama-sama senang. Apa bedanya 
sama yang tadi? 

Sek… Sek.. (diam sebentar) piye cara 
njelaskene ya… Nganu. Nek tadi kan 
seneng, tapi biasa aja. Nek ini seneng 
dalam arti ketawa gitu. Itu isa di 
keadaan asline aku ya ngekek. 

2e Konsisten dengan 
Keadaan Aktual 
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17. 
Mmm, kalau yang tadi  hanya 
senang saja, keadaan nyata Mbak bisa 
aja biasa aja, ndak dalam keadaan 

senang. Sedangkan yang ini 
Mbak dalam keadaan ketawa di 
keadaan nyata juga senang bahkan 
juga ketawa? 

Piye ya Mbak.. Hahahaha (tertawa 
sambil menutup mulut) jadi ndak enak 

aku. Nek yang tadi pertama tu  
cumak buat sopan-sopanan aja. Lha nek 

yang kedua  tenanan aku pas lagi 
hepi nek ndak ketawa. 

4f Kesopanan 

18. Yang pertama tadi buat sopan-
sopanan aja? Gimana tuh Mbak? 

Hehehehe, ya gitu Mbak. Kok nek dari 
Aku ya… Dari pendapatku nek WA-
nan tanpa emoticon tu anggepane 
orange dingin gitu. Lha aku seringe 
pakai emoticon itu buat WA yang 
biasa-biasa aja. 
Piye ya… Ya, nunjukke nek aku orange 
ndak galak. Orange welcome gitu sama 
siapa aja. Gitu Mbak.. 

4g Image Baik 

19. Ah, oke deh Mbak. Kita lanjut ya. 

Kalau yang ini  meaningnya apa 
untuk Mbak? Atau dipakai pas waktu 
apa? 

Eeeeh, itu… (diam sejenak) seringnya 
taq pakai kalau aku ndak suka atau 
ndak senada… 
Ya, heeh, ndak setuju sama orang. 
Biasane aku nek ndak setuju sama 
orang ya aku paksain, tak bales WA-ne 
‘Ya wis to’ tapi tak kasi emoticon itu 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 
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. Ya, mbalek lagi, Mbak. Buat 
sopan-sopanan wae. 

20. Buat sopan-sopanan wae ya? Iya, nek aku cuman bales ‘Ya wes to’ 
terus ndak ada emoticone kan dipikir 
Aku marah to. Dingin men. Ya mesti 
tak tambahi emoticon itu. 

2b Fungsi Indikator 
Emosional 

21. Oke. Terus emoticon yang terakhir 

Mbak tunjuk  itu gimana Mbak? 
Oke. Terus emoticon yang terakhir 

Mbak tunjuk  itu gimana Mbak? 

Itu artinya… terpaksa. Ahahahaha. 
Buat Aku lho Mbak. Nek orang lain ya 
ndak tahu. 

4h Keterpaksaan 

22. Kok bisa terpaksa? Kan senyum itu? Iku mringis Mbak… (tertawa menutup 
mulut) Lha iku nek aku lho ya.. Mringis 
kayak nahan sakit gitu. Mringis kepiris 
nek Wong Jowo bilang. 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 

23. Jadi lebih ke ekspresi emosi apa 

emoticon ini ? 

 Sedih Mbak. Sedih tapi dislimurke 
pake mringis. 
Misale ya Mbak. Pacarku pas gek 
marahan. Pacarku senenge 
memaksakan kehendak, Mbak.. Lha 
paling nek deen minta maaf ya aku 
bilang ‘Ndak papa’ terus tak kasih 

emoticon itu . 

3b, 4a Emoticon Sedih, 
Menyembuntikan 
Perasaan 
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Nganu, paling nek ada guru lain ndak 
masuk, Aku disuruh piket jaga tu aku 
jane males, wong bukan tugasku to itu. 
Dalam segala dan semua kemalasanku 
itu aku nurut lah, bales WA bilang ‘Iya’ 

terus tak tambahi emoticon itu . 
Mringis kepiris tenan, Mbak yang itu 
emoticone. 

24. Oke… Mbak. Kalau di kehidupan 
sehari-harinya Mbak juga banyak 
mengekspresikan emosi ndak sih? 

Biasa aja sih Mbak.. Ndak terlalu juga 
ngeluarin emosi. 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 

25. Kenapa gitu Mbak? 
Apa tu, Mbak pethalitan? 

Lha ya Mbak. Jadi perempuan tu seng 
prigel.. Kelakuan kudu dijaga. Ndak 
boleh tu emosian-emosian. Ndak boleh 
pethalitan. 
Sembrono. Tindak tanduke kudu dijaga. 
Perempuan kudu alusan, gitu Mbak 
ajaran Eyang Saya. 
Ya, ya. Aku diajarine kudu alusan, 
Mbak. Jadi ya nek meh 
mengekspresikan ekspresi gitu ya harus 
hati-hati. Eh, bahkan ndak boleh Mbak. 
Disimpen aja, wis. Lebih baik. Jadi ya 
ndak blak-blakan bisa kayak orang lain. 
Seneng ya gembor-gembor, sedih ya 

5d, 5e, 
4c 

Perempuan 
Menurut Budaya, 
Hati-hati dalam 
Pengungkapan 
Ekspresi, 
Meredam Marah 
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nangis gero-gero. Ngamuk ya gembor-
gembor. Gitu ndak bisa Mbak. Wong 
wadon kok kayak gitu. Ndak ada, Mbak 

26. Kenapa begitu? Kenapa maksudnya 
kalau perempuan harus sangat-sangat 
menjaga attitude, sampai 
mengekspresikan ekspresi aja kata 
Mbak tadi ndak boleh ya? 

