
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi penting bagi manusia. Bahasa dapat 

diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. 

Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk 

berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau 

perasaan. Perbuatan berbahasa merupakan alat pembeda antara manusia dan binatang. 

Bahasa sebagai alat komunikasi verbal, hanya dimiliki oleh manusia. Hewan 

tidak mempunyai bahasa.Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yaitu berupa 

bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Alat komunikasi 

binatang bersifat terbatas. Dalam arti hanya untuk keperluan hidup kebinatangannya 

saja. Jika ada binatang yang dapat mengerti dan memahami serta melakukan perintah 

manusia dalam bahasa manusia adalah berkat latihan yang diberikan kepadanya. 

Tanpa latihan yang berulang-ulang mustahil binatang dapat mengerti bahasa manusia. 

Itu berarti bahasa hanya di miliki manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. 

Oleh karena itu dikatakan  bahasa itu bersifat manusiawi (Chaer, 2007: 58).  

Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa 

lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut 

makna atau konsep. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa 

memiliki makna. Contoh lambang bahasa yang berbunyi nasi melambangkan konsep 

atau makna „sesuatu yang biasa dimakan orang sebagai makanan pokok‟. 
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Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang bersifat arbitrer. Artinya hubungan 

antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan 

tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Oleh 

karena itu, tidak dapat menjelaskan benda, binatang, orang dan lain-lain yang sering 

diberi nama, misal meja, kucing, Evi dan lain sebagainya. Untuk menjelaskannya 

dapat dengan cara memberikan nama sekaligus contoh bendanya.  Meskipun tidak ada 

hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkan, tetapi setiap penutur 

suatu bahasa akan mematuhi hubungan tersebut.  

Nama adalah kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, 

dan peristiwa di dunia ini. Dunia ini penuh dengan nama yang diberikan manusia. 

Manusia tidak hanya memberi nama, tetapi juga memberi makna. Pemberian nama 

adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di dalam sesama anggota suatu 

masyarakat bahasa (Aristoteles dalam Chaer, 2013: 44). Walaupun demikian,  masih 

dapat ditelusuri sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi 

terjadinya penamaan atau penyebutan terhadap sejumlah kata dalam leksikon bahasa 

Indonesia. 

Nama panggilan pada dasarnya merupakan nama, label untuk menyebut atau 

memanggil sesuatu. Nama panggilan dapat diambil dari nama orang itu sendiri atau 

sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama orang tersebut. Nama panggilan sebagai 

tanda pengenal bagi pemiliknya. Bagi manusia nama panggilan diperlukan dan harus 

dimiliki sebagai identitas diri. Keunikan dalam pemberian nama panggilan adalah 

pembeda bagi pribadi yang satu dengan yang lain.   

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebudayaan, nama panggilan 

mengalami perkembangan dengan keunikannya masing-masing. Perkembangan nama 
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panggilan meliputi bentuk, makna, dan pola-polanya. Nama-nama panggilan yang 

berkembang sesuai perkembangan zaman dan kebudayaan berkaitan dengan 

perkembangan masyarakat dan bahasa dalam masyarakat. Nama panggilan juga dapat 

ikut serta memperkaya bahasa. Selain itu, nama panggilan juga dapat menunjukan 

adanya kesejajaran asal usul daerah pemakainya.  

Salah satu tempat yang memudahkan terjadinya perkembangan bahasa adalah 

lingkungan sekolah. Di sekolah, siswa secara intensif berinteraksi dengan teman, guru 

dan karyawan lainnya. Nama panggilan sangat dibutuhkan untuk membedakan siswa 

yang satu dengan yang lain. Nama panggilan juga memudahkan seseorang dalam 

bertegur sapa. Selain itu, nama panggilan dapat mengakrabkan karena setiap nama 

panggilan mempunyai keunikan masing-masing.  

Setiap orang tua dalam memberikan  nama tidak asal memberi nama dan 

mengejar satu fungsi yaitu mengenai pemberi tanda semata. Namun juga 

mempertimbangkan makna yang terkandung di dalamnya, termasuk orang tua siswa. 

