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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia sering memberikan sebuah nama atau label tehadap benda 

atau sesuatu yang ditemui sehingga lahirlah nama kelompok, nama tumbuh-

tumbuhan, nama binatang, dan sebagainya. Ada beberapa pengertian nama, 

seperti yang dikemukakan oleh Hofmann (dalam Widodo, 2013:82) nama 

adalah sesuatu yang dipahami dan disebut oleh seseorang berupa kata, istilah, 

atau ungkapan yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang atau sesuatu 

yang lainnya. Dalam KBBI (2008:950) nama adalah kata untuk menyebut atau 

memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya) ataupun sebuah 

gelar atau sebutan, kemashuran, kebaikan (keunggulan) dan kehormatan.  

Setiap nama yang diberikan kepada seorang bayi memiliki makna 

tertentu. Makna di dalam sebuah nama bayi mengandung unsur-unsur positif. 

Misalnya nama Riya Fitri Cahyani, nama tersebut memiliki arti yaitu Riya 

berarti ‘hari raya’, Fitri berarti ‘suci’, sedangkan Cahyani berarti ‘cahaya dari 

ibu Sudarni’. Berdasarkan uraian tersebut, maka makna nama Riya Fitri 

Cahyani yaitu ‘seorang bayi yang lahir dari Ibu Sudarni dengan cahaya Idul 

Fitri’.  

Selain arti, nama memiliki fungsi atau peranan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Saussure (dalam Wibowo, 2001:45) menjelaskan bahwa nama 

diri termasuk satuan lingual yang dapat disebut dengan sistem tanda. Tanda 
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merupakan kombinasi dari konsep (petanda) dan bentuk (yang tertulis atau 

diucapkan) atau penanda. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai penanda 

identitas , nama diri juga dapat berupa simbol. Misalnya Wiranto yang berarti 

‘berani’. Nama tersebut berfungsi sebagai simbol keberanian.  

Pemberian nama anak, tentu tidak sekadar diberikan secara asal-

asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama 

anak itu. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut 

menjadi orang yang sesuai keinginan. Orang tua memiliki acuan yang 

melatarbelakangi pemilihan nama bayi. Acuan pemberian nama sering 

dikaitkan dengan referen. Nama merupakan produk masyarakat yang mampu 

menjelaskan keadaan berbagai hal masyarakat.  

Socrates (dalam Pateda, 2001:63). mengatakan bahwa nama harus 

sesuai dengan sifat acuan yang diberi nama. Acuan yang digunakan antara 

orang tua satu dengan orang tua yang lain berbeda. Perbedaan tersebut 

mengakibatkan banyak jenis nama diri di dalam masyarakat. Hal ini 

disebabkan adanya pengaruh pemakaian bahasa oleh aspek diluar kebahasaan. 

Menurut Chaer (2009:43) penamaan dan pendefisian merupakan dua buah 

proses perlambangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu referen 

yang berada di luar bahasa. Berdasarkan pengertian tersebut, pemberian nama 

atau penamaan dapat dipengaruhi oleh faktor di luar bahasa. 

Kajian bahasa yang dipengaruhi oleh aspek di luar bahasa 

(masyarakat) dimuat dalam ilmu sosiolinguistik. Kajian dalam sosiolinguistik 

pada umumnya berupa karakter bahasa khusus, dan sifat masyarakat yang 
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berbeda-beda. Secara umum, sosiolinguistik didefinisikan sebagai suatu 

cabang bidang kajian linguistik yang membahas bahasa dalam hubungannya 

dengan faktor kehidupan masyarakat, yang meliputi kelas sosial ekonomi, 

tingkat pendidikan, agama dan sebagainya(Ngalim, 2013:27). 

Penelitian tentang nama diri dapat dilakukan dengan kajian 

sosiolinguistik. Ilmu sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memerhatikan 

semua aspek yang berada di luar bahasa. Aspek-aspek di luar bahasa yang 

memberi peranan penting dalam pemberian nama termasuk kajian 

sosiolinguistik. Adapun aspek di luar bahasa dalam pemberian nama misalnya 

makna nama menurut orang tua, dan fungsi nama diri di dalam masyarakat.  