Ya iya Mbak. Ya gitu. Perempuan kudu 
alusan. Kenapanya Aku juga kurang tau 
ya. Tapi aku diajarine gitu Mbak… 
Mungkin gini ya Mbak. Perempuan 
Jawa tu kan memang nek dulu konco 
wingking ya. Nek sekarang ya udah 
ndak gitu. Tapi tetep, perempuan Jawa 
tu nantine kudu nurut sama suamine, 
berbakti sama suami, ndidik anak-anak. 
Lha kalau perempuan jawa blak-blakan, 
piye carane isa njaga rahasia suami 
Mbak. Rahasia keluarga. Keluarga ada 
masalah, gara-gara perempuane ndak 
isa jaga emosi, nangis, nek ndak marah-
marah gitu, jadi apa. Ndak isa ndak 
boleh gitu. 
Ya, gitu juga rasane nek seneng lho ya. 
Misale suami dapet rejeki lebih, sini 
istrine seneng, cerita sana cerita sini, 
keliatan orang-orang. Nanti dikira 
pamer. Maksude kan sini ndak gitu. 
Wis, jaga hubungan juga lah sama 
orang-orang lain. Nda usah cari-cari 

5d, 4a Perempuan 
menurut Budaya, 
Menyembunyikan 
Emosi 
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perkara. Diem aja lebih baik. Gitu wae 
sih aku dari kecil. 

27. Begitu ya..Itu juga pengaruh sama 
ekspresi emosi di WA paka emoticon 
ndak, Mbak? 

Lha Aku ya baru ngeh mbaknya bilang 
oq. Mbak ulik-ulik soal emoticon ini ya 
aku gek nyadar. He-e ya. Jadi ini 
sebabe to Aku pakai emoticon-emoticon 
itu. Buat kesopanan, buat ndak terlalu 
blak-blakan. 

4f Kesopanan 

28. Jadi kesimpulannya berpengaruh nih? Iya Mbak.. Kayak tadi Aku banyak 
pake emoticon-emoticon seneng, 
padahal aku biasa aja. Ya, buat jaga 
perasaan orang lain aja. Buat jaga 
hubungan sama orang lain. Biar aku 
ndak dipikir galak atau dingin gitu. 

4b, 4g Menjaga 
Perasaan Lawan 
Bicara, Image 
Baik 
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Koding Subyek IY 

Keterangan : Wawancara Mendalam Subyek Laki-Laki etnis Cina 

Waktu  : Minggu, 17 Juni 2016 pk.12.00-13.00 

Lokasi  : Di Kafe kawasan Semarang Tengah 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Tema 
1. Kalau boleh tahu, umur Anda? 

Pekerjaan? Bisa diceritakan sedikit. 
Umur 26. Kerjaan teknisi mesin pabrik 
untuk proyek-proyek baru. Lulusan 
Universitas Negeri jurusan teknik 
mesin. Anak pertama dari tiga 
bersaudara semuanya laki-laki. 
Kelahiran Weleri, terus tinggal di 
Semarang. Belum nikah. Hahaha, 
apalagi? 

1a, 1b, 
1c 

Pendidikan S1, 
Belum Menikah, 
Bekerja 

2. Etnis? Cina. Hahaha, jaman sekarang masih 
penting ya etnis? 

  

3. Mungkin itu jadi pembicaraan kita 
nanti. Hahaha. Masih tinggal dengan 
orang tua? 

Mmm, untuk saat ini masih. Tapi ke 
depannya sudah ada ancang-ancang 
pindah. Saya abis beli rumah kecil di 
perumahan begitu 

  

4. Oke. Baik. Anda sudah memberikan 
screenshoot chatting whatsapp Anda 
ya kemarin untuk penelitian Saya. 

Saya suka simpel sih. 
Ya, Saya suka menjawab pertanyaan 
dengan emoticon aja. Kan lebih simpel. 

4i Simpel 
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Anda memang aktif menggunakan 
emoticon whatsapp? 

5. Jadi Anda aktif menggunakan 
emoticon waktu chatting di 
whatsapp? 

Ya, boleh dikatakan gitu. Merujuk 
sama yang Saya bilang tadi. Saya 
sering menggunakan emoticon untuk 
menjawab pertanyaan 

2a, 2c Keaktifan 
Penggunaan 
Emoticon, Fungsi 
Indikator 
Nonemosional 

6. Begitu ya.Lalu, apa fungsinya 
emoticon pada chatting Anda kalau 
begitu? 

Banyak sih. Seperti yang sudah Saya 
ungkapkan tadi, bahkan emoticon tu 
bisa mengungkaapkan apa yang nggak 
bisa diungkapkan dengan kata-kata. 

2d Fungsi penandas 
Makna 

7. Apakah emoticon membantu Anda 
mengungkapkan emosi Anda? 

Emoticon membantu Saya dalam 
berkomunikasi. 

  

8. Apakah emoticon yang Anda 
tambahkan di chatting itu representasi 
ekspresi emosi Anda? 

Gimana ya bilangnya. Bisa jadi iya bisa 
jadi nggak. Seperti raut wajah kan ya, 
bisa jadi itu bener-bener ekspresi dari 
emosi yang kita rasakan bisa jadi 
nggak. 
Ya sama seperti raut wajah. Bisa 
bohong kan. Misal dalam hati kita 
sedih, tapi kita paksain senyum. Di WA 
emoticon ya sama kayak gitu lah. Not 
exactly represent our feeling. 

2b Fungsi Indikator 
Emosi 

9. Tidak selalu merepresentasikan 
perasaan kita. Lalu? 

Emoticon di WA sama seperti raut 
wajah. Lambang emosi. Lambang aja. 
Belum tentu benar menggambarkan 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 
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emosi kita. Sama seperti raut muka. 
Kita bisa setel sesuka kita. Apa yang 
kita mau. Mau ekspresi apa bisa diatur. 
Kalau di WA bisa kita pilih, yang mana 
yang mau dipakai. Sama kan? Emoticon 
WA sama raut wajah. Ndak ada 
bedanya. Cuma, yang satu di dunia 
nyata. Bisa ketahuan. Kalau satunya di 
dunia maya kurang bisa dideteksi. 

10. Apa tuh maksudnya yang didunia 
nyata bisa dideteksi dan di WA nggak 
bisa dideteksi? 

Ya kalau di dunnia nyata kita sedih, 
nangis. Diatur deh tuh pake raut wajah 
ketawa. Tetep kelihatan kan bekas 
nangisnya. Bekas air mata, sembab. 
Kalau di WA kan hanya itu yang 
terlihat. Gambar di WA, emoticonnya 
aja. Tanpa tau aslinya. 

2f Tidak Konsisten 
dengan Keadaan 
Aktual 

11. Baik. Emoticon yang mana saja yang 
sering digunakan? (menunjuk emoticon , , dan 

) 
 

3a Emoticon Senang 

12. Tiga itu ya, yang paling sering. 
Jelaskan dong, menurut Anda 
emoticon-emoticon itu artinya apa. 

Yang pertama itu biasa Saya 
gunakan kalau chattingan sama cewek. 

