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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan 

Penelitian tentang bahasa khususnya kajian semantik sebelumnya sudah 

pernah dilakukan oleh Dian Setyarini tahun 2003. Judul dalam penelitian tersebut 

adalah “Kajian Semantik Penamaan Nama Diri Pedagang di Pasar Jatibarang dan 

Pasar Brebes”. Aspek yang dikaji Dian Setyarini adalah nama diri. Sumber 

datapenelitian ini yaitu nama diri pedagang di Pasar Jatibarang dan Brebes. Penelitian 

Dian Setyarini berkenaan dengan makna nama diri, bahasa nama diri, dan neptu atau 

hari pasaran pada nama diri pedagang di Pasar Jatibarang dan Brebes. 

Penelitian yang kedua juga pernah dilaksanakan oleh Sri Suryani tahun 2006. 

Judul dalam penelitian tersebut adalah “Analisis Semantik Nama Diri di SD Negeri 

Karanggude Kecamatan Karang Lewas”. Aspek yang dikaji Sri Suryani adalah nama 

diri. Sumber data penelitian ini yaitu nama diri siswa SD Negeri Karanggude. 

Penelitian Sri Suryani berkenaan dengan makna nama diri, bahasa nama diri, tujuan 

pemakaian nama diri dan identifikasi nama diri siswa SD Negeri Karanggude. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian Dian 

Setyarini berkenaan dengan makna nama diri, bahasa nama diri, dan neptu atau hari 

pasaran pada nama diri pedagang di Pasar Jatibarang dan Brebes. Penelitian Sri 

Suryani berkenaan dengan makna nama diri, bahasa nama diri, tujuan pemakaian 

nama diri dan identifikasi nama diri siswa SD Negeri Karanggude. Sedangkan 
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penelitian ini berkenaan dengan nama diri yaitu bahasa unsur nama diri, makna nama 

diri, tujuan pemakaian nama diri. Selain itu, sumber data juga berbeda. Sumber data 

penelitian Dian Setyarini adalah nama diri pedagang di Pasar Jatibarang dan Brebes. 

Sumber data penelitian Sri Suryani adalah nama diri siswa SD Negeri Karanggude. 

Sedangkan sumber data penelitian ini adalah pada nama siswa kelas 7A dan 7B di 

SMP Negeri 3 Purwokerto. Jadi, jelas bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-

benar merupakan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti 

yang terdahulu. 

 

B. Pengertian Semantik 

Kridalaksana (2008:216) berpendapat bahwa pengertian semantik dibagi 

menjadi dua. Semantik yaitu: (1) Bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan 

makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara, (2) Sistem dan 

penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya.Palmer 

(dalam Aminuddin, 2011:15), berpendapat semantik merupakan teori tentang makna 

dan teori arti. Sedangkan menurut Poerwadarminta (2007:1070), semantik merupakan 

ilmu tentang makna kata. Atau dengan kata lain semantik merupakan ilmu tentang 

kata, pengetahuan mengenai seluk beluk dan pergeseran makna kata. 

Menurut Chaer (1990:2), semantik merupakan istilah yang digunakan untuk 

bidang linguistik. Semantik digunakan untuk mempelajari hubungan antara tanda-

tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dalam hal ini semantik adalah 

bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa.Dari 
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beberapa pengertian tersebut , dapat disimpulkan bahwa semantik yaitu bidang studi 

dalam linguistik yang mempelajari ilmu tentang makna kata. Selain itu semantik 

merupakan bidang studi linguistik yang mempelajari arti mengenai seluk beluk dan 

pergeseran makna kata yang merupakan bagian dari struktur bahasa. 

 

C. Makna 

1. Pengertian Makna 

Kridalaksana (2008:149), menyebutkan bahwa pengertian makna dibagi 

menjadi empat yaitu: (1) maksud pembicaraan, (2) pengaruh satuan bahasa dalam 

pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, (3) hubungan, 

dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa 

atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, dan (4) cara menggunakan 

lambang-lambang bahasa. 

Menurut Grice (dalam Aminuddin, 2011:53), makna ialah hubungan antara 

bahasa dengan dunia luar. Hubungan antara bahasa dengan dunia luar itu telah 

disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. 

Adapun menurut Poerwadarminta (2007:737) makna ialah arti atau maksud suatu kata 

untuk mengetahui lafal dan maknanya.Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa makna yaitu arti atau maksud suatu kata. Selain itu makna ialah 

hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para 

pemakai bahasa sehingga mudah dipahami dan dimengerti. 

 

2. Faktor Perubahan Makna 

Menurut Pateda (2001:159) perubahan makna terjadi karena perubahan kata 

dari bahasa lain. Perubahan kata dari bahasa lain termasuk dari bahasa daerah ke 
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bahasa Indonesia. Perubahan makna juga terjadi karena adanya gabungan leksem, 

akibat tanggapan pemakai bahasa.Faktor lain yang menyebabkan perubahan 

maknayaitu akibat asosiasi pemakai bahasa terhadap sesuatu.Menurut Ullmann (dalam 

Pateda,2001:163) faktor-faktor yang memudahkan perubahan makna ialah: (a) 

kebahasaan, (b) kesejarahan, (c) sosial, (d) psikologis, (e) bahasa asing, dan (f) 

kebutuhan kata yang baru. 

a.  Faktor kebahasaan (linguistic causes) 

Faktor kebahasaan berhubungan dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. 

Kata sahaya yang pada mulanya maknanya dihubungkan dengan budak.Tetapi karena 

kata ini berubah menjadi saya, maka kata saya selalu dihubungkan dengan orang 

pertama terhormat. Kalimat,“Sayaakan pergi ke kantor”. Orang tidak akan 

menghubungkan dengan makna budak. Dengan kata lain, makna berubah menurut 

Ullmann (dalam Pateda, 2001:163) 

 

b.  Faktor kesejarahan (historical causes) 

Menurut Ullmann (dalam Pateda,2001:164) faktor kesejarahan dapat dirinci 

karena (1) faktor objek; (2)faktorinstitusi (3) faktor ide, dan (4) faktor konsep 

ilmiah.Perubahan makna karena faktor kesejarahan berhubungan dengan 

perkembangan kata.Kata wanita sebenarnya berasal dari kata betina.Kata betina 

selalu dihubungkan dengan hewan, misalnya ayam betina.Kata betina dalam 

perkembangannya menjadi batina, lalu fonem /b/ berubah menjadi /w/ sehingga 

menjadi watina, lalu menjadi wanita.Kata wanita berpadan maknanya dengan kata 

perempuan.Kini, orang tidak menghubungkan makna kata wanita dengan hewan, 

tetapi dengan objek. 
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Hal yang berhubungan dengan institusi,misalnya dalam BI terdapat kata rukun, 

seperti dalam urutan kata rukun tetangga dan rukun warga.Kini pengertian itu yang 

sudah menjadi institusi resmi, maknanya bukan mengenai khusus soal kerukunan, 

tetapi sudah lebih luas dari itu.Hal yang berhubungan dengan ide, misalnya kata 

simposium.Dahulu, kata symposiumidenya untuk bergembira, yakni duduk-duduk di 

restoran sambil minum, makan roti, dan berdansa.Kini, ide itu berubahyakni menjadi 

pertemuan ilmiah untuk membicarakan sesuatu dalam disiplin ilmu tertentu yang 

dibahas dari berbagai segi. 