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda, 

“Sesungguhnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak itu ada tiga, yakni 

pertama, memberi nama yang baik ketika lahir. Kedua, mendidiknya dengan Al-

Qur‟an dan ketiga, menikahkan ketika menginjak dewasa”. Dari hadits tersebut, 

disebutkan salah satu tugas orang tua adalah memberikan nama yang baik untuk 

anaknya.  

Dalam memilih kata untuk memberi nama, orang tua selalu memperhitungkan 

makna kata. Selain itu, orang tua juga memperhatikan adanya lambang yang 

tergambar pada makna kata itu. Nama panggilan yang diambil dari kata-kata dengan 

makna positif dan melambangkan hal-hal yang positif, dapat membawa pengaruh 
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positif terhadap tingkah laku dan watak dari penyandang nama panggilan itu. 

Sebaliknya, panggilan yang diambil dari kata-kata bermakna negatif dan 

melambangkan hal-hal yang negatif, dapat membawa pengaruh negatif juga terhadap 

tingkah laku dan watak dari penyandang nama panggilan itu. Untuk itu, tidak hanya 

keunikan dari nama panggilan yang harus diperhatikan, tetapi juga makna yang 

terkandung dalam nama panggilan unik itu. 

Salah satu fenomena perkembangan bahasa di lingkungan sekolah adalah 

pemberian nama panggilan unik. Nama panggilan unik adalah nama panggilan yang 

berbeda dari nama asli atau nama panggilan pemberian orang tua di rumah. Pemberian 

nama panggilan unik tersebut terjadi begitu saja. Dengan nama panggilan unik, siswa 

merasa lebih mudah untuk mengenali siswa lain dan lebih mengakrabkan. Nama 

panggilan unik di sekolah inilah yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini. 

Madrasah Aliyah Negeri Kroya terletak di Jalan Cimanuk, Kecamatan Kroya, 

Kabupaten Cilacap. Madrasah Aliyah Negeri Kroya lebih dikenal oleh masyarakat 

luas dengan nama MAN Kroya. MAN Kroya merupakan tempat peneliti menuntut 

ilmu berapa tahun lalu. Peneliti mengenal guru dan beberapa siswa di sekolah 

tersebut. Peneliti menemukan beberapa fenomena tentang pemakaian nama panggilan 

unik di MAN Kroya. 

Rabu, 30 Mei 2012 peneliti melakukan kunjungan ke MAN Kroya dalam 

rangka tugas mata kuliah “Kurikulum dan Pengembangan Silabus Bahasa Indonesia 

SMA/MA/SMK”. Secara tidak sengaja peneliti mendengar siswa yang memanggil 

temannya dengan nama panggilan unik Tekek.  Setelah peneliti telusuri, nama asli 

pemilik nama panggilan unik Tekek ini adalah Eko Mulyono kelas XII Agama. 

Pemberian nama tersebut didasarkan pada peniruan bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan 
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oleh binatang tokek. Eko Mulyono pintar sekali menirukan bunyi tokek sehingga 

teman-temannya memanggilnya dengan panggilan unik Tekek. 

Peneliti menemukan fenomena lain pada Sabtu, 07 Desember 2013 ketika 

peneliti mengantar adik ke sekolah (MAN Kroya). Peneliti menemukan pemakaian 

nama panggilan unik  Gendut. Berdasarkan penelusuran peneliti,  pemilik nama 

panggilan unik Gendut  ini adalah Ruri Aprilia kelas XII IPS-1. Panggilan unik 

Gendut, didasarkan pada sifat khas yang dimiliki oleh Ruri Aprilia yang memiliki 

badan besar, perut buncit dan lebar. Atas dasar itulah, siswa lain memanggil Ruri 

Aprilia dengan panggilan unik Gendut.  

Pada kesempatan lain, peneliti menemukan fenomena lagi pada Sabtu, 14 

Desember 2013 ketika mengambil raport adik di MAN Kroya. Peneliti menjumpai 

nama panggilan unik Jupe. Berdasarkan informasi siswa, ternyata pemilik panggilan 

unik Jupe ini adalah Lia Hardika kelas XI IPA-2. Panggilan unik Jupe, didasarkan 

pada keserupaan yang dimiliki oleh Lia Hardika dengan artis Yulia Rahmawati (Jupe). 