3a Emoticon Senang 

13. Beda ya, chattingan sama cewek Bedalah, jelas. Kalau chatting sama   
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sama cowok? cewek Saya lebih berwarna warni. 
Bukan lebay lho ya, tapi lebih macam-
macam emoticonnya. Kalau sama 
cowok nggak. 

Ini biasa Saya pakai sama cewek, 
artinya ya senang. Hepi. Setuju sama 
perkataan si cewek. OK. Mendukung 
penuh lah. Itu matanya keangkat keatas, 
ada semu-semu merah di pipi. 
Sebenernya sign juga kalau aku suka 
chat ama cewek ini. Gitu 

14. Dengan kata lain, emoticon ini masuk 
dalam kategori ekspresi senang ya? 

Ya, bisa dibilang gitu. Terus yang 

kedua ini sering Saya pakai. Ya 
chatting ama cewek ya sama cowok. Itu 
sebernya keliatan sih, dalam hati 
sebenernya nggak suka, atau ada rasa 
tidak menerima. Tapi terpaksa 
tersenyum. Orang yang lihat ini juga 
pasti tahu. 
Gini, misal ada orang mau pinjam 
laptop saya. Saudara Saya lah, 
katakanlah. Sebenernya Saya nggak 
rela laptop Saya dipinjam. Tapi Saya 
balas WA dia dengan kata-kata ‘OK. 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 
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Ati2 pakenya. Balikinnya tepat waktu 

ya’ plus tambah emoticon itu . 
Dengan begitu saudara Saya yang 
pinjam ini tahu, kalau Saya nggak 
100% mau pinjamkan laptop. Bisa saja 
Dia batalkan meminjam. Atau dia tetap 
pinjam tapi benar-benar jaga laptop 
Saya, pakainya nggak sembarangan, 
balikinnya tepat waktu, atau bahkan 
sebelum jatuh hari dia janji balikin 
udah dibalikin. 

15. Ya, ya. Saya ngerti. Nhah, kalau 
emoticon yang terakhir yang sering 

digunakan ? 

Itu sering Saya pakai kalau WA dengan 
temen kerja, atasan, temen-temen 
cowok. Temen cewek ada sih yang 
Saya pakai itu. Tapi nggak sering. Itu 
juga sama artinya lebih ke meng-oke-
kan. 
Saya diawal tadi dah bilang kan, Saya 
minim kata-kata. Kalau bisa dijawab 
dengan emoticon, itu malah lebih 
menggambarkan apa yang mau Saya 
sampaikan daripada Saya bales sama 
kata-kata. Nha itu tadi. Misalnya Saya 
janjian sama teman kerja Saya keluar 
makan siang, dimana gitu, Dia yang 

2c. 4i Fungsi Indikator 
Nonemosional, 
Jaga image 
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tentukan tempat makannya. Saya hanya 

balas sama emoticon untuk 
persetujuan. Oke, gitu artinya. Atau 
temen kerja muji Saya, bilang hebat 
lolos deadline, Saya pakai emoticon itu 

juga. Janjian sama teman dekat 
Saya untuk nonton bola bareng, Dia 
bilang jangan telat, Saya balas emoticon 

itu . Waktu Saya digasaki abis 
jalan sama cewek, Saya juga balesnya 
tanpa kata-kata, hanya sama emoticon 

itu . 
16. Jadi emoticon ini digunakan tanpa 

kata-kata ya? 
Nggak. Nggak juga (menggeleng) 
nggak selalu. (Diam). Pakai kata-kata 
juga. Temen komentar soal sepatu baru 
Saya. Temen WA ‘Sepatu anyarrr’ 
Saya balas ‘Anyar gress. Murah. Apik’ 

lalu pakai emoticon itu . Jadi 
nggak selalu emoticon ini aja tanpa 
kata-kata. Nangkep lah ya? 

2c Fungsi Indikator 
Nonemosional 



168 
 

17. Oke. Iya. Nangkep. Sorry. Kalau 

emoticon kedua tadi yang ini . 
Menurut Anda masuk dalam kategori 
ekspresi emosi yang mana? Senang, 
sedih, marah, takut, terkejut, jijik? 

Tunggu… (menggosok-gosok dagunya, 
diam agak lama). Kalau ini bisa banyak 
sih. Bisa sedih, marah, takut, terkejut, 
atau jijik. 

3b,3c, 
3d,3e 

Emoticon Sedih, 
Marah, Takut, 
Jijik 

18. Bisa semua kecuali senang ya? Ya..Ya.. Padahal ekspresinya senang 
itu, matanya sipit mulutnya lebar. Tapi 
ekspresi ini itu senang yang pura-pura. 

4k, 4a Pura-pura, 
Menyembunyikan 
Perasaan 

19. Bisa dijelaskan tadi, soal bisa jadi 
sedih, marah, takut, terkejut, jijik? 

Satu-satu ya. Sedih, ya, jelas. Orang 
sedih Saya lagi sedih dimarahin bos, 
lalu diajak keluar, katakanlah ke mall 
oleh gebetan Saya. Saya bakal 
mengiyakan dengan chat ‘Oke, tapi 
jangan lama-lama ya’ lalu pakai 

emoticon itu . 
Nha kalau marah situasinya Saya marah 
dengan teman dekat Saya dari kecil 
yang minjam uang beluk kembaliin 
terus dah minjem lagi. Saya marah, tapi 
Saya nggak enak juga sama sahabat 
Saya kan. Saya Wa sahabat saya 
‘Jangan sering-sering minjem duit to’ 