Hal yang berhubungan dengan konsep ilmiah misalnya, misalnya makna kata 

volt. Dahulu kata volt dikaitkan dengan nama penemunya, yakni Allessandro Voltas. 

Allessandro Voltasorang Italia yang hidup antara tahun 1745 sampai 1827.Kini makna 

itu lebih ditekankan pada satuan potensial listrik yang diperlukan untuk mengalirkan 

satu ampere arus listrik melalui satu ohm. Kalimat yang berhubungan dengan konsep 

ilmiah misal,Voltase aliran listrik dirumahmu harus ditambah. 

 

c.  Faktor sosial (social cauces) 

Menurut Ullmann (dalam Pateda,2001:165) faktor sosial adalah perubahan 

makna yang disebabkan oleh faktor sosial. Faktor sosial dihubungkan dengan 

perkembangan kata dalam masyarakat. Kata gerombolan yang pada mulanya 

bermakna orang yang berkumpul atau kerumunan orang, tetapi kemudian kata ini 

tidak disukai lagi sebab selalu dihubungkan dengan pemberontak atau 

pengacau.Sebelum tahun 1945 orang dapat saja berkata “Gerombolan laki-laki 

menuju ke pasar”.Setelah tahun 1945, apalagi dengan munculnya pemberontak, maka 

kata gerombolan enggan digunakan, bahkan ditakuti. Kini, gerombolan diganti dengan 
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GPK (gerakan pengacau keamanan), tetapi di Yogyakarta pada tahun 1993 mahasiswa 

tertentu menyebut gerombolan mereka GPK juga (gerakan penuntut Keadilan). 

 

d.  Faktor psikologis (psicological causes)  

Menurut Ullmann (dalam Pateda,2001:165) faktor psikologis adalah 

perubahan makna karena perubahan psikologis dapat dirinci lagi atas: (1)faktor emotif 

(emotive factor). Kata bangsat, orang dahulu mengatakan bangsat untuk mengartikan 

“hewan yang suka menggigit saat duduk di rotan”. Kini kata bangsat, diartikan 

sebagai “manusia yang malas yang kelakuannya menyakitkan hati”. (2)kata-kata tabu 

yang dapat dirinci atas: (a)tabu karena takut(taboo of fear) tujuannya untuk 

menimbulkan keamanan, semisal kata Harimau apabila diucapkan di hutan maka 

tidak diucapkan harimau, melainkan nenek. (b) tabu karena menginginkan kehalusan 

kata (taboo of delicacy), semisal kata makan, karena adanya kehalusan kata maka kata 

makan berubah menjadi bersantap. (c) tabu karena ingin dikatakan sopan (taboo of 

propriety), semisal toilet, kakus diucapkan menjadi kamar kecil atau kamar 

belakangapabila ada orang yang sedang makan. 

 

e.  Pengaruh Bahasa Asing.  

Menurut Ullmann (dalam Pateda,2001:166) pengaruh bahasa asing adalah 

perubahan bahasa yang satu terhadap bahasa yang lain tidak dapat dihindarkan. Hal 

itu disebabkan oleh interaksi antara sesama bangsa. Adanya suatu interaksi yang 

terjalin antara sesama bangsa pengaruh bahasa asing terhadap BI, juga tidak dapat 

dihindarkan. Pengaruh itu, misalnya berasal dari Belanda aandeel (andil, saham); 

aanemer (pemborong); belasting (pajak); documentatie (dokumentasi). Pengaruh dari 

bahasa Inggris misalnya, distortion (penyimpangan); incident (peristiwa, insiden). 

Kajian Semantik Nama …, Arif Septi Indriani, FKIP UMP, 2014



 

 

 

14 

 

   

f. Karena Kebutuhan Kata yang Baru 

Menurut Ullmann (dalam Pateda,2001:167) perubahan makna karena faktor 

kebutuhan terhadap kata baru dapat dijelaskan dari segi kebutuhan pemakai bahasa. 

Telah diketahui bahwa pemikiran manusia berkembang terus sesuai dengan 

kebutuhannya. Kebutuhan tersebut memerlukan nama atau kata baru, karena bahasa 

adalah alat komunikasi. Kadang-kadang konsep baru belum ada lambangnya. Dengan 

kata lain, manusia berhadapan dengan ketiadaan kata atau istilah baru yang 

mendukung pemikirannya. Kebutuhan tersebut bukan saja kata atau istilah tersebut 

belum ada, tetapi juga orang merasa bahwa perlu menciptakan kata atau istilah baru 

untuk suatu konsep hasil penemuan hasil manusia, misalnya, karena bangsa Indonesia 

merasa kurang enak menggunakan kata saudara, maka muncullah kata anda. Kata 

saudara pada mulanya dihubungkan dengan orang yang seibu atau seayah dengan 

kita. Kini kata saudara digunakan untuk siapa saja. 

 

D. Penamaan 

1. Pengertian Penamaan 

Nama adalah kata untuk menyatakan panggilan atau sebutan orang, barang, 

tempat, dan lain sebagainya (Poerwadarminta (2007:793). Nama merupakan hadiah 

dari orang tua kepada anaknya. Karena kegembiraannya mendapat anak, orang tua 

sangat hati-hati dalam memberikan nama. Nama merupakan doa, cita-cita, dan 

harapan bagi orang tuanya.Nama yang diberikan kepada seseorang mempunyai arti 

sangat penting dalam kehidupannya. Nama yang baik merupakan kebanggaan bagi 

anak jika ia tumbuh dewasa, bahkan bisa menjadi motivasi bagi yang mempunyai 

nama untuk menjadi orang yang baik, pandai, dan sukses seperti makna dari nama itu 

sendiri. 
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Menurut Aristoteles (dalam Pateda, 2001:63), pemberian nama adalah soal 

perjanjian, konvensi. Yang dimaksud dengan soal perjanjian di sini bukan berarti 

bahwa dahulu ada sidang masalah nama untuk sesuatu yang diberi nama. Nama 

tersebut biasanya dari seseorang nama pakar, ahli, penulis, pengarang, wartawan, 

pemimpin negara, tokoh masyarakat. Nama kemudian dipopulerkan oleh masyarakat, 

baik melalui media massa elektronik maupun non elektronik, atau boleh juga melalui 

pembicaraan tatap muka. Dalam ilmu fisika dikenal hukum Boyle dan Archimedes, 

karena penemu hukum tersebut adalah Boyle dan Archimedes. 

