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1.2  Tabel Analisis Data 

 

NO NAMA 

MORFOLOG

I 
MAKNA 

PROSES/LAT

AR 

BELAKANG 

PENAMAAN 

KETERANGAN 
1 

KT 

2 

KT 

3 

KT 
1 Niken Ambarini      Perempuan yang berbudipekerti baik 

 Menurut bapak Paidjan nama Niken 

menpunyai makna perempuan, Ambar 

berararti bau wangi karena sikap dan 

tingkah lakunya yang baik dan Rini berarti 

perempuan. Jadi, nama Niken ambarini 

mempunyai makna anak perempuan yang 

berbudi pekerti baik. Menurut 

Poerwadarminta (1939, 344) Niken → 

wong wadon, Ambar → jasad kang 

ambune wangi atau benda atau tubuh yang 

berbau wangi (Poerwadarminta, 1939: 8), 

Rini → wong, bocah wadon atau orang, 

perempuan (Poerwadarminta, 1939: 530). 

Jadi, Niken Ambarini  bermakna 

perempuan yang berbau wangi. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

2 Yoga Sujatmoko      Bocah kang ngluhuraken marang 

kebagusan atau anak yang taat pada 

kebaikan. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Yoga berarti anak, 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 
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Sujatmoko berasal dari  Su yang berarti 

luhur atau baik dan Jatmoko berarti 

berkepribadian baik. Jadi, nama Yoga 

Sujatmoko mempunyai makna  anak yang 

berkepribadian baik. Yoga → anak 

(Mardiwarsito, 1981: 715), Su → sangat, 

baik, bagus dan cantik (Mardiwarsito, 

1981: 540), Jatmika → dalam hati, batin, 

rohani, tenang , sopan, awas dan hati-hati. 

Jadi, Yoga Sujatmoko bermakna anak 

yang berbudipekerti baik. 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

3 Permana Jalu 

Ardhiona 

     Anak laki-laki yang teliti dan kritis 

pemikiranya 

 Menurut bapak Paidjan→anak yang 

teliti dan kuat. Menurut Poerwadarminta 

(1939: 510), Permana → keteging jantung, 

nyawa atau denyut jantung, nyawa atau 

hidup Lalu → laki-laki (Mardiwarsito, 

1981: 247), Ardhiona berasal dari kata 

Ardhi → gunung ((Mardiwarsito, 1981: 

73). Jadi, Permana Jalu Ardiona bermakna 

laki-laki yang kuat. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna yang diberikan untuk 

anaknya. 

4 Yogi Sujatmiko      Bocah kang ngluhuraken marang 

kebagusan atau anak yang taat pada 

kebaikan. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Yogi berarti guru, 

Sujatmiko berasal dari  Su yang berarti 

Pemberian   Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 
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luhur atau baik dan Jatmiko berarti 

berkepribadian baik. Jadi, nama Yogi 

Sujatmiko mempunyai makna  anak yang 

berkepribadian baik. Yogi → pendeta, 

pertapa (Mardiwarsito, 1981: 716), Su → 

sangat, baik, bagus dan cantik 

(Mardiwarsito, 1981: 540), Jatmika → 

dalam hati, batin, rohani, tenang , sopan, 

awas dan hati-hati. Jadi, Yoga Sujatmoko 

bermakna anak yang baik hati. Jadi, Yogi 

Sujatmiko bermakna guru yang 

berbudipekerti baik.  

anaknya. 

5 Eri Wijianti      Eri berasal dari kata ering yang berarti 

senang dan Wijianti berasal dari kata wiji 

yang berarti isi (orang) dan anti diambil 

dari kata ngati –ati. Jadi, nama Eri Wijianti 

mempunyai makna wong kang ngati-ngati  

atau Orang yang selalu berhati-hati. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Eri berasal dari kata 

ering yang bermakna takut, Wiji berarti 

biji atau manusia, anti menandakan dia 

perempuan. Jadi, nama Eri Wijianti 

mempunyai makna perempuan yang 

mempunyai rasa takut atau tidak menjadi 

orang yang kumawani (terlalu berani) 

terhadap orang lain. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 116) Ering  → 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 



80 

 

rada wedi atau merasa sedikit takut. Wiji 

→ isining woh kang calon dadi wit atau 

biji dari buah yang akan menjadi pohon. 