3b,3c, 
3d,3e 

Emoticon Sedih, 
Marah, Takut, 
Jijik 
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lalu kasih emoticon itu .  
Terus kalau takut Hahaha,(tertawa 
lebar) apa ya contohnya. Oh, Abis 
nonton Valak. Terus temen yang iseng 
WA, hati-hati itu lemari kamarmu kan 
ndak bisa ditutup to. Nha Saya balesnya 
‘Seng nggenah kowe’ lalu Saya beri 

emoticon itu . 
Terkejut nih dalam arti baik apa jelek  

 ya. 
Kaget dalem arti jelek kan takut ya. Ya, 
waktu itu ada cewek cakep yang ndak 
terduga isa WA Saya tiba-tiba. Partner 
kerja sih. Tapi kantor beda. Lha Saya tu 
balesin WA nya ya sambal kaget, terus 
apa ya, gumun gitu. ‘Kamu tau 
nomerku dari mana?’ Saya paka 

emoticon itu . 
Jijik tu bertolak belakang. Hahahaha 
(tertawa keras, mata tertutup, menutupi 
mulut). Jadi ada cewek yang dari SMA 
naksir Saya. Nha cewek itu sering 
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bilang di WA. Tiba-tiba malem-malem 
bisa WA sendiri gitu. Nanya ‘Lagi apa 
koko cakep’. Sekali dua kali cuman 
read kan Saya. Akhirnya Saya bales 
‘Nggak lagi apa-apa’ sama emoticon itu 

. Yaampun… sorry. Yaampun, ya 
piye ya. Sorry to say. Itu ekspresi jijik 
yang terlingkup dalam senyum. 
Hahahahaha… 

20. It’s OK. Ya, ya. Berarti emoticon ini 

nggak ada arti sesungguhnya? 

Mmmm, untuk mengelabuhi sih. Bukan 
benar-benar ekspresi yang 
sesungguhnya. Untuk kesopanan aja. 
Tapi pokoknya kalau pakai emoticon 

ini  berarti ada yang 
disembunyikan lah intinya. 

4f Kesopanan 

21. Oh, begitu. Lalu kalau emoticon ini 

? Termasuk dalam ekspresi 
emosi mana menurut Anda? 

(Mengerutkan alis sebentar). Itu, 
kayaknya hampir sama deh. Kalau yang 
ini fungsinya lebih ke jaga image. 
Hahahaha… 

4j Jaga image 

22. Menurut Anda masuk dalam ekspresi 
emosi yang mana? Senang, sedih, 
terkejut, takut, marah, jijik? 

Gimana ya… Menurut Saya lebih ke 
senang sih. (Diam). Senang. Iya 
senang. Bangga gitu. Jaga image. 
Senang Bangga. Ya, lebih ke senang. 

3a. 4j Emoticon 
Senang, Jaga 
Image 
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23. Oke kalau begitu. Lalu, Saya ingin 
menanyakan statement yang sempat 
Anda lontarkan ya tadi. Jadi Anda 
chatting dengan cewek sama cowok 
berbeda ya, penggunaan 
emoticonnya? 

Ya. Beda sih kalau Saya. Kalau sama 
cewek itu Saya lebih banyak pakai 
emoticon. Macam-macam. Ya, buat cari 
perhatian aja gitu… Biasalah cowok. 
Kalau WA sama cowok ya jaim lah. 
Jaga image. Jadi sok-sok misterius gitu. 
Kebanyakan ya pakai emoticon tadi 

yang ini . 

  

24. Apa di kehidupan biasa sehari-hari 
Anda juga banyak menampilkan 
ekspresi-ekspresi emosi begitu? 

Wah, kalau itu sih sebelas duabelas lah 
sama waktu pakai WA. 
Sama, sok cool aja kalau di kehidupan 
sehari-hari. Jaga image… 

4j Jaga Image 

25. Wah, kenapa tuh? Dari tadi kok jaga 
image terus? 

Iya lah, lebay banget kalau hepi terlalu 
hepi, seneng gitu kan… Sampai semua 
orang tahu. Senyum2 gitu. Ndak lah. 
Seneng ya seneng. Biasa aja. Marah 
juga ndak usah lebay. Marah ya diem 
aja. Saya memang tipe marah yang 
diem sih. Kalau udah sampe 
kebangetan baru deh mbentak orang. 

4c Meredam Marah 

26. Iya. Lalu maksudnya jaga image ini 
apa? Apa menutupi perasaan gitu? 
Tidak menunjukkan perasaan di 
depan publik. 

Wah, ada dua premis nih. Saya ada 
yang setuju ada yang nggak. Kalau 
menutupi perasaan sih nggak sih, Saya 
nggak setuju. Tapi tidak menunjukkan 
perasaan di depan publik iya tuh. 

5e Hati-hati dalam 
Pengungkapan 
Emosi 
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Memang Saya nggak suka mengumbar 
ekspresi. Bua tapa semua orang tau 
perasaan kita. Malah nanti dikira kita 
lemah. Ngumbar perasaan tu sama aja 
ngumbar kelemahan, kita terlihat lemah 
dimata orang-orang 

27. Mengumbar perasaan, bisa Saya 
bilang itu ekspresif? 

Ya, bisa.   

28. Kalau kita ekspresif malah kita 
terlihat lemah? 

Dengan kata lain ya gitu. Kita gampang 
berekspresi. Orang-orang bisa tahu 
kapan kita senang, kapan kita sedih, 
kapan kita takut. Kita kayak telanjang 
dong kalau gitu. Bukan berarti kita 
tidak punya emosi ya. Kita punya 
emosi, tapi kita jaga emosi itu, kita atur, 
supaya emosi itu sendiri ndak jadi 
bumerang buat kita. 

5e Hati-hati dalam 
Pengungkapan 
Emosi 

29. Oke. Saya tangkep prinsip Anda. Itu 
bener-bener prinsip Anda? Atau 
Anda belajar dari seseorang? 

Ya, prinsip Saya.   

30. Mengapa orang-orang lain nggak 
boleh tahu apa yang Anda rasakan? 

Untuk apa? Mereka jadi tahu 
kelemahan Saya. Bahkan pas waktu 
seneng sekalipun, jangan terlalu 
kelihatan senang. Kalau punya uang, 
jangan kelihatan punya uang! Hahahaha 
(terbahak-bahak). 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 
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31. Kalau punya uang jangan kelihatan 
punya uang ya. Siapa tuh yang 
ngajarin gitu? 