Desa Sambiunggul adalah desa yang terletak di sebelah utara jalan raya 

Sragen-Surabaya. Desa Sambiunggul masuk dalam kecamatan 

Sambungmacan. Penduduk desa ini terdiri dari 77 Kartu Keluarga. Pekerjaan 

penduduk desa Sambiunggul sebagian besar petani, pekerjaan lain antara lain 

pedagang, wiraswasta, buruh, dan PNS. Penggunaan nama diri di desa ini 

sangat bervariasi.  

Seluruh penduduk desa Sambiunggul memiliki nama yang dapat 

digunakan sebagai penanda identitas diri. Setiap keluarga memiliki bentuk 

nama yang berbeda -beda. Perbedaan nama tersebut dapat dipengaruhi 

beberapa faktor. Salah satu faktor yaitu dipengaruhi oleh latar sosial 

masyarakat.  

Penelitian mengenai nama diri masih jarang diteliti. Padahal di dalam 

sebuah nama yang dijadikan simbol atau tanda identitas pada diri seseorang 
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memiliki nilai yang besar dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang deskripsi nama diri di 

desa Sambiunggul, kecamatan Sambungacan, kabupaten Sragen. Nama diri di 

desa tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan karakteristik 

pola silabik, makna dan fungsi nama di desa Sambiunggul, kecamatan 

Sambungmacan, kabupaten Sragen.  

 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana struktur silabik nama diri di desa Sambiunggul, kecamatan 

Sambungmacan, kabupaten Sragen ? 

2. Apa saja fungsi nama diri di desa Sambiunggul, kecamatan 

Sambungmacan, kabupaten Sragen? 

3. Apa makna nama diri di desa Sambiunggul, kecamatan Sambungmacan, 

kabupaten Sragen?  

4. Apa yang melatarbelakangi pemberian nama diri di desa Sambiunggul, 

kecamatan Sambungmacan, kabupaten Sragen?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan  dalam penelitian ini. 

1. Menjelaskan struktur silabik nama diri di desa Sambiunggul, kecamatan 

Sambungmacan, kabupaten Sragen. 
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2. Mendeskripsikan makna nama diri di desa Sambiunggul, kecamatan 

Sambungmacan, kabupaten Sragen. 

3. Memaparkan fungsi nama diri di desa Sambiunggul, kecamatan 

Sambungmacan, kabupaten Sragen. 

4. Mendeskripikan hal-hal yang melatarbelakangi pemberian nama diri di 

desa Sambiunggul, kecamatan Sambungmacan, kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat  

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, pikiran, dan 

memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bahasa yang 

berhubungan dengan ilmu sosiolinguistik. Hal ini disebabkan penelitian 

yang dikaji berhubungan dengan deskripsi  nama diri di desa 

Sambiunggul, kecamatan Sambungmacan, kabupaten Sragen dengan 

kajian sosiolinguistik.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

pembaca dan peneliti yang lain mengenai deskripsi nama diri di desa 

Sambiunggul, kecamatan Sambungmacan, kabupaten Sragen.  
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan, bab ini meliputi  latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan daftar istilah. 

Bab II landasan teori, bab ini meliputi kajian teori, kajian penelitian yang 

relevan, kerangka pemikiran, dan rancangan penelitian.  

Bab III metode penelitian, bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis 

dan strategi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, 

teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, 

dan prosedur penelitian.  

Bab IV hasil dan pembahasan, bab ini menyajikan analisis data untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditentukan.  

Bab V penutup, bab ini merupakan simpulan dan saran penelitian.  

 

F. Daftar Istilah  

1. Deskripsi  : Pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata 

     secara jelas dan terperinci;uraian.  

2. Nama diri   : Nama untuk menyebut diri seseorang, benda,  

  tempat tertentu, dan lain sebagainya.  

3. Sosiolinguistik   : Salah satu cabang linguistik yang mengkaji bahasa 

  yang bervariasi, fungsional, interdisiplin, dan 

  hubungannya dengan masyarakat pengguna bahasa 

  yang heterogen. 


