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ABSTRAK 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan jenis bahasa yang 

digunakan dalam penamaan Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, 

kabupaten Sukoharjo, 2) mendeskripsikan arti dan harapan dari nama Laundry di 

kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, dan 3) 

Mendeskripsikan makna referensial pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, 

kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Objek penelitian ini adalah nama 

Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Subjek 

dalam penelitian ini adalah jenis bahasa, arti dan harapan nama Laundry di 

kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Data dalam 

penelitian ini berupa berbagai nama Laundry dan hasil wawancara tentang proses 

penamaan, makna dan harapan nama Laundry. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik wawancara, teknik simak, dan teknik catat. Hasil 

pembahasan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jenis bahasa yang 

digunakan, arti dan harapan nama Laundry, dan makna referensial pada nama 

Laundry. Makna referensial pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan 

Kartasura, kabupaten Sukoharjo, pemberian nama Laundry lebih banyak yang 

menggunakan nama orang. Arti merupakan makna yang terkandung dari sebuah 

nama. Setiap nama tentunya mempunyai makna tersendiri. Nama Laundry di 

kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, selain 

menggunakan jenis bahasa juga terdapat arti dan harapan pemberian nama 

Laundry. Makna referensial pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan 

Kartasura, kabupaten Sukoharjo dikelompokkan menjadi 5 bagian, makna yang 

mengandung arti sifat berumlah 6 data, makna yang mengandung arti tempat atau 

lokasi berumlah 1 data, makna yang mengacu pada nama orang berjumlah 14 data, 

makna supaya mudah dikenal berjumlah 7 data, dan makna yang mengacu pada 

bilangan berjumlah 2 data. 

 

 

Kata kunci : referensial, leksikal, laundry. 

 

 



1 

MAKNA REFERENSIAL PADA NAMA LAUNDRY DI KELURAHAN 

GONILAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahasa sebagai salah satu pranata manusia mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa sebagai alat 

penyampaian informasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia 

terutama antar individu dalam masyarakat. Bahasa juga sebagai saluran 

perumusan ide atau maksud, melahirkan perasaan dan memungkinkan 

kerjasama dengan sesama warga. Fungsi bahasa yang utama yaitu sebagai 

alat komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia dalam kehidupannya 

mulai dari bangun tidur, saat melakukan aktifitas, hingga akan tidur lagi. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian sesuatu pernyataan yang 

berlangsung apabila antara komunikator (penutur, pembicara, atau 

penulis) dan komunikan (mitra tutur, penyimak, atau pembaca) memiliki 

kesamaan makna tentang suatu pesan yang dikomunikasikan tersebut, 

(Effendi, 2002: 04). Ada dua pihak yang terlibat dalam komunikasi, yaitu 

pengirim pesan (receiver) atau disebut komunikan. Ide atau gagasan 

komunikator yang disampaikan kepada komunikan disebut amanat atau 

pesan (message), ataupun bahasa sebagai saluran (channel) atau media 

komunikasi. 

Pemahaman terhadap bahasa dalam rangka transfer pesan yang akan 

disampaikan penutur, tidak hanya menggunakan faktor-faktor yang ada 

dalam bahasa (faktor linguistik) melainkan juga faktor-faktor yang ada 

diluar bahasa (non linguistik) yaitu konteks yang mendasari suatu tuturan. 

Oleh karena itu antara penutur dan mitra tutur diharapkan mempunyai 

persamaan pengetahuan tentang konteks suatu ujaran sehingga tidak 

terjadi salah persepsi terhadap pesan yang disampaikan penutur. 
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Makna yaitu segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar 

atau pembaca karena rangsangan-rangsangan aspek bentuk atau ekspresi 

yang diserap dengan panca indera yaitu dengan melihat atau mendengar. 

Seseorang akan menafsirkan sesuatu dengan cara melihat atau 

mendengarkan. Misalnya dengan melihat tulisan seseorang akan 

menafsirkan makna yang terkandung dalam tulisan tersebut, sedangkan 

dengan mendengar orang akan menafsirkan makna terhadap apa yang 

didengar. 

Nama suatu badan usaha tentu memiliki makna dan maksud tersendiri. 