Menurut Pateda (2001:64) nama muncul akibat dari kehidupan manusia yang 

kompleks dan beragam serta alam sekitar manusia yang berjenis-jenis. Dalam hal ini 

manusia sulit memberikan label-label terhadap benda yang ada di sekelilingnya. 

Dengan demikian lahirlah nama kelompok, misalnya binatang, buah-buahan, ikan, 

burung, rumput, tumbuh-tumbuhan. Nama itu berbeda antara suku bangsa (etnic 

groep)tertentu dengan suku bangsa yang lain. Pada umumnya orang Indonesia 

menamai rumah dengan sebutan rumah. Orang Gorontalo menamai rumah dengan 

sebutan bele /bélé/. Orang Suawa di Kabupaten Gorontalo menamai rumah dengan 

sebutan laaigo /la: igo/. Orang Inggris menamai rumah dengan sebutan house dan 

orang Belanda menamai rumah dengan menyebutnya huiss. 

 

2. Jenis Penamaan 

Chaer, (1990: 44) menyatakan bahwa jenis penamaan terdiri dari sebelas 

kriteria.Kriteria tersebut diantaranya adalah: (a) peniruan bunyi, (b) penyebutan 

bagian, (c) penyebutan sifat khas, (d) penemu dan pembuat, (e) tempat asal, (f) bahan, 

(g) keserupaan, (h) pemendekan, (i) penamaan baru, (j) pengistilahan, dan (k) 
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pendefinisian.Menurut Sudaryat (2008:59) ada 10 cara dalam proses penamaan. 

Proses penamaan tersebut diantaranya yaitu (a) peniruan bunyi, (b) penyebutan bagian 

(c) penyebutan sifat khas, (d) penyebutan aplevita, (e) penyebutan tempat asal, (f) 

penyebutan bahan, (g) penyebutan keserupaan, (h) penyebutan pemendekan, (i) 

penyebutan penamaan baru, dan (j) penyebutan pengistilahan. 

Teori jenis penamaan tersebut, tidak penulis uraikan semua. Penulis hanya 

akan menguraikan jenis penamaan berupa pemendekankarena teori tersebut menjadi 

dasar kajian analisis yang akan penulis lakukan. Menurut Chaer (1990:51) 

pemendekan adalah kata-kata hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku 

kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Sedangkan menurut Sudaryat 

(2008:60) pemendekan adalah penamaan suatu benda dengan cara memendekan 

ujaran atau kata lain. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pemendekan adalah kata-kata hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku 

kata yang digabungkan menjadi satu. 

  

3. Bentuk-bentuk Penamaan 

Soeharno,dkk(1986/1987:13) menyatakan bahwa bentuk-bentuk nama diri 

pada masyarakat Jawa terdiri dari empat kriteria. Kriteria tersebut adalah: (a) 

pemilihan kata untuk nama diri, diantaranya yaitu jenis kelamin, kelahiran, harapan, 

dan keindahan. (b) arti nama diri,meliputi nama diri yang tidak bermakna dan nama 

diri yang bermakna. (c) jumlah kata dalam nama diri,terdiri dari satu kata, dua kata, 

tiga kata dan empat kata. (d) susunan kata dalam nama diri. Nama diri pada 

masyarakat Jawa tidak akan penulis uraikan. Semua yang akan penulis uraikan adalah 

pemilihan kata untuk nama diri, arti nama diri dan jumlah kata nama diri karena teori 

tersebut menjadi dasar kajian analisis yang akan penulis lakukan. 

Kajian Semantik Nama …, Arif Septi Indriani, FKIP UMP, 2014



 

 

 

17 

 

   

a. Pemilihan Kata untuk Nama Diri 

Soeharno,dkk(1986/1987:14) bentuk satuan bunyi yang digunakan sebagai 

nama diri orang Jawa pada umumnya tidak seluruhnya sama dengan kata. Hal itu 

disebabkab oleh, tidak semua bentuk satuan bunyi itu mempunyai makna di dalam 

bahasa Jawa. Nama Lestari, Purnama, dan Suhaja terdapat dalam perbendaharaan kata 

bahasa Jawa. Tetapi nama Juminten, Wagiman, dan Paina tidak terdapat dalam kosa 

kata bahasa Jawa. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk satuan 

bunyi yang dipakai sebagai nama diri itu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kata. 

Beberapa hari setelah kelahirannya, seorang bayi ditandai dengan sebuah nama 

yang diberikan kepadanya. Nama itu ditentukan sesudah atau bahkan sebelum hari 

kelahiran seorang bayi. Pemilihan kata untuk nama itu pada umumnya dilakukan 

secara hati-hati dan dipikirkan secara matang dengan berbagai pertimbangan. Ada 

beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pemilihan nama. 

Pertimbangan dalam proses pemilihan nama antara lain: (1) jenis kelamin, (2) 

kelahiran, (3) harapan, dan (4) keindahan. 

1) Pemilihan Kata untuk Nama menurut Jenis Kelamin. 

Soeharno,dkk(1986/1987:14) pemilihan kata untuk nama menurut jenis 

kelaminterdiri dari: 

a) Penanda Nama Anak Laki-Laki. 

Bunyi /o/ yang dipakai untuk penanda nama laki-laki pada suku akhir terbuka. 

Nama laki-laki dalam bahasa Jawa dituliskan dengan huruf a atau o. Huruf a atau 

oyang bila diganti dengan i maka akan berubah. Perubahan tersebut terjadi 

dikarenakan penanda nama anak laki-laki berubah menjadi penanda nama anak 
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perempuan. Penanda nama anak laki-laki bunyi /o/ pada suku akhir terbuka  yaitu 

Darmo, Warsito, dan Sunarto.  

b) Penanda Nama Anak Perempuan. 