Mpek. Om Saya. Kakak tertua Mama 
Saya. Waktu itu, Saya masih inget. 
Inget banget. Pas waktu itu tahun baru 
cina. Saya sekeluarga pergi ke 
Surabaya buat pei cia sama keluarga 
disana. Inget itu, pas masih SD. Saya 
mbolos. Waktu itu belum kayak 
sekarang, tahun baru imlek belum 
tanggal merah waktu itu. Nhaa, family 
yang di Surabaya ini lumayan kaya lho. 
Bagi-bagi angpao. Saya dapet banyak. 
Seneng dong, Saya dapet banyak. 
Cengar-cengir tuh Saya. Sampai pas 
waktu mau pulang Semarang, di stasiun 
diantar sama Mpek Saya ini, yang di 
Surabaya. Mpek Saya ini mbilangin 
Saya, jangan ngguyu wae, mesam-
mesem ketok nanti dapet angpao 
banyak nanti bisa dirampok orang. 
Katanya gitu. Saya ya langsung takut 
Ya sejak itu, Saya kalau punya uang, 
dapet bonus, ya biasa-biasa aja. Hepi, 
keliatan. Tapi nggak over. Abis dapet 
bonus nihhh… ndak maul ah langsung 
abis buat minjemi temen duit. 
Whahahahaha! (tertawa keras) 

5b Identifikasi Ortu 
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32. Oke, itu untuk perasaan senang yang 
berhubungan dengan uang ya. Kalau 
perasaan-perasaan yang lainnya? Dari 
mana Anda mulai belajar hingga 
sampai mempunyai prinsip ekspresi 
perasaan jangan sampai diumbar? 

Mmmh, gini ya. (Diam, memiringkan 
bibir). Itu prinsip Saya aja sih. Saya 
mau bertindak professional. Jadi ya 
jaga image. Terus misalnya ya, kita nih 
cowok. Masak iya sih nangis juga mau 
nangis beneran. Pake emoticon-
emoticon nangis gitu. Nggak lah. 
Nggak elok lah. Jadi lebih baik 
perasaan, emosi, kita atur, demi 
kebaikan kita sendiri kedepannya. 

4j Jaga Image. 

33. Kebaikan kita sendiri ke depannya 
maksudnya? 

Ya, kita jaga emosi-emosi kita. 
Pengungkapannya untuk kebaikan kita 
ke depan. Kita tetep jaga image, sama 
teman, supaya teman itu juga nggak 
meminta lebih, jaga emosi juga sama 
atasan, sama rekan kerja biar karir ke 
depannya bagus juga. Jaga 
pengungkapan emosi kita juga sama 
pasangan nanti, supaya apa yang kita 
harap dari pasangan bisa dikasih, 
perhatian, dan segala macamnya. 

4j, 5e Jaga Image, 
Hati-hati dalam 
Pengungkapan 
Emosi 

34. Baik. Pengungkapan perasaan dan 
emosi itu juga dalam bentuk emoticon 
ya? 

Exactly! Soalnya pakai emoticon itu 
lebih ndak bisa dikontrol lho. Tanpa 
sadar, kita udah larut kan, sama 
chatting. Pakai emoticon. Nha, itu yang 
lebih susah dikontrol. 
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35. Tadi Anda juga singgung soal 
sebaiknya laki-laki dalam 
mengungkapkan perasaan. Apakah 
ada nasehat-nasehat, atau 
pembelajaran dari keluarga atau 
kerabat Anda mungkin tentang 
sebagaimana laki-laki harus 
berekspresi emosi? 

Saya juga ndak tahu ya, ajaran itu 
datengnya dari mana. Yang jelas, 
sekarang ini sebagai cowok, tionghoa, 
bebannya berat. Saya merasa itu. Ndak 
ada yang ngajarin. Tapi mungkin Saya 
belajar aja dari kehidupan Papa Mama, 
saudara-saudara. Perkataan orang-orang 
gitu kan. Cowok, tionghoa harus kerja, 
nyukupi keluarga. Cowok Tionghoa ni 
bawa marga. Nama depan Cina tu, yang 
nanti bakal diturunke ke anak. Jadi 
segala sesuatune disorot. 

5a Peran Laki-laki 
menurut Budaya 

36. Jadi kalau cowok tionghoa semuanya 
jadi disorot gitu ya? 

Iya. Itu seng berat sih. Kudu jadi 
pribadi tangguh tenan nek menurutku. 
Kudu pinter kerja, cari duit. Bahkan 
nek kerja ikut orang tu mesti rasane 
ndak cukup gitu. Cari sampingan lain. 
Pokoke yang ngehasilke duit lah.Terus 
juga jadi kepala keluarga yang apik, 
nyontoni, ngajari anak-anake. Apalagi 
nek anake cowok. 

5a Peran Laki-laki 
menurut Budaya 

37. Mmm, mungkin bisa tarik benang 
merah dari pengungkapan emosi 
sama jadi cowok tionghoa tu berat? 

Iya… Lha makane itu. Karena beban 
kita berat. Bawa nama marga, kerjaan 
harus apik, usaha biar keluarga 
makmur, nha itu kita jadi jaga ekspresi 
emosi kita ke orang lain kan. Jangan 

5a Peran Laki-laki 
menurut Budaya 
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sampai kita salah langkah. Salah 
langkah kita yang kena. Nama marga 
tercoreng juga. 

38. Bisa dijelaskan bagaimana salah 
langkah? 

: Kondisi misalnya kita deal sama klien 
lewat WA ya, jangan sampai pakai 
emoticon yang menyinggung. Lagi 
tawar menawar pakai emoticon marah 
atau flat gitu. Batal transaksi kita nanti. 
Sama atasan juga, emoticonnya yang 
standar aja. Nggak usah sampai yang 
lebay karena nanti atasan salah tangkap 
dikira kita mau menjilat. Ya to. Salah 
langkah itu pengaruh ke masa depan, 
bawa nama. Nggak jadi deal kerjaan 
misalnya nggak jadi dapet duit, 
keluarga nggak makmur, wah cilaka 
itu. 