Makna yang terkandung dalam nama badan usaha mempunyai berbagai 

jenis, misalnya nama gabungan pemilik, nama pribadi pemilik, nama yang 

berkaitan dengan keberadannya, atau nama yang mengandung makna 

tertentu. Masyarakat di Indonesia memiliki bahasa daerah yang beraneka 

ragam, maka penggunaan bahasa yang baku sangat diperlukan agar 

masyarakat dapat memahami terutama media cetak.  

Pada kehidupan mahasiswa penggunaan bahasa yang baik sangat 

diperlukan agar dapat berkomunikasi dengan baik pula. Mahasiswa yang 

berasal dari daerah yang berbeda yang tinggal di sekitar lingkup kampus 

terutama Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang memiliki jumlah 

mahasiswa yang cukup banyak. Daerah sekitar kampus, mahasiswa tidak 

perlu dipusingkan jika memerlukan kebutuhan selama masa perkuliahan 

karena sudah tersedia berbagai macam toko dan ruko yang menyediakan 

kebutuhan mahasiswa misalnya, fotocopy, warung makan, laundry, 

minimarket, ATM dan lain-lain. 

Berdasarkan fakta di kelurahan Gonilan, maka nama di tempat  

Laundry ini memiliki sebuah makna tersendiri, tergantung dari mana 

seseorang melihatnya sehingga bahasa yang digunakan dalam 

penulisannya dapat dipahami oleh pembaca pada umumnya. Peneliti 

memililih tempat Laundry di Gonilan sebagai objek penelitiannya. Peneliti 
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tertarik menggunakan nama Laundry karena peneliti ingin mengetahui 

proses penamaan dan makna nama Laundry tersebut.  

Tujuan dalam Penelitian ini yaitu mendeskripsikan jenis bahasa yang 

digunakan dalam penamaan Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan 

Kartasura, kabupaten Sukoharjo, mendeskripsikan arti dan harapan dari 

nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten 

Sukoharjo, mendeskripsikan makna referensial pada nama Laundry di 

kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan 

data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dan disampaikan 

dalam bentuk verbal (Mahsun, 2005:232). Penelitian kualitatif berusaha 

mangungkapkan gejala yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai dengan 

konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrumen utama. 

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2008:3) mengemukakan bahwa metode 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui 

makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk 

mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti 

sejarah perkembangan. Deskriptif merupakan bentuk dari uraian naratif. 

Objek dalam penelitian ini yaitu nama Laundry di kelurahan Gonilan, 

kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Subjek dalam penelitian ini yaitu 

adalah jenis bahasa, arti dan harapan nama Laundry di kelurahan Gonilan, 

kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Data dalam penelitian ini berupa 

berbagai nama Laundry, dan hasil wawancara tentang proses penamaan, arti 

dan harapan nama Laundry. Data dalam penelitian ini berjumlah 30 nama 
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Laundry. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu karyawan atau 

pemilik Laundry. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu menggunakan 

metode simak, catat, dan wawancara. Metode simak Metode simak ini dalam 

praktiknya diwujudkan dengan cara penyadapan (Mahsun, 2005:90). Adapun 

teknik simak dalam penelitian ini dipergunakan peneliti untuk menyimak 

karyawan atau pemilik Laundry mengenai bagaimana jenis bahasa dan arti 

dalam penamaan Laundry tersebut, sedangkan teknik catat dalam penelitian 

ini adalah setiap ucapan lisan atau info lisan dari narasumber yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yaitu tentang bagaimana jenis bahasa yang digunakan 

dalam penamaan Laundry, apa arti dan harapan dari penamaan Laundry, dan 

teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara 

bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah 

yang akan diteliti, yaitu mewawancarai karyawan atau pemilik Laundry yang 

berkaitan dengan hal apa saja yang melatar belakangi pemberian nama 

Laundry tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik padan. Teknik padan adalah teknik yang dilakukan dengan 

menghubung-bandingkan antar unsur yang bersifat lingual dan ekstralingual. 

Teknik yang digunakan dalam metode padan adalah teknik intralingual dan 

ekstralingual. Teknik intralingual merupakan teknik analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang 

terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda 

(Mahsun, 2005:235). Teknik ekstralingual adalah teknik analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur yang berada diluar bahasa, misalnya 

referen (Mahsun, 2005:236). 