Bunyi /i/ pada suku akhir terbuka. Pada umumnya diwujudkan dalam suku 

kata ti, mi, atau ni. Bunyi /i/ itu apabila diganti dengan /o/ maka akan berubah. Pada 

umumnyanama yang mengandung penanda /i/ akan berubah menjadi nama laki-laki 

jika apabila diganti /o/. Penanda nama anak perempuan bunyi /i/ suku akhir terbuka 

misalnya: Warsiti, Suparmi, dan Suyatni. 

 

2) Pemilihan Kata untuk Nama menurut Kelahiran. 

Soeharno,dkk(1986/1987:21) Pemilihan kata untuk nama menurut kelahiran 

dibedakan menjadi tiga yaitu:a) waktu kelahiran yaitu nama seseorang yang 

didasarkan kepada waktu kelahirannya itu. Waktu kelahiran ditentukan oleh nama 

hari, nama hari pasaran, nama bulan, atau nama tahun. b) urutan kelahiran adalah 

urutan kelahiran dalam lingkungan saudara kandung. Komponen kata urutan kelahiran 

yaitu eka, dwi, dan tri. c) peristiwa yang bersamaan yaitu peristiwa dalam arti yang 

luas. Peristiwa yang bersamaan adalah peristiwa keadaan yang menimpa si bayi atau 

keluarga yang bersangkutan. Peristiwa tersebut meliputi peristiwa alam atau peristiwa 

lainnya. 

a)  Waktu kelahiran yaitu nama seseorang yang didasarkan kepada waktu 

kelahirannya itu, yang ditentukan oleh nama hari misalnya nama Rebo yaitu nama 

lain untuk hari Rabu. Nama Kamiyem yaitu nama yang diambil dari hari kemis 

atau kamis. Nama berdasarkan hari pasaranyaitu Legiman, diambil dari nama hari 
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pasaran yaitu Legi. Nama Ponidi, merupakan nama yang diambil dari nama hari 

pasaran yaitu Pon. Nama yang didasarkan pada nama bulan atau nama tahun 

meliputi nama bulan dalan tahun masehi dan nama bulan dalam tahun hijrah 

semisal, Syawal diambil dari nama bulan syawal, dan Yuli Triana diambil dari 

nama bulan Juli. 

b)  Urutan kelahiran adalah urutan kelahiran dalam lingkungan saudara kandung. 

Dengan kata lain, urutan kelahiran itu menyatakan anak yang keberapa dalam 

keluarga. Penanda urutan kelahiran ini biasanya dinyatakan dengan kata bilangan. 

Penanda urutan kelahiran juga dapat dengan penunjukan kedudukan seseorang 

dalam urutan saudara kandung. Komponen kata yang menunjukan urutan 

kelahiran: Eko anak pertama, Eka (satu), Dwiyono anak kedua, Dwi (dua). 

c)  Peristiwa yang bersamaan yaitu peristiwa dalam arti yang luas. Dengan kata lain 

peristiwa yang bersamaan adalah keadaan yang menimpa si bayi atau keluarga 

yang bersangkutan. Peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa lainnya yang tidak 

ada hubungannya dengan keluarga bayi itu. Peristiwa yang tidak ada 

hubungannya dengan keluarga bayi yaitu berupa peristiwa alam yaitu banjir, 

gempa bumi, atau gerhana bulan. Nama yang menunjukkan peristiwa saat anak 

dilahirkan yaitu Suprihatiningsih bersamaan dengan suasana prihatin. Nama 

Riyadi bersamaan dengan suatu hari raya keagamaan yaitu riadi (hari raya).Nama 

Kartiningsih, bersamaan dengan peringatan Hari Kartini. 

 

3)  Pemilihan Kata untuk Nama dengan Tujuan Harapan. 

Soeharno,dkk(1986/1987:25) banyak orang tua yang mengharapkan agar 

anaknya kelak menjadi orang pandai, baik budi, kaya dan sebagainya. Untuk 
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mencapai harapan itu, banyak orang tua memberikan nama kepada anaknya dengan 

kata yang mengandung makna yang sesuai dengan keinginan dan harapan itu. Nama 

yang mempunyai makna yaitu Slamet tujuannya agar selalu slamet (selamat). nama 

Saleh tujuannya agar menjadi orang yang saleh. Nama Sugiharto tujuannya agar 

menjadi orang kaya, sugih (kaya)dan arta (uang). 

 

4) Pemilihan Kata untuk Nama dengan Tujuan Keindahan. 

Para orang tua dalam memberikan nama pada anaknya biasanya memilih kata 

yang mengandung keindahan dan keanggunan.Nama yang mengandung keindahan 

dan keanggunan Puspitasari atau puspita sama dengan kembang (bunga). Nama Nur 

sama dengan cahaya. Nama Sugiriataugiri sama dengan gunung. Nama Baskoro 

ataubaskara sama dengan srengenge (matahari). 

Selain ada nama pertama, pada umumnya orang Jawa mengenal istilah nama 

kedua. Nama kedua itu biasanya diberikan kepada seseorang setelah menikah. Dalam 

masyarakat Jawa disebut jeneng tua(nama tua). Nama kedua itu diberikan kepada si 

suami.Apabila si suami mendapat nama kedua Sastrotanoyo, maka istrinya disebut 

Ny. Sastrotanoyo, tetapi tidak semua orang mengikuti cara ini 

Soeharno,dkk(1986/1987:25). 

 

b. Arti Nama Diri 

1) Nama Diri yang Tidak Bermakna 

Soeharno,dkk(1986/1987:35) pemakaian nama diri dalam masyarakat jawa 

memberikan kesan bahwa pemilihan sebuah nama diri untuk seseorang tidak terlepas 

dari beberapa hal. Hal tersebut meliputi tempat dan lingkungan seseorang. Selain itu 
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pemilihan nama diri untuk seseorang tidak terlepas darikelaziman, kesesuaian dengan 

seseorang yang akan memakai nama itu, dan bahasa setempat. Pemilihan nama untuk 

seseorang tidak ditentukan secara asal jadi saja. Pemilihan nama selalu dilakukan 

dengan mempertimbangkan satu atau beberapa hal di antara yang disebutkan di atas. 

Sebagai identitas seseorang kata nama diri tidak selamanya dapat membedakan 

orang yangsatu dengan orang yang lainnya. Sebuah nama diri dalam masyarakat Jawa 

kadang-kadang dipakai oleh beberapa orang yang berbeda. Nama tersebut yaituKardi, 

Gito, Paiman, dan Tumini. Dengan demikian, nilai keidentitasan nama diri bagi tiap-

tiap orang tidak selalu dapat dijelaskan ciri pembedanya. Namun, secara umum ada 

sebuah ciri pembeda pokok yang selalu terdapat pada tiap nama diri, yaitu penanda 

jenis kelamin laki-laki atau penanda jenis kelamin perempuan. 