5e Hati-hati dalam 
Pengungkapan 
Emosi 

 



177 
 

  



178 
 

Koding Subyek ME 

Keterangan : Wawancara Mendalam Subyek Perempuan etnis Jawa 

Waktu  : Selasa, 2 Agustus 2016 pk.18.00-18.30 

Lokasi  : Di Rumah Subyek 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Tema 
1. Ya, ME mungkin boleh perkenalan 

dulu. 
Namanya, ya tadi… sudah ya. Umur 29 
tahun. Belum nikah. Pekerjaan, online 
shop-an 

1c Bekerja 

2. Online shop-nya di bidang apa? 
Bukan buku pelajaran yang di 
sekolah-sekolah itu ya? 

Oh, Aku ambilin buku dari supplier. 
Penerbit-penerbit gitu. Banyak sih, dari 
buku anak-anak, sampai kamus, buku 
toefl-toefl gitu juga. 
Ndak sih. Kalau itu mereka punya sales 
sendiri yang ke sekolah-sekolah gitu. 
Ini yang aku jual dari penerbitnya 
gramed, kompas, bentang, gagasmedia, 
novel-novel gitu juga banyak. Sastra, 
terjemahan… 

  

3. O, ya, ya. Lalu, bisa ceritakan latar 
belakang keluarganya ME? 

Apa ya… Aku tiga bersaudara. Aku ni 
nomer satu. Adekku yang nomer dua 
cewek juga, sekarang kerja bank sih. 
Penugasan di Tegal. Itu kaceke cuman 
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setaun sama aku. Adekku paling kecil 
cowok. Masih kuliah di Jakarta. 

4. Bisa ceritakan dikit soal orang tua? Mamahku asli Juwana. Papahku asli 
Semarang. Tapi dulu Mamahku sekolah 
SMA sudah di Semarang. Jadi ya Papah 
Mamahku dah lama di Semarang, ndak 
pindah-pindah. Anak-anake juga lahir 
di Semarang kabeh. Dulu Mamahku tu 
anak tukang jualan kerupuk di Juwana. 
Jadi ya bukan dari keluarga kaya. 
Ngkongku dari Mamah ya kerjane 
kerupuk itu. Nha Papahku di Semarang 
anake tukang kelontong. Dulu 
ngkongku jualan minyak keliling gang-
gang gitu katane. Terus sakit. Buka 
kelontong. Sampe sekarang kelontonge 
masih ada. Tapi sudah ndak laku. Wis 
ada indomaret alfamart tu, wis ndak 
ketok tenan ambegane kelontonge. 
Cilik, sakpintu tok. Sekarang tonggo-
tonggo tok yang beli. 

  

5. O, begitu. Lalu dulu ME kuliah 
dimana? Pernah keluar kota atau 
semarang aja? 

Aku dulu akademi sekretaris. Terus 
kerja di ekspor impor gitu sempet, dua 
tahun. Terus kuliah lagi perbankan, tapi 
ndak bar. Ya wis, bar tu ya bantuin 
Papah wae mbek online shop-an. Dulu 

1a Pendidikan S1 
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pernah online shop-an bajuk. Tapi 
tekor. Bathine ndak banyak. Nha ini 
buku kok ternyata banyak peminate. 
Yang pesen sampe luar pulau juga. 
Yaudah. Ngerjakke ini aku, wis meh 
tiga tahun ini. 

6. Memang Papa ada usaha apa? Percetakan sih.   
7. Oh, ya. Oke. Anda sudah lama 

menggunkana aplikasi whatsapp? 
Mayan lama. Kan namane dagang. 
Usaha online shop. Jadi setiap aplikasi 
chatting itu aku punya. Hahahaha…. 
(tertawa keras, kepala ditarik 
kebelakang). Gini lho ceritane, dulu 
kan BBM-an. Nha sekarang bar ada 
android tu banyak yang ndak pakai 
BBM lagi. Whatsapp tu kan ya 
gampang. Pakai nomor kita juga kan. 
Jadi ndak perlu susah pakai kode-kode 
atau nama lagi add-e. Sekarang wis 
pakai BBM kabeh, ndak ada yang pakai 
BBM. Jarang banget. 

  

8. Jadi ME menggunakan whatsapp 
untuk urusan bisnis ya? 

Mmmm… (menarik mulut ke kiri, mata 
melihat ke kiri bawah) Ya buat 
chattingan pribadi juga sih. Tapi beda 
nomor. Ada nomer sendiri buat jualan, 
ada yang buat pribadi. 

  

9. Tapi semuanya ME lebih sering Iya… Yang pakai BBM wis ndak ada.   
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chatting pakai WA? Pindah WA kabeh kok. Jadi sekarang 
aku ya pakeke WA. 

10. ME sering menggunakan emoticon di 
WA? 

Seriiiing…. Sering banget. 
Setiap garis. Setiap satu kalimat 
kayaknya pakai sih kebanyakan pakai. 

2a Keaktifan 
Penggunaan 
Emoticon 

11. Alasannya apa, kok ME pakai 
emoticon di setiap kalimat? 

Ehm.. apa ya. Ya pakai aja. 
Ya gitu. (diam sejenak) Misale ada 
orang pesan buku, bukunya sudah 
dikirim, ya aku kabarin mereka ‘buku 
udah dikirim ya, ditunggu datangnya’ 
tak kasih emoticon senyum gitu 

2a Keaktifan 
Penggunaan 
Emoticon 

12. Nha, oke. Contoh yang jelas tuh. 
Kenapa ME kasih emoticon senyum? 
Kenapa nggak cuman tulisan aja yang 
dikirim ke customer? 

Biar customer merasa senang. Kita kan 
harus ramah jadi seller. Biar customer 
puas, hepi, terus beli lagi ke kita. Dia 
juga bakal rekomen ke temen-temennya 

2b Fungsi Indikator 
Emosi 

13. Untuk menampakkan kebaikan ke 
customer ya… Ya. Terus tadi ME kan 
bilang dikasih emoticon senyum, apa 
di kenyataannya ME juga senyum 
juga? 

Hahahaha,,, Ya ndak nho. Mosok aku 
ngetik mbek senyum-senyum dewe. 

2f Tidak Konsisten 
dengan Keadaan 
Aktual 

14. Ndak senyum ya berarti. Oke. Dari 
semua emoticon, ME paling sering 
menggunakan yang mana untuk 
chatting? 

Yang ini aku sering pakai, ke customer 
yang nawar-nawar, nek ndak chatting 

pribadi (menunjuk f ace with tears 

of joy), terus yang ini (menunjuk 
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smiling face with smiling eyes) aku 
pakai terus kalau ngobrol sama 
customer. Ehmm…(matanya menyapu 
semua emoticon yang ada) terus mana 

lagi ya… Ehmm…ini (menunjuk 
Smiling Face with Open Mouth and 
Cold Sweat) sering Aku pake kalau 
customer nawarnya gila. Atau kalau 
ndak ongkir ditawar. Hahaha… lucu 
toh. Ongkir kok ditawar, lha memang 
sini yang punya ekspedisi apa. Sama… 

apalagi ya, ini sih (menunjuk face 
with throwing kiss) nek aku gek chat 
mbek pacarku. 