Jadi,  nama Eri Wijianti mempunyai 

makna orang (biji) yang merasa takut. 
6 Wiwit Suwanti      Luhur lan ngati-ati atau baik dan hati-

hati. 

 Menurut Paidjan nama wiwit berarti 

yang pertama, su berarti apik lan wanti 

menandaka perempuan. Jadi, nama Wiwit 

Suwanti mempunyai makana anak pertama 

perempuan yang berwatak baik.  Wiwit → 

kang dhisik dewe, lekas tumindak, saka 

ing atau yang pertama, baru dimulai, 

berawal dari(Poerwadarminta,1939:666) 

Su → sangat, baik, bagus dan cantik 

(Mardiwarsito, 1981: 540), Wanti → kerep 

atau sering, selalu  (Poerwadarminta, 

1939:655). Jadi, nama Wiwit Suwanti →  

anak pertama yang baik. 

Peristiwa 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 

7 Lukita Widi Astuti      Anak yang mendapat doa restu dari 

Alloh SWT untuk menjadi anak yang 

istimewa 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Lukita berarti inti 

sari, Widi berarti sang pencipta, Astuti 

berarti restu atau doa. Jadi nama Lukita 

Widi Astuti mempunyai makna restu atau 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 
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doa dari sang pencipta. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 277) Lukita→ 

tetembungan, karangan atau kumpulan 

dari beberapa kata, Widi → takdir, 

pepesthen, pinaringan sihing dewa atau 

takdir, mendapat restu dari Alloh SWT, 

Astuti berasal dari Pangestuti → pamuji, 

pangalem, pangabekti atau doa, atau 

pujian , penghormatan. Jadi nama Lukita 

Widi Astuti mempunyai makna anak yang 

mendapat restu dari Alloh dan selalu 

berbakti kepadaNya. 
8 Ruruh Widya Pranata      Anak yang setia kepada Tuhan YME 

untuk selalu menjalankan perintahnya. 

 Menurut bapak Paidjan nama Ruruh 

berarti menunduk (tidak sombong), widya 

berarti ilmu, pranata berarti  hidupnya 

tertata (tingkah laku dan ucapan) diambil 

dari kata nata yang berarti menata. Jadi, 

nama Ruruh Widya Pranata mempunyai 

makna anak yang berkepribadian baik.  

Menurut Poerwadarminta (1939: 280) 

Ruruh berasal dari kata luruh → 

tumungkul atau menundukan kepala, 

Widya → kawruh (kawicaksanan) atau 

kebijaksanaan (Poerwadarminta, 1939: 

662), Pranata → tumungkul atau 

menundukan kepala (Poerwadarminta. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna yang diberikan untuk 

anaknya. 
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1939: 510).  Jadi, nama Ruruh Widya 

Pranata bermakna tidak dan bijaksana. 
9 Sekar Puja Yuwana     

 
 Bunga yang baik yang selalu dipuja-

puja orang. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Sekar mempunyai 

makan bunga, Puja berarti berdoa, dipuja, 

Yuwana berarti selamat hidupnya. Jadi, 

nama Sekar Puja Yuwana mempunyai 

makna perempuan yang dipuja dan 

selamat hidupnya. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 553) Sekar → 

kembang atau bunga, Puja → di puja, 

Yuwana →  slamet, raharja, tulus atau 

selamat, ikhlas. Jadi, nama Sekar Puja 

Yuwana mempunyai makna bunga yang 

selamat (baik) dan dipuja. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

10 Sudiono      Peduli marang kahanan atau peduli 

dengan keadaan sekitar. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang  nama Sudiono berasal dari 

kata mersudi yang berarti peduli. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 312) nama 

Sudiono berasal dari kata mersudi → 

ngudi atau peduli. 

 

 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

11 Pramesti Puspa Rini      Perempuan yang mempunyai Pemberian.  Poin pertama makna 
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kedudukan tinggi dan berbau wangi karna 

perbuatanya. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Pramesti mempunyai 

makna perempuan yang terpilih, Puspa 

berarti bunga dan Rini berarti perempuan. 