 

2) Nama Diri yang Bermakna 

Soeharno,dkk(1986/1987:36) kata umum yang diambil untuk nama diri dapat 

dipakai dengan perubahan bentuk maupun tanpa dengan perubahan bentuk. Oleh 

karena itu, makna kata yang dipakai sebagai nama diri dapat tetap seperti maknanya 

semula sebagai kata umum, tetapi dapat pula dikembangkan sesuai dengan kehendak 

si pembuat nama diri dengan cara mengubah bentuknya. Pengubahan bentuk kata 

umum yang dijadikan nama diri itu misalnya, dapat dilakukan dengan cara 

menggabungnya dengan unsur pembentuk nama atau kata lain. Pengubahan tersebut 

baik yang bermakna maupun yang tidak bermakna. Nama yang bermakna 

Muji„berdoa‟ digabungkan dengan unsur pembentukman menjadi nama diri Mujiman. 

Nama Teguh „teguh‟ digabungkan dengan Santosa „kukuh‟ menjadi nama diri Teguh 

Santosa. 
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Proses pemilihan kata untuk nama diri yang bermakna berkaitan dengan hal 

atau peristiwa yang melatar belakangi. Peristiwa yang melatar belakangi proses 

pemilihan kata hanya dapat dijelaskan secara tepat oleh si pembuat nama diri itu. 

Nama yang berkaitan dengan peristiwa yang melatar belakangi misal, Pratiwi 

Isninawati, anak yang dilahirkan pada hari senin (isnin) dan kelak diharapkan menjadi 

wanita yang bijak seperti istri Wisnu (Pratiwi). Nama Ika Hartanti, anak pertama yang 

dinantikan, eka (satu) dan anti (dianti-anti atau dinantikan, diharapkan). Nama Agus 

Suyanto, lahir pada bulan Agustus, agus adalah penggalan nama bulan Agustus. 

 

c. Jumlah Kata dalam Nama Diri 

Soeharno,dkk(1986/1987:38) Satuan bunyi yang dapat dipakai sebagai nama 

diri disebut kata. Berdasarkan jumlah kata, nama diri orang Jawa dapat dibedakan 

atas: satu kata, dua kata, tiga kata dan empat kata. Penghitungan jumlah kata nama diri 

itu dapat dilakukan dengan mudah jika tiap satuan bunyi yang menjadi unsur nama 

diri itu dituliskan secara terpisah dari satuan bunyi lainnya. Dengan demikian, jumlah 

kata itu tinggal menghitung saja sesuai dengan jumlah satuan bunyi yang terpisah-

pisah itu. Akan tetapi, dalam hal penulisan nama diri itu kehendak si pemilik nama 

perlu diperhatikan. Artinya, penulisan nama diri yang benar dalam hal ini adalah 

penulisan yang dikehendaki oleh si pemiliknya. Oleh karena itu, dapat dimaklumi 

apabila sebuah nama diri yang kebetulan dipakai oleh dua atau beberapa orang yang 

berbeda dituliskan dengan cara yang berbeda pula. Seseorang dapat menuliskan nama 

dirinya SriWahyuni, sedangkan orang lainnya yang kebetulan memiliki nama diri yang 

sama dengan nama diri itu menuliskannya Sriwahyuni. 
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Ditinjau dari cara penulisannya, nama diri Sri Wahyuni terdiri dari dua 

kata.Nama diri Sriwahyuni terdiri dari sebuah kata. Dengan demikian, di sini terdapat 

ketidaksamaan hitungan karena dua nama diri yang sebenarnya mempunyai jumlah 

unsur yang sama diperlakukan sebagai dua nama diri yang berbeda. Dasar penentuan 

unsur yang sifatnya sangat umum ialah bahwa tiap kata umum yang menjadi unsur 

sebuah nama diri dihitung sebagai satu kata, sedangkan suatu satuan bentuk yang 

tidak berupa kata umum dihitung sebagai satu kata pula. Nama berupa kata umum 

misal, nama diri seperti Muji (sebuah kata umum yang berarti „berdoa‟), Mujiman, 

Mujimin , masing-masing dihitung terdiri dari sebuah kata. 

a. Satu Kata 

Soeharno,dkk(1986/1987:40) nama diri yang berupa sebuah kata yang 

sekurang-kurangnya terdiri dari dua suku kata. Nama diri yang lebih daripada itu 

dapat mencapai lima suku kata. Nama diri satu kata digunakan baik untuk  nama diri 

laki-laki maupun nama diri perempuan. Nama diri tersebut di atas dipolakan sebagai 

berikut yaitu :1/2 , 1/3 , 1/4 , dan 1/5 dengan pengertian angka 1 merupakan jumlah 

kata. Angka 2, 3, 4, dan 5merupakan jumlah suku. 

Contoh Nama Diri Pola 1/2 : 

Ardi , nama anak laki-laki; 

Tari , nama anak perempuan.  

 

Contoh Nama Diri Pola 1/3 : 

Warsita , nama anak laki-laki; 

Fitriyah , nama anak perempuan. 

 

Contoh Nama Diri Pola 1/4 : 

Mardianta , nama anak laki-laki; 

Murniatun , nama anak perempuan. 

 

Contoh Nama Diri Pola 1/5 : 

Prihardianta , nama anak laki-laki; 

Supartiningsih ,nama anak perempuan.  
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b. Dua Kata 

Soeharno,dkk(1986/1987:41) jumlah suku kata pada kata pertama dan pada 

kata kedua dalam nama diri yang terdiri dari dua kata ini tidak tentu jumlahnya. Kata 

yang pertama dapat terdiri dari satu sampai empat suku kata. Kata yang kedua dapat 

terdiri dari dua sampai empat suku kata pula. Jumlah suku kata dalam kedua kata itu 

pada umumnya lima sampai delapan buah. Nama diri yang terdiri dari dua kata 

dipolakan antara lain 2/1 ,3 ; 2/2 , 3; 2/3 , 2; dan sebagainya. 

Contoh Nama Diri Pola 2/.. , .. laki-laki: 

DwiSantosa, (2/1 , 3); 

WidadaNugraha, (2/3 , 3). 