15. Aku bahas satu-satu ya. Yang 

pertama ini ( ) biasanya ME 
gunakan pas situasi chatting kayak 
apa? 

Ya, nek pas lagi guyon-guyon gitu. Itu 
kan artine ketawa ngekek sampe keluar 
air mata kan… 

3a Emoticon Senang 

16. Tadi ME juga berkata bahwa 
digunakan pas lagi customer nawar 
harga? 

Hehehe, itu lebih sarkastis sih. Ketawa 
ngekek, tapi yang bener wae. (diam dua 
detik) misale ya, de-en nawar gitu. 
Terus aku bilang, ‘harganya udah pas’ 

4l Sarkastis 
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kasih emoticon itu ( ). 
17. Jadi, emoticon ini melambangkan apa 

untuk ME? 
Emmm… perasaan senang. Apa ya, 
ekspresi ketawa kenceng banget sampai 
air mata keluar. 

3a Emoticon Senang 

18. Oke, perasaan senang, ekspresi 
ketawa kenceng banget sampai air 
mata keluar ya… Tapi, aktualnya, 
saat ME mengetik emoticon ini, apa 
juga perasannya sama seperti itu? 

Endak.. Lha tadi, ada sarkame, pas ada 
customer naware sampe afgan ya to. 
Sadis. Ya, kalau di kehidupan sehari-
hari ya, eskpresi senang, ketawa lucu 
banget, tapi kalau pas sama customer 
lebih sering sarkasme itu 

4l Sarkastis 

19. Nha, kalau emoticon kedua yang tadi 
disebutkan sering dipakai? Yang ini (

) dipakai kalau apa? 

Itu kesopanan aja. Kayak kalau senyum 
biasa. 
Ya, kalau sama temen, saudara, apa apa 
gitu ya pas Oke, terus aku kasih 

emoticon itu ( ). Nek sama 
customer ya kalau mereka ngabarin 
udah transfer, atau barang udah sampai, 
gitu. 

4f, 3a Kesopanan, 
Emoticon Senang 

20. 
Jadi buat ME emoticon ini ( ) 
maknanya apa? 

Ndak mengeskpresikan apa-apa. Ya, 
senyum itu nek di kehidupan nyata. 
BIasa ae. Dewe senyum nek apa sih, ya 
senyum ae toh. Kayak biasa sehari-hari. 
Bukan senang, biasa ae. Apa toh ya.. 
Nunjukke kalau kita ramah gitu lo, 

2f Tidak Konsisten 
dengan Keadaan 
Aktual 
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sama orang lain. 
21. Oke… Terus kalau emoticon ini (

) gimana? 

Oh, itu sweat. Halah, kalau kita krik-
krik gitu loh… 
Itu-tu ngungkapin perasaan ‘asem ik’ 
gitu. Sesuatu yang kita ndak harapkan, 
bikin sebel, tapi kita tetep harus 
senyum. Gitu lah. 
Biasane nek customer-customer kurang 
ajar tu. Minta diskon, minta bonus. 
Atau ditagih transfer besok-besok 
terus. Besonya ditagih bilang besoknya. 
Ya aku kalau gitu sebel lah. Ya aku 
balesinnya ‘kalau besok-besok ndak 
ada batesnya, besok terus’ aku kasih 

emoticon ini ( ). Kan ya sini 
dongkol kan ya. Tapi ndak bisa marah. 
Sama customer hwee.. Salah ngasih 
emoticon bisa nyebar kemana-mana 
gulung tikar aku nanti. Ahahahahaa….. 

4a Menyembunyikan 
Perasaan 

22. 

Jadi emoticon ini ( ) 
mengekspresikan perasaan dongkol 
ya? 

Ya, dongkol yang tak bisa 
terekspresikan. Harus tetep senyum 
demi profesionalitas. Hehehehe…. 

3e Emoticon Marah 

23. Trus, kita lanjut ya… Kalau emoticon Ya, kayak tadi yang aku bilang, ini tak   
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ini ( ) gimana? 
pake kalau chattingan WA sama 
pacarku. 
Sama adekku cowok juga. Sama 
sohibku jugak. 

24. Artinya apa menurut ME? The expression of love… Ahahahaha 
(tertawa keras) Genit juga sih, godain 
adekku cowok. 
Ya, kayak aku bilang. ‘Ati-ati lho 
disana. Naksir cewek, jangan mau 
ditaksir cowok.’ Aku kasih emoticon itu 

( ). Seneng aku godain dia. Sama 
sohibku juga. Have fun ya weekend ini, 
pake helm. Aku kasih emoticon itu (

). Ya, genit… godain-godain 
gitu… 

2c Fungsi Indikator 
Nonemosional 

25. Oke. Sekarang Aku bahas 
screenshoot yang ME kirim untuk 
pengumpulan data waktu itu 
ya..Disini ME mengetik satu 
emoticon beberapa kali. Banyak 

jumlahnya. Seperti ini ( ) lima 

Itu yang pertama ( ) kan artinya 
kaget itu, syok… ndak nyangka. Yang 

kedua itu ( ) ini ekspresi tersipu 

gitu. Yang terakhir ( ) senyum 
aja, seneng. Ramah. Makasih gitu 

2c, 4g Fungsi Indikator 
Nonemosional, 
Image Baik 
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kali, yang ini ( ) lima kali juga, 

terus yang ini ( ) tiga kali. Bisa 
dijelaskan maksudnya apa? 

26. Oke.. Kalau jumlah itu ada artinya? Ooooh, jumlah tap emoticonnya… 
Mmmm (diam, alis mengerut hampir 
menyatu). Itu kadare mungkin ya. 
Nha.. (mengangguk-angguk). Beda, 
beda. Itu kadar. Jadi semakin banyak, 
tadi artinya sangat. Kayak nek kaget 
tadi, ndak terduga emoticone kan ini (

) sampe lima kali tu artine kaget 

banget aku… Nek yang ini ( ) 
sampe lima kali tu ya kayak situasine, 
misale kamu beli sesuatu d toko, abis 
itu bayar, yang punya toko nek ndak 
kasire kan mesti senyum beberapa kali 
to, sebelum kamu pergi toko. Ya, sama. 
Online shop ya gitu… Ahahahhaa…. 