Penelitian ini menggunakan teknik padan intralingual dan 

ekstralingual. Teknik padan intralingual digunakan untuk menganalisis bahasa 

yang digunakan dalam penamaan Laundry, sedangkan teknik padan 

ekstralingual digunakan untuk menganalisis arti, harapan dan makna 
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referensial pada nama Laundry. Hasil penelitiannya adalah semua data 

tersebut terdapat jenis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan 

bahasa Jawa. Analisis berikutnya, data yang ada dianalisis berdasarkan makna 

referensial, misalnya makna yang mengacu pada sifat, makna yang mengacu 

pada nama orang, makna yang mengacu pada tempat, makna yang mengacu 

pada harapan supaya mudah dikenal, makna yang mengacu pada bilangan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Jenis Bahasa yang digunakan pada nama laundry di kelurahan 

Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. 

1) Kinclong Laundry (data 1) 

Jenis bahasa yang digunakan dalam penamaan laundry tersebut 

menggunakan bahasa Jawa yang artinya bersih dari noda, dan 

mengkilap. Klinclong Laundry termasuk dalam bentuk penggolangan 

dari kata verba dan keterangan. Kinclong menunjukkan kata verba, 

sedangkan Laundry menunjukkan kata keterangan. 

2) Nadiva Laundry (data 2) 

Jenis bahasa yang digunakan dalam penamaan laundry tersebut 

menggunakan jenis nama orang. Navida Laundry termasuk dalam 

bentuk penggolongan dari kata nomina dan kata keterangan.  

3) Juan Laundry (data 3) 

Jenis bahasa yang digunakan dalam penamaan Laundry 

tersebut menggunakan jenis nama orang. Juan termasuk dalam 

penggolongan kata nomina. 

4) New Amanah Laundry (data 4) 

Jenis bahasa yang digunakan dalam penamaan Laundry 

tersebut menggunakan bahasa Inggris yaitu new yang artinya baru 

(Retnoningsih dan Suharso, 2001:208) dan bahasa Arab (amanah).  

5) Green Laundry (data 5) 
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Jenis bahasa yang digunakan dalam penamaan Laundry 

menggunakan bahasa Inggris, yaitu kata Green (Retnoningsih dan 

Suharso, 2001:169) yang artinya hijau.  

6) Fortuna  Laundry (data 6) 

Jenis bahasa yang digunakan dalam penamaan Laundry 

menggunakan bahasa Indonesia, yaitu fortuna yang artinya 

keberuntungan. Fortuna termasuk dalam bentuk penggolongan kata 

nomina. 

7) Anezka Laundry (data 7) 

Jenis bahasa yang digunakan dalam penamaan Laundry 

tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang diambil dari nama 

orang, yaitu Anezka. Kata Anezka termasuk dalam bentuk 

penggolongan kata nomina. 

2. Arti dan harapan dari nama Laundry di kelurahan Gonilan, 

kabupaten Kartasura, kabupaten Sukoharjo. 

Arti merupakan makna yang terkandung dari sebuah nama. Setiap 

nama tentunya mempunyai makna tersendiri. Berdasarkan data yang 

terkumpul, nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, 

kabupaten Sukoharjo, selain menggunakan jenis bahasa juga terdapat arti 

dan harapan pemberian nama Laundry. Bagian ini merupakan hasil 

analisis arti serta harapan pemberian nama Laundry di kelurahan Gonilan, 

kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. 

1) Kinclong Laundry (data 1) 

Nama Kinclong Laundry berasal dari bahasa Jawa yang artinya 

bersih tanpa noda, atau mengkilap. Arti dari Kinclong menurut 

pemilik yaitu tempat pencucian yang paling bersih, tidak ada noda 

sedikitpun. Harapan bagi pemilik Laundry yaitu supaya konsumen 

mudah mengingat nama tersebut dengan keunikan nama tersebut. 

2) Nadiva Laundry (data 2) 
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Nama Navida Laundry diambil dari nama orang, yaitu nama 

anak perempuan dari pemilik Laundry tersebut. Harapan dari 

pemilik Laundry yaitu supaya mudah dikenal dan diingat oleh 

konsumen. 