 

Contoh Nama Diri Pola 2/ .. ,.. Perempuan: 

 

TriLestari , (2/1 , 3) ; 

EndahPujiAstuti , (2/2 , 5). 

 

 

c. Tiga Kata 

Soeharno,dkk(1986/1987:42) Jumlah suku kata pada tiap kata dalam nama diri 

yang terdiri dari tiga kata ini dapat terdiri dari satu sampai empat buah. Kata yang 

pertama dapat terdiri dari satu sampai empat suku kata. Kata yang kedua dapat terdiri 

dari dua sampai empat suku kata pula. Jumlah suku kata dalam ketiga kata itu pada 

umumnya enam sampai sembilan buah. Pemolaan nama diri jenis ini antara lain 

3/2,2,3; 3/3,2,3; dan sebagainya. 

Contoh Nama Diri Pola 3/..,..,.. laki-laki: 

EkoHadiPurwoko,(3/2,2,3); 

WidodoHeriNurcahyo,(3/3,2,3). 

 

Contoh Nama Diri Pola 3/.. ,.. ,.. Perempuan: 

 

IkeWahyuPurwani , (3/2,2,3); 

SriPurwaniRahayu , (3/1,3,3). 
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d. Empat Kata 

Soeharno,dkk(1986/1987:43) jika dibandingkan dengan jumlah nama diri yang 

terdiri dari dua dan tiga kata. Nama diri yang terdiri dari empat kata jumlahnya tidak 

banyak. Secara umum nama diri yang terdiri dari empat kata merupakan nama diri 

yang terpanjang meskipun masih ada nama diri yang terdiri lebih dari empat kata. 

Nama diri yang terdiri dari empat kata ini pada umumnya dimiliki oleh generasi muda. 

Pola nama diri empat kata antara lain adalah 4/3,3,2,3; 4/2,2,1,3; dan sebagainya. 

Contoh Nama Diri Pola 4/ .., .., .., .. : 

 

ArifPurnomoDwiAtmaji, (4/2,3,1,3); 

SriNurhaeniMargiAstuti, (4/1,4,2,3). 

 

 

4. Jenis Makna Nama Diri 

Dianawati (1998:78) analisis semantik adalah analisis yang membicarakan 

makna dari nama diri. Adapun makna nama diri yang dapat penulis sajikan 

diantaranya ada sembilan macam, antara lain: (a) nama yang bermakna bunga dan 

indah, (b) nama yang bermakna selamat, (c) nama yang bermakna sifat baik, (d) nama 

yang mempunyai makna keadaan dan situasi, (e) nama yang mempunyai makna 

peristiwa, (f) nama yang diambil dari nama tokoh, (g) nama yang bermakna urutan, 

(h) nama yang bermakna waktu kelahiran, dan (i) nama yang bermakna singkatan. 

a. Nama yang Bermakna Bunga dan Indah. 

Dianawati (1998:80) nama yang mempunyai makna bunga dan indah.Nama 

yang komponen kata sebagai pembentuk nama tersebut mengandung makna bunga 

dan keindahan. Nama yang mengandung keindahan seperti emas, bintang, cahaya, dan 

mutiara. Nama-nama yang mengandung makna bunga dan indah biasanya ditandai 
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dengan adanya komponen kata seperti Ratna (intan), Puspa (bunga), Cahya (Sinar), 

dan Ayu (cantik). Adapun nama – nama bunga yang biasanya dijadikan sebagai nama 

orang antara lain Mawar, Melati, dan Dahlia. 

 

b. Nama yang Bermakna Selamat. 

Dianawati (1998:90) nama yang bermakna selamat adalah nama yang 

komponen kata sebagai pembentuk nama tersebut mengandung makna keselamatan. 

Menurut Poerwadarminta, (2007: 1058) selamat yaitu terpelihara dari bencana, 

terhindar dari bahaya, aman sentosa, sejahtera tidak kurang suatu apapun, sehat, tidak 

mendapat gangguan kerusakan, beruntung, tercapai maksudnya. Nama yang bermakna 

selamat adalah nama yang diberikan dengan tujuan agar senantiasa diberikan 

keselamatan dalam hidupnya.Selain itu bertujuan agar senantiasa beruntung dan tidak 

mendapat gangguan. Komponen kata sebagai penanda nama yang bermakna selamat 

tersebut antara lain: Rahayu (selamat), Raharja (selamat), Slamet (selamat), Sugeng 

(selamat), dan Widada (selamat). 

 

c. Nama yang Bermakna Sifat Baik. 

Poerwadarminta (2007: 81) baik adalah elok, patut, teratur, apik, rapi, beres, 

tidak ada celanya. Nama yang mempunyai sifat baik adalah nama yang komponen 

kata sebagai pembentuk nama tersebut, mengandung makna sifat baik dari seorang 

manusia. Sifat baik dari manusia ini antara lain bijaksana, kokoh dalam pendirian dan 

rajin. Menurut Dianawati (1998:95) nama yang bermakna sifat baik ini, biasanya 

ditandai dengan komponen-komponen kata yang bermakna baik. Nama yang 
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mempunyai komponen kata yang bermakna baik misal, Utama „utama‟ (untuk anak 

laki-laki), Utami „utama‟ (untuk anak perempuan), Tegar „pendirian yang kokoh‟, 

Tekun „rajin dalam mengerjakan sesuatu‟, Mustaqim „lurus‟, Wicaksana „bijaksana‟, 

dan Satria „satria, luhur dalam budi‟. 

 

d. Nama yang mempunyai Makna Keadaan dan Situasi. 

Dianawati (1998:105) nama yang mempunyai makna keadaan dan situasi 

adalah nama yang komponen kata sebagai pembentuk nama tersebut menunjukkan 

keadaan atau situasi saat dilahirkan. Komponen kata pembentuk nama yang bermakna 

keadaan dan situasi, nama Purnama karena dilahirkan saat bulan purnama. Nama 

Fajarkarena dilahirkan pada waktu fajar. Nama Ratri karena dilahirkan pada waktu 

malam hari.NamaPrihatin karena dilahirkan saat keadaan keluarga yang 

memprihatinkan. Nama Kingkin karena dilahirkan saat situasi sedih. 

 

e. Nama yang mempunyai Makna Peristiwa 

Nama yang mempunyai makna peristiwa adalah nama yang diberikan kepada 

seseorang untuk mengenang peristiwa yang terjadi ketika dilahirkan. Peristiwa adalah 

kejadian, hal, perkara, (Poerwadarminta, 2007:877). Komponen kata yang menandai 

nama yang bermakna peristiwa antara lain Huru Haranta karena dilahirkan bersamaan 

dengan peristiwa huru – hara. Peristiwa yang bersamaan yaitu peristiwa dalam arti 

yang luas. Peristiwa keadaan yang menimpa si bayi atau keluarga yang bersangkutan, 

dapat berupa peristiwa lainnya yang tidak ada hubungannya dengan keluarga bayi itu, 

atau peristiwa alam. 
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f. Nama yang diambil dari Nama Tokoh. 