4m Intensitas Emosi 

27. Hahahaha. Ya. Ya. Ngerti, Aku. 
Nhah, berikutnya, akum au nanya 

Lumayan sih, sama temen-temen, 
keluarga. Aku orang asertif kok. Ndak 

4f, 4b Kesopanan, 
Menjaga 
Perasaan Lawan 
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menurut Kamu, kamu orang yang 
ekspresif ndak sih? 

ada yang nutup-nutupi. Ya, cuman 
karena kerjane online shop-an itu, aku 
jadi semakin sopan. Hahahaha (tertawa 
kecil) kayak direm ekspresine. 
Ya, nek misal juengkel ma customer 
ndak isa ngonek-ngonekke customer 
juga dong. Ya, dari situ aku belajar 
merangkai kata. Apa yang pantes apa 
yang ndak pantes. 

Bicara 

28. Kamu di kehidupan sehari-hari sama 
di chatting WA sama-sama ekspresif? 

Ya, kurang lebih sih. Tapi nek sama 
customer gitu ngerem 

5e Hati-hati dalam 
Pengungkapan 
Emosi 

29. Dalam arti, kalau kamu kasih 
emoticon ketawa nih, di kehidupan 
nyata kamu juga ketawa? 

Ya, gitu bisa jadi. Nek marah tenan ya 
aku kasih emoticon marah sama 
temenku, sama pacarku. Kecuali sama 
customer lho ya.. Tadi marah, jengkel, 
duongkole diubah sama emoticon lain 
yang lebih sopan. Apa ya namane tu… 
Ya, gitulah. 

4f Kesopanan 

30. Oke, baik… Lalu, di keluarga ME 
sendiri, apa juga ada kebebasan 
mengeskpresikan emosi? 

Gini, nek keluargaku kan Budha, Jadi 
boleh dibilang adhem ayem ya. Papah 
sama Mamah ya jarang marah. Marah 
tu apa gunane, ndak berguna, buang 
energi tok. Marah mungkin puas sesaat 
aja, abis itu nimbulin masalah lain sama 
orang lain. Jadi ya nek marah jarang. 

5c, 5b Pengaruh 
Kepercayaan, 
Identifikasi 
Orangtua 
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Mamah papahku isa gitu. Aku, sama 
adek-adekku belum sampe yang dalam 
tahap itulah. Masih biasa aja. Kadang-
kadang ya marah. Lha wong marah 
ndak isa diprediksi kapan datenge. 

31. Kalau dari segi budaya etnis tionghoa 
sendiri. Pernah atau ndak, ME 
diajarkan bagaimana harus bersikap? 
Bagaimana harus mengekspresikan 
emosi, begitu? 

Apa ya.. Mak sama Ngkong dari Papah 
sih, yang sering ngasih nasehat-nasehat 
gitu. Soale nek Mak sama Ngkong dari 
Mamah kan di Juwana, jadi jarang 
ketemu juga. 
Ya, bilang, kelakuan yang baik. Yang 
baik sama tetangga-tetangga. Kita 
hidup dari tetangga-tetangga juga. 
Jangan suka marah-marah sama 
tetangga gitu. 

5b Identifikasi 
Orangtua 

32. Dari tadi marah terus nih, yang 
disebut. Bagaimana dengan ekspresi 
yang lainnya, senang, sedih, 
takut,jijik, terkejut? 

Waduh, ndak semuane aku pernah 
denger. Ya, paling kalau senang, itu 
jangan kelihatan terlalu senang. Nanti 
bahaya untuk kita sendiri. Bisa 
dirampok, bisa ada orang iri. Gitu 
katanya. 

  

33. Oke… Lalu, mengenai ME kan 
perempuan nih. Ada petuah-petuah 
mengenai cara mengkespresikan 
emosi? 

Ya, Mamah sering bilang kalau itu. Jadi 
cewek yang kalem. Yang lembut, 
jangan grusa-grusu. Kalau mau berbuat 
harus berpikir dulu. Pikir panjang. Apa 
gunanya, apa akibatnya, apa resikonya. 

5b, 5d Identifikasi 
Orangtua, Peran 
Perempuan 
menurut Budaya 
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Ya, terutama nek mengekspresikan 
emosi. Mungkin Mamah ya pengaruh 
dari ajaran Budha sih. Sering ngajak 
aku meditasi juga. Katane biar bisa 
tenang besok nek dapet suami pemarah. 
Hahahaha… Sapa jugak, yang mau 
kawin sama yang ngamukan. Ya, to? 
Itu dari Mamahku lho ya. Nek aku 
pribadi, aku kudu jaga ekspresi 
emosiku juga. Kan aku jualan, 
hubungane sama customer, sama 
reseller, sama supplier. Ya kudu ati-ati. 
Jualan online shop-an gini banyak 
godaanne lho. Ada wae yang maraki 
jengkel, emosi, sedih. Wes, macem-
macem. Ya, aku kudu kuat. Meditasine 
Mamahku berguna juga akhire. Aku 
jadi isa mikir. Jangan cepet ekspresikke 
emosi yang negatif-negatif. Jaga 
perasaan customer, klienku. Supaya 
lancar terus to, usahane. 

34. Iya.. Bener juga sih. Lalu, yang 
terakhir nih, apakah doktrin-dotrin 
budaya tadi, dari Mamah soal gimana 
perempuan berekspresi, dari ajaran 
agama juga, berpengaruh sama 

Ya, bener juga ya. Jadi apa yang 
dibilang Mamahku, Mak, Ngkong juga. 
Ngaruh sama piye aku ngeskspresike 
emosi. Ya to, budayaku yang pengen 
perempuan itu halus, tapi si satu sisi 

5b, 5e Identifikasi 
Orangtua, Hati-
hati dalam 
Pengungkapan 
Emosi 
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perilaku ME mengekspresikan emosi 
lewat emoticon? 

kuat, ya itu yang taq tunjukno sama 
orang lain pas aku chattingan d WA. 
Ndak semata-mata ngekspresike emosi, 
tapi aku juga mikir kedepan. Apa 
untunge, apa rugine buat aku. Kalau 
aku apa-apa terlalu ekspresif kan 
cowok-cowok yang satu budaya sama 
aku ya mesti risih, ndak seneng to ya. 
Nanti aku dijauhi, angel jodone. Ya… 
bener sih.  
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