3) Juan Laundry (data 3) 

Nama Juan Laundry diambil dari nama orang. Arti dari Juan 

Laundry yaitu diambil dari nama pemilik itu sendiri. Harapan dari 

pemilik Laundry yaitu supaya mudah dikenal konsumen dan 

menjadi ciri khas dengan nama pemiliknya. 

4) New Amanah Laundry (data 4) 

Nama Laundry New Amanah berasal dari bahasa Inggris dan 

bahasa Arab. New dari bahasa Inggris yang artinya baru, dan 

Amanah dari bahasa Arab yang artinya pesan yang harus 

disampaikan. Harapan dari nama Laundry yaitu supaya menjadi 

amanah yang baik dan memberikan kepercayaan dan pelayanan 

yang baik kepada konsumen. 

5) Green Laundry (data 5) 

Nama Green Laundry berasal dari bahasa Inggris yang artinya 

hijau. Green juga merupakan nama salah satu jenis warna. Pemilik 

memberi nama Green atau hijau karena pemilik menyukai warna 

hijau. Harapan dari nama Laundry yaitu supaya mudah dikenal 

oleh masyarakat dan menjadi nama ciri khas Laundry dengan cat 

dinding warna hijau. 

6) Fortuna Laundry (data 6) 

Nama Fortuna Laundry pemilik terinspirasi dari istilah Dewi 

Fortuna yang artinya Dewi keberuntungan.  Harapan bagi pemilik 

Laundry, nama Fortuna supaya menjadi keberuntungan bagi 

pemilik Laundry, karena menjadi langganan para konsumen, dan 

dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. 
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7) Anezka Laundry (data 7) 

Nama Anezka Laundry diambil dari nama orang. Pemilik 

memberi nama Anezka, karena nama tersebut adalah nama anak 

pertamanya yang bernama Anezka Andriyana. Harapan dari 

pemilik Laundry  yaitu supaya lebih dikenal konsumen dengan 

nama Anezka. 

8) Rico Laundry  (data 8) 

Nama Rico Laundry juga diambil dari nama orang. Pemilik 

memberi nama Rico karena nama tersebut adalah nama suami dari 

Indah pemilik Laundry itu. Harapan dari pemilik Laundry yaitu 

supaya mudah dikenal oleh konsumen dan menjadi ciri khas nama 

pemiliknya. 

3. Makna Referensial pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, 

kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. 

Makna referensial merupakan makna yang berhubungan langsung 

dengan kenyataan atau memiliki referen (acuan), makna referensial dapat 

disebut juga makna kognitif, karena memiliki acuan. Makna referensial 

pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, 

kabupaten Sukoharjo antara lain. (1) Makna yang mengandung arti sifat, 

berjumlah 6 data, (2) makna yang mengacu pada arti tempat atau lokasi, 

berjumlah 1 data, (3) makna yang mengacu pada nama orang, berjumlah 

14 data, (4) makna yang mengacu pada harapan supaya mudah 

dikenal,berjumlah 7 dan (5) makna yang mengacu pada bilangan, 

berjumlah 2 data. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Dari hasil analisis tentang makna referensial pada nama Laundry di kelurahan 

Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, pemberian nama 
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Laundry lebih banyak yang menggunakan nama orang. Dari data yang sudah 

dianalisis, pemberian nama yang menggunakan nama orang berjumlah 14 

data, data lainnya menggunakan bahasa campuran yaitu diambil dari bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ada yang menggunakan bahasa 

Jawa.  

2. Arti merupakan makna yang terkandung dari sebuah nama. Setiap nama 

tentunya mempunyai makna tersendiri. Berdasarkan data yang terkumpul, 

nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan Kartasura, kabupaten 

Sukoharjo, selain menggunakan jenis bahasa juga terdapat arti dan harapan 

pemberian nama Laundry. 

3. Makna referensial pada nama Laundry di kelurahan Gonilan, kecamatan 

Kartasura, kabupaten Sukoharjo dikelompokkan menjadi 5 bagian.a) makna 

yang mengandung arti sifat, berjumlah 6 data, b) Makna yang mengandung 

arti tempat atau lokasi, berjumlah 1 data, c) Makna yang mengacu pada nama 

orang, berjumlah 14 data, d), Makna supaya mudah dikenal, berjumlah 7 data, 

e) Makna yang mengacu pada bilangan, berjumlah 2 data. 
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