Dianawati (1998:114) nama yang diambil dari nama tokoh adalah nama yang 

diberikan oleh orang tua kepada anaknya karena adanya rasa kagum terhadap sang 

tokoh.Nama yang diambil dari nama tokoh juga mempunyai tujuan agar si anak bisa 

memiliki sifat yang terpuji seperti sifat yang dimiliki oleh sang tokoh. Nama yang 

diambil dari nama tokoh, misal nama Muhammad yaitu nama nabi yang mempunyai 

sifat terpuji. Nama Arjuna yaitu nama wayang yang sangat sakti mandraguna, berilmu 

tinggi, cerdik, pandai, dan sopan santun. Nama Drupadi adalah nama tokoh wayang, 

yang cantik jelita, luhur budinya, sabar, bijaksana dan setia. 

 

g. Nama yang Bermakna Urutan. 

Dianawati (1998:120) nama yang bermakna urutan kelahiran adalah urutan 

kelahiran dalam lingkungan saudara kandung. Dengan kata lain, urutan kelahiran itu 

menyatakan anak yang keberapa dalam keluarga. Dalam bahasa Jawa komponen kata 

yang bermakna urutan adalah ekabermakna „satu‟, dwibermakna „dua‟, tribermakna 

„tiga‟. Selain itu komponen kata yang bermakna urutan yaitu Alfa abjad pertama 

dalam bahasa Yunani. Komponen kata Betajuga bermakna urutan kedua dalam bahasa 

Yunani. 

 

h. Nama yang Bermakna Waktu Kelahiran. 

Dianawati (1998:123) nama yang bermakna waktu kelahiran yaitu nama 

seseorang yang didasarkan kepada waktu kelahirannya itu, yang ditentukan oleh nama 

hari kelahiran yang dilahirkan saat kelahirannya. Nama yang bermakna hari kelahiran 

yaitu nama Rebo yaitu nama lain untuk hari Rabu, Kamiyem yaitu nama yang diambil 
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dari hari kemis atau kamis. Nama berdasarkan hari pasaran yaitu Legiman, diambil 

dari nama hari pasaran yaitu Legi, dan Ponidi, diambil dari nama hari pasaran yaitu 

Pon. Nama yang didasarkan pada nama bulan atau nama tahun meliputi nama bulan 

dalan tahun masehi dan nama bulan dalam tahun hijrah. Nama bulan yang biasa 

digunakan untuk memberi nama orang adalah nama-nama bulan dalam tahun Masehi 

dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, misalnya Januari menjadi 

Januar,Februari menjadi Febri, Syawal diambil dari nama bulan syawal, dan Yuli 

Triana diambil dari nama bulan Juli. 

 

i. Nama yang Bermakna Singkatan. 

Nama yang bermakna singkatan adalah nama yang terdiri dari singkatan nama 

Ayah dan Ibu. Komponen kata yang digunakan biasanya singkatan dari kedua orang 

tua dengan maksud agar selalu bersatu. Nama yang bermakna singkatan misal, 

Angrianto terbentuk dari singkatan dua kata darinama orang tua yaitu Angriani dan 

Tiswanto.Dengan demikian Angrianto ialah anak laki-laki dari pasanganantara 

Angriani dan Tiswanto. Nama lain yang terjadi karena adanya penyingkatan kata yaitu 

Arindra, namaArindra terbentuk dari penyingkatan dari dua kata nama orang tua yaitu 

Ari dan Andrayanto. Maka namaArindra adalah anak laki-laki yang lahir dari 

pasangan kedua orang tuaantaraAri dan Andrayanto. 

 

5. Tujuan Pemakaian Nama Diri 

Soeharno, dkk (1986/1987:49) mengatakan bahwa pemakaian nama diri dalam 

masyarakat jawa mempunyai tujuan tertentu. Pemakaian nama diri bertujuan 

mengingat – ingat kejadian kelahiran si anak. Tujuan tersebut antara lain adalah : 
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(a)peringatan saat kelahiran yaitu nama kelahiran, bulan kelahiran, dan tahun 

kelahiran. (b) pemakaian nama diri dengan tujuan harapan, meliputi harapan sifat 

baik, harapan menjadi orang kuat, harapan menjadi orang pandai, harapan hidup 

selamat, dan harapan menjadi orang kaya. (c) dengan tujuan religius atau pengenalan 

agama yang dianut. 

a. Peringatan saat kelahiran seorang anak adalah suatu peristiwa penting yang sangat 

perlu diingat. Peristiwa penting dapat juga dikaitkan dengan nama diri pada anak 

yang dilahirkan bertepatan dengan peristiwa. Salah satu cara yang mudah untuk 

mengingat-ingat kelahiran tersebut antara lain adalah dengan:(1) mengaitkan 

dengan saat kelahiran yaitu nama kelahiran, bulan kelahiran, dan tahun kelahiran. 

(2) peristiwa penting yang terjadi yaitu peristiwa pribadi dan peristiwa alam. (3)  

urutan kelahiran Soeharno, dkk (1986/1987:51). 

1) Soeharno, dkk (1986/1987:52) pemakaian nama diri dengan tujuan mengingat 

saat kelahiran dipungut dari nama hari kelahiran yang terdiri dari hari 

pasaran.Hari pasaran yaitu Pon, Wage, Kliwon. Hari nasional seperti Senin, 

Selasa, Rabu, Kamis, Jum‟at, Sabtu dan Minggu. Sedangkan nama diri dengan 

tujuan mengingat saat lahir dipungut dari nama bulan kelahiran terdiri dari bulan 

Jawa seperti  Sura, Sapar, Mulud, Besar, Sawal. Bulan Nasional seperti bulan 

Januari sampai Desember. 

