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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat pasti mempunyai nama, 

yang biasanya diperoleh dari orang tuanya. Nama tersebut merupakan pertanda 

eksistensi orang yang bersangkutan. Rasulullah SAW, telah memberi perhatian yang 

sangat besar terhadap masalah nama. Kapan saja beliau menjumpai nama yang tidak 

menarik dan tak berarti, beliau mengubahnya dan memilih beberapa nama yang 

pantas. Dalam sebuah hadist tentang kewajiban orang tua menurut Islam, salah 

satunya yaitu “kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang 

baik, memberi tempat yang baik, dan mengajari sopan santun” HR.Tarmidzi. 

Nama itulah yang biasanya dapat membedakan seseorang  dengan orang lain. 

Istilah nama sering diartikan sebagai kata sebutan yang dijadikan identitas seseorang 

untuk memanggil, inisial atau sebutan untuk suatu barang agar berbeda dengan barang 

lain.  Bagi seseorang, nama diri diperlukan. Nama diri diperlukan dan harus dimiliki 

di manapun dia berada. Baik dia sebagai warga masyarakat pedesaan, perkotaan, 

golongan terpelajar, maupun golongan yang tidak terpelajar. 

Sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebudayaan, nama 

diri juga mengalami perkembangan. Perkembangan nama diri ini meliputi bentuk, 

makna, dan pola-polanya. Perkembangan bentuk nama diri yaitu bedasarkan 

pemilihan kata nama diri. Perkembangan makna nama diri yaitu berdasarkan 

bermakna atau tidak bermakna suatu kata dalam nama diri. Sedangkan perkembangan 
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pola nama diri berdasarkan jumlah kata dalam nama diri. Perkembangan bentuk, 

makna, dan pola nama diri ini penting untuk diamati, diteliti, dan kemudian 

diinventarisasikan. 

Nama diri yang berkembang sesuai dengan zaman dan kebudayaan itu 

berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat dan budayanya.Perkembangan 

budaya masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan bahasa dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, nama diri dapat ikut serta memperkaya bahasa, menunjukkan adanya 

kesejajaran asal usul daerah pemakaian, menunjukkan asal usul golongan sosial dan 

golongan etnik pemakainya, menunjukkan faktor psikologis, menunjukkan 

penggunaan bahasa asing, serta adanya kebutuhan menggunakan kata yang 

baru.Dalam memilih kata untuk pemberian nama, orang tua selalu memperhitungkan 

dan memperhatikan makna kata pada nama diri karena nama merupakan doa dan 

harapan orang tua untuk anak. Orang tua, dalam masyarakat Indonesia, meyakini 

bahwa nama diri yang dipungut dari kata-kata dengan makna positif dapat membawa 

pengaruh yang besar terhadap tingkah laku dan watak dari penyandang nama diri itu 

di dalam lingkungan hidup masyarakatnya.  

Memilih nama merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Di Indonesia ada 

beberapa daerah yang memiliki upacara khusus untuk acara pemberian nama pada 

seorang bayi, misalnya Pulau Bali. Pada ulang tahun pertama si anak memperoleh 

nama magis dari seorang pendeta. Pendeta itu menulis berbagai nama pada potongan 

lontar yang dibakar. Nama yang dipakai adalah nama yang paling jelas terbaca dari 

sisa-sisa lontar yang terbakar. Nama magis  yang diberikan ini bersifat rahasia dan 

tidak pernah disebut-sebut. Bahkan sang ayah pun akan cepat melupakannya. Seorang 

bayi disebut saja anak si Polan, tetapi akhirnya diberi nama pribadi oleh orang tuanya. 
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Nama ini akan mempengaruhi hidupnya dan seandainya anak Bali itu sering sakit-

sakitan, maka namanya dianggap kurang cocok, sehingga dipilih nama yang sesuai 

oleh dukun atau pendeta. Laki-laki dan perempuan disebut menurut namanya, tetapi 

kurang sopanlah mereka dengan nama itu setelah anak itu besar. Nama benar-benar 

milik pribadi, orang-orang kasta tinggi di Bali merahasiakan nama magis dan hanya 

memakai gelar kasta (Dianawati, 1998:1). 

Suku Indian mempunyai cara yang lain lagi pada waktu memberikan nama 

pada anaknya. Ibu si anak akan memberikan nama anaknya sesuai benda pertama 

yang dilihat sewaktu keluar pertama kali setelah melahirkan. Sang ibu memberikan 

nama anaknya Black Dog. Nama tersebut diberikan apabila dia memang melihat 

anjing hitam sewaktu pertama kali dia keluar setelah melahirkan. Nama inilah yang 

dianggap akan memberi keberuntungan bagi anaknya (Dianawati, 1998:2).  

Masyarakat Jawa dalam memberikan sebuah nama tidak asal memberi nama. 