Menurut teman-temannya, Lia Hardika memiliki potongan rambut dan bentuk dagu 

yang mirip artis Jupe, sehingga banyak siswa lain yang memanggilnya dengan 

panggilan unik Jupe.  

Melihat beberapa fenomena tersebut, peneliti menindaklanjuti dengan 

melakukan observasi. Observasi dilakukan pada Jumat, 24 Februari 2014.  Peneliti 

menemukan fenomena tentang banyaknya siswa yang dipanggil dengan nama 

panggilan unik. Salah satunya adalah panggilan unik Dj. Ternyata pemilik panggilan 

unik Dj ini adalah Darojat. Pemberian nama tersebut didasarkan pada pemendekan, 

yaitu Darojat dipendekan menjadi Dj. Teman-temannya merasa lebih mudah 

memanggil Darojat dengan panggilan unik Dj. 
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Fenomena panggilan unik seperti di atas, banyak terjadi di lingkungan 

masyarakat, keluarga, termasuk di lingkungan sekolah. Disadari atau tidak fenomena 

panggilan unik seperti di atas merupakan panggilan yang buruk kepada seseorang dan 

terkesan memperolok. Hal ini adalah tindakan yang tidak etis dan dilarang oleh agama 

Islam serta termasuk perbuatan yang zalim.Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Al-qur‟an Surat Al-Hujurat (49) ayat 11 yang artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokan kaum 

yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari 

mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) 

wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diolok-olok) lebih 

baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu 

sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 

Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 

barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim”          

(Terjemahan Q.S. Al-Hujurat:11). 

 

Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya merupakan sekolah yang 

berlandaskan ajaran Islam, dan terletak di daerah pedesaan yang masih memegang 

norma-norma susila dan kesopanan. Ironis, apabila fenomena panggilan unik yang 

terkesan memperolok seseorang terjadi di lingkungan sekolah yang berlandaskan 

ajaran Islam dan berada di daerah yang masih memegang norma-norma susila dan 

kesopanan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 2013-2014, khususnya yang ditinjau 

dari studi linguistik dan semantik. Semantik adalah ilmu yang  mempelajari sistem 

penyelidikan makna dan arti dalam kata atau kalimat yang bersifat verbal. Dalam 

bidang semantik peneliti ingin memaparkan dan menjelaskan tentang makna yang 

terkandung dalam sebuah nama panggilan unik. 

Kajian Semantik Nama...,  Evi Yuniarti, FKIP UMP, 2014



 

 

 

7 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis penamaan apa sajakah yang terdapat pada nama panggilan unik siswa di 

sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 2013-2014? 

2. Jenis makna apa sajakah yang terdapat pada nama panggilan unik siswa di 

sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 2013-2014? 

3. Jenis perubahan makna apa sajakah yang terdapat pada nama panggilan unik 

siswa di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 2013-2014? 

4. Faktor penyebab perubahan makna apa sajakah yang terdapat pada nama 

panggilan unik siswa di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 

2013-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengenai nama panggilan unik siswa di sekolah Madrasah 

Aliyah Negeri Kroya yang memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan jenis penamaan yang terdapat pada nama panggilan unik siswa 

di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 2013-2014. 

2. mendeskripsikan jenis makna yang terdapat pada nama panggilan unik siswa di 

sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 2013-2014. 

3. mendeskripsikan jenis perubahan makna yang terdapat pada nama panggilan unik 

siswa di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 2013-2014. 

4. mendeskripsikan faktor penyebab perubahan  makna yang terdapat pada nama 

panggilan unik siswa di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kroya tahun pelajaran 

2013-2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

a. Memberikan sumbangsih terhadap bidang ilmu pengetahuan semantik dan 

linguistik pada umumnya. 

b. Memberi referensi kepada penelitian lain yang ingin meneliti kata sapaan dan 

panggilan dalam bahasa Indonesia.  

 

2. Secara Praktis 

a. Agar pembaca dapat lebih kreatif dalam menggunakan ragam bahasa.   

b. Pembaca lebih memperhatikan dalam memberikan nama panggilan unik yang 

bermakna positif dan melambangkan hal-hal yang positif.  
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