2) Soeharno, dkk (1986/1987:60) pemakaian nama diri dengan tujuan mengingat 

peristiwa penting yang terjadi pada saat anak dilahirkan terdiri dari mengingat 

peristiwa pribadi dan peristiwa alam. Pemakaian nama diri dengan tujuan 

mengingat peristiwa pribadi yaitu berkenaan dengan situasi atau peristiwa yang 
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terjadi saat bayi dilahirkan.Nama yang bertujuan mengingat peristiwa pribadi 

misal, namaSukanti adalah nama anak perempuan yang dilahirkan pada waktu 

orang tuanya dalam keadaan bahagia atau suka. Pemakaian nama diri dengan 

tujuan mengingat peristiwa alam yaitu suatu peristiwa alam yang terjadi saat si 

bayi dilahirkan. Peristiwa alam tersebut dapat berupa banjir, gempa bumi, gunung 

meletus dan sebagainya. Nama yang bertujuan mengingat peristiwa alam saat si 

bayi dilahirkan misalnya, namaawintasari adalah nama anak perempuan yang 

dilahirkan pada waktu terjadinya hujan abu. 

3) Soeharno, dkk (1986/1987:63) pemakaian nama diri dengan tujuan mengingat 

urutan kelahiran kata-kata yang dipakai antara lain: eka, dwi, tri, dan seterusnya. 

Nama dengan tujuan mengingat urutan kelahiran, nama Dwi Hartininama anak 

perempuan yang kedua. Nama Eka Budiyantamerupakan nama diri dengan tujuan 

mengingat urutan kelahiran yaitu nama anak laki- laki pertama. Nama Tri Susanta 

nama anak laki-laki ketiga. Nama Sapta Wardana nama anak laki-laki ketujuh. 

b. Soeharno, dkk (1986/1987:64) pemakaian nama diri dengan tujuan harapan dapat 

dikelompokkan menjadi:(1) mempunyai sifat baik.(2) menjadi orang yang kuat. 

(3) hidupnya selamat.(4) menjadi orang pandai.(5) menjadi orang kaya, dan (6) 

harapan yang indah. 

Pemakaian nama diri dengan harapan mempunyai sifat baik, misalnya: Susilo, 

nama anak laki-laki dengan harapan mempunyai budi pekerti yang baik. Pemakaian 

nama diri dengan harapan menjadi orang yang kuat, misalnya:Kuat, nama anak laki-

laki yang mengandung harapan semoga kelak menjadi orang yang kuat. Pemakaian 

nama diri dengan harapan hidupnya selamat, misalnya: Widodo, nama anak laki-laki 
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yang mengandung harapan semoga hidupnya selamat. Pemakaian nama diri dengan 

harapan menjadi orang pandai, misalnya: Waskita, nama yang mengandung harapan 

semoga menjadi anak pandai. Pemakaian nama diri dengan harapan menjadi orang 

kaya, misalnya: Sugiarta, nama yang mengandung harapan semoga kelak menjadi 

orang kaya. Pemakaian nama diri dengan harapan indah, misalnya: Intan, nama anak 

perempuan dengan harapan menjadi seperti intan yaitu batu permata yang indah. 

c. Soeharno, dkk (1986/1987:73) pemakaian nama diri dengan tujuan religius yaitu 

berhubungan dengan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap suatu agama. 

Kepercayaan dan ketakwaan agama selalu mempengaruhi kehidupan 

penganutnya. Setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri dalam nama diri. 

Nama seorang penganut agama Islam berbeda dengan nama seorang penganut 

agama Kristen.Adapun tujuan pemakaian nama tersebut untuk mengetahui bahwa 

orang tersebut beragama Islam atau Kristen. Oleh karena itu, pemakaian nama 

diri dengan tujuan religius dibagi menjadi dua yaitu: (1) pemakaian nama diri 

bagi pemeluk agama Islam, dan (2) pemakaian nama diri bagipemeluk agama 

Kristen/Katholik. 

1) Pemakaian Nama Diri bagi Pemeluk Agama Islam. 

Ciri pemeluk agama Islam yang taat antara lain adalah di dalam melaksanakan 

Ibadah, perilaku sehari-hari, dan dalam pemakaian nama diri. Nama yang dipakai oleh 

para pemeluk agama Islam mengambil kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Selain 

itu ada pula orang tua yang dalam memberikan nama kepada anaknya mengambil dari 

nama tokoh agama Islam. Nama yang diambil dari nama tokoh Islam yaitu nama 

Muhammad nama laki-laki yaitu nama Nabi yang mempunyai sifat terpuji. Nama 
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Aminmerupakan nama anak laki-laki yang diambil dari bahasa Arab yang berarti dapat 

dipercayaSoeharno, dkk (1986/1987:74). 

2) Pemakaian Nama Diri bagi Pemeluk Non-Islam. 

Soeharno, dkk (1986/1987:75) pemakaian nama diri yang dipakai oleh 

pemeluk agama Kristen/Katholik diberikan sejak orang itu memeluk agama tersebut 

atau diberikan bersamaan dengan nama yang diberikan sejak anak lahir. Nama – nama 

bagi agama Kristen dan Katholik dan Hindu / Budha umumnya dipungut dari nama – 

nama tokoh suci di dalam agama yang mereka anut. Nama yang diambil dari tokoh 

suci agama Kristen misalnya namaAgustinus dan Albertussebagai nama baptis. Nama 

yang diambil dari nama tokoh suci agama Budha misal nama Gupalayaitu nama tokoh 

agama Budha. Selain itu nama yang diambil dari nama tokoh suci agama budha yaitu 

nama Sidhartayaitu nama tokoh agama Budha. 

 

6. Bahasa pada Nama Diri 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peranan besar dalam 

kehidupan manusia. Studi bahasa merupakan peristiwa budaya. Sebagai gejala bahasa, 

bahasa bersifat dinamis. Bahasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan 

meningkatnya kemajemukan persepsi manusia terhadap makrokosmos (dunia 

sekitarnya) dan mikrokosmos (dunia pribadinya). Dengan demikian bahasa sangat 

berpengaruh besar sebagai alat komunikasi manusia. (Djajasudarma,1993:32) 

Seiring dengan kemajuan zaman, manusia di dalam memberikan nama kepada 

anaknya tidak sembarang atau asal-asalan. Nama merupakan doa dan harapan orang 

tua terhadap anak. Orang tua zaman dahulu dalam memberikan nama kepada anaknya 

ada yang tidak mempunyai makna sama sekali. Orang tua zaman sekarang dalam 
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memberikan nama akan mencari kata-kata yang mempunyai makna yang baik. Pada 

umumnya masyarakat Jawa dalam memberikan nama pada anaknya, kata-kata yang 

digunakan biasanya diambil dari bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Kawi, dan bahasa 

Indonesia. 

 

7. Peta Konsep 

Landasan teori yang telah dipaparkan dalam bab II dapat di peta konsepkan 

dalam bagan 1. 
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