Nama yang diberikan kepada bayi dimaksudkan sebagai doa permohonan kepada 

Tuhan untuk kepentingan si bayi. Biasanya dalam masyarakat Jawa nama seseorang 

diambilkan dari nama orang yang soleh, pahlawan, seorang yang besar jasanya, 

seorang yang bijaksana dengan harapan semoga kelak keistimewaan orang yang 

istimewa itu mempengaruhi si pemakai nama. Setelah nama ditemukan, untuk 

pengesahan nama diadakan suatu selamatan. Selamatan pemberian nama dalam 

masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan selamatan sepasaran(selamatan yang 

dilaksanakan setelah bayi lahir sesuai dengan hari pasaran saat si bayi dilahirkan) 

ataunjenengi (memberikan nama). Biasanya dalam selamatan tersebut makanan yang 

selalu ada adalah tumpeng beserta dengan lauk-pauknya, jenang abang(beras ketan 
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yang dicampur dengan gula merah),jajan pasar(berupa makanan ringan yang biasa 

dijual di pasar), bubur merah(tepung beras yang dicampur dengan gula merah) dan 

bubur putih. Pada acara selamatan ini sang ayah ataupun wakil dari orang tua akan 

mengumumkan nama dari bayi tersebut (Dianawati, 1998:2).  

Semua hal di atas dilakukan karena nama itu dianggap sebagai sesuatu sebutan 

yang penting, dan dengan nama itulah seseorang dikenal dalam hidupnya. Nama 

jugalah yang ditinggalkan seseorang bila sudah meninggal seperti peribahasa Harimau 

mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading dan manusia mati 

meninggalkan nama. Dengan demikian, nama itu perlu untuk tiap benda, tiap 

makhluk. Amatlah sukar menggambarkan bagaimana kita harus berkomunikasi satu 

sama lain tanpa menggunakan nama. Jadi nama bukanlah sekedar nama karena dengan 

nama itulah seseorang dikenal selama hidupnya, dan nama pulalah yang akan 

ditinggalkan bila ia meninggal. 

Orang tua dalam memilih kata untuk memberikan nama pada anaknya 

menggunakan berbagai macam cara, antara lain: nama yang kata-katanya indah, nama 

yang kata-katanya mengandung makna religius,nama yang kata-katanya diambil dari 

nama tokoh, ada juga nama yang bermakna baik. Dari semua hal tersebut tentunya 

para orang tua mempunyai maksud tertentu dalam memberikan nama pada anak-

anaknya. Begitu juga dengan nama siswa di SMP Negeri 3 Purwokerto, khususnya 

kelas 7A dan 7B. Nama-nama siswa kelas 7A dan 7B mempunyai keunikan tersendiri 

dari nama-nama siswa kelas lainnya. Keunikan yang terdapat pada nama-nama siswa 

kelas 7A dan 7B yang tidak dimiliki oleh nama siswa di kelas lain yaitu adanya nama 

yang bermakna singkatan dari nama kedua orang tua. Keunikan yang terdapat pada 
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nama siswa kelas 7A dan 7B yaitu ada nama gabungan dari nama ayah dan ibu, ada 

nama siswa yang mempunyai nama diri yang berasal lebih dari satu bahasa, selain itu 

keunikan lainnya yaitu adanya nama siswa yang bermakna lebih dari satu makna. 

Fenomena tersebut peneliti temukan saat peneliti melaksanakan Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 3 Purwokerto. SMP Negeri 3 

Purwokerto merupakan salah satu sekolah favorit yang terletak di kota Purwokerto 

kabupaten Banyumas.Berdasarkan hal-hal di atas penulis merasa tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai nama-nama orang, khususnya yang ditinjau dalam 

bidang semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari sistem penyelidikan makna 

dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya (Kridalaksana, 2008:216). 

Dalam bidang semantik penulis akan memaparkan tentang makna yang terkandung 

dalam sebuah nama.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti atau yang 

akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Berasal dari bahasa apa sajakah unsur nama diri siswa kelas 7A dan 7B di SMP 

Negeri 3 Purwokerto? 

2. Jenis makna nama diri apa sajakah yang terdapat pada nama-nama siswa kelas 7A 

dan 7B di SMP Negeri 3 Purwokerto? 

3. Apakah tujuan pemakaian nama diri siswa kelas 7A dan 7B di SMP Negeri 3 

Purwokerto? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. mendeskripsikan bahasa yang dipakai pada nama diri siswa kelas 7A dan 7B di 

SMP Negeri 3 Purwokerto. 

2. mendeskripsikan makna nama diri siswa kelas 7A dan 7B di SMP Negeri 3 

Purwokerto. 

3. mendeskripsikan tujuan pemakaian nama diri siswa kelas 7A dan 7B di SMP 

Negeri 3 Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat penulis ambil meliputi manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat  Teoretis 

a. dapat memberikan sumbangan bagi ilmu linguistik, khususnya kajian dalam 

semantik. 

b. dapat menambah referensi baru tentang nama-nama bagi para pembaca. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. dapat dijadikan pembanding bagi penelitian sejenis, baik yang pernah dilakukan 

maupun yang akan datang. 

b. dapat melengkapi referensi tentang penamaan diri. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian serta untuk 

memudahkan penelitian, penulisan ini disajikan dengan urutan penyajian sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini penulis sajikan berupa teori yang dianggap perlu dan menunjang 

penelitian. Adapun sub bab yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : penelitian 

sebelumnya yang relevan, pengertian semantik, pengertian makna, pengertian 

penamaan, jenis penamaan, bentuk-bentuk penamaan, jenis makna nama diri, tujuan 

pemakaian nama diri, bahasa pada nama diri. 

Bab III Metodologi 

Pada bab ini penulis kemukakan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

data dan sumber data, metode penelitian. 

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi inti penelitian yang rincinya sebagai berikut : bahasa 

unsur nama diri, jenis makna nama diri, dan tujuan pemakaian nama diri. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis masalah bab IV dan berisi saran-saran. 
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