Jadi, nama Pramesti Puspa Rini 

mempunyai makna perempuan yang 

terpilih dan berbau wangi seperti bunga 

karna tingkah lakunya. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 510) Pramesti → 

Dewa kang linuwih atau berkedudukan 

tinggi, Puspa → kembang atau bunga 

(Poerwadarminta, 1939: 504), Rini → 

wong, bocah wadon atau orang, 

perempuan (Poerwadarminta, 1939: 530). 

Jadi, nama Pramesti Puspa Rini bermakna 

perempuan yang berkedudukan tinggi.  

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

12 Hartono      Mempunyai banyak harta. 

 Menurut bapak Paijdan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Hartono mempunyai 

makna makmur uripe lan cukup materine 

atau makmur hidupnya dan berkecukupan 

materi 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

13 Solikhatun       Wanita yang baik (solekhah). 

  Menurut bapak Kusaini yang 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 
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berprofesi sebagai ulama nama Solikhatun 

mempunyai makna soleh, baik. Menurut  

Anwar (255) Solikhatun →  yang baik, 

yang saleh, yang patut.  

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

14 Mahmudah       Yang terpuji. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Mahmudah 

mempunyai makna baik, terpuji. Menurut 

Melinda Care kata Mahmudah →  yang 

terpuji. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

15 Wahyu Riski Saputra      Anugrah anak laki-laki yang membawa 

rizki. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Wahyu berarti 

anugrah, Riski berarti anugrah, berkah, 

riski, Saputra berarti laki-laki. Jadi, nama 

Wahyu Riski Saputra mempunyai makna 

anugrah dan riski anak laki-laki. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 653) Wahyu → 

pulung nugrahaning Alloh atau mendapat 

anugrah dari alloh SWT. Menurut Melinda 

Care kata riski berasal dari bahasa Arab 

yang berarti pemberian, Saputra → anak 

(poerwadarminta, 1939: 530). Jadi, nama 

Wakyu Riski Saputra mempunyai makna 

anugrah dan riski anak laki-laki. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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16 Singgih Saputra      Kesungguhan laki-laki. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebahgai dalang nama Singgih berasal dari 

kata sungguh yang berarti benar, dan 

Saputra berarti laki-laki. Jadi, nama 

Singgih saputra mempunyai makna laki-

laki yang bertanggung jawab. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 504) Singgih → 

iya, mula nyata atau iya, benar, sungguh. 

Saputra → anak (poerwadarminta, 1939: 

530). Jadi, nama Singgih Saputra 

mempunyai makan kesungguhan anak 

laki-laki. 

Jenis kelamin.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

17 Afifa Nuha Putri      Perempuan yang pintar dan cuci. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama Afifa berarti bersih, suci, 

Nuha berarti cerdas, pintar, dan Putri 

berarti perempuan. Jadi, nama Afifa Nuha 

Putri mempunyai makna perempuan yang 

suci dan pintar. Menurut Melinda Care 

kata Afifa berasal dari bahasa Arab yang 

mempunyai makna suci, murni, Nuha 

berasal dari bahasa Arab yang bermakna 

intelek, pikiran, pintar, Putri bermakna 

perempuan. Jadi, nama Afifa Nuha Putri 

mempunyai makna perempuan yang suci 

dan pintar. 

Jenis kelamin.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

18 Oxi Miftahudin       Tiang agama. Waktu  Poin pertama makna 
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 Menurut bapak Kusaini yang berpeofesi 

sebahgai ulama nama Oxi berasal dari 

bulan kelahiranya yaitu Oktober dan 

Miftahudin berasal dari bahasa Arab yang 

berarti pemimpin. Menurut Melinda Care 

nama Miftahudin berasal dari bahasa Arab 

yang   berarti pemimpin. 

kelahiran. berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 

19 Ngaliyah       Tinggi. 

 Menurut bapak Kusaini nama Ngaliyah 

berasal dari bahasa Arab ngaliyun yang 

berarti tinggi. Menurut Anwar (332) 

Ngaliyah berasal dari kata ngaliyun yang 

berarti yang tertinggi. Jadi nama Ngaliyun 

mempunyai arti yang tinggi. 

harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli.  

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 

20 Ahmad Syarifudin       Setia pada agama 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Ahmad berarti baik 

dan Syarifudin berarti bijaksana dan setia 

pada agamanya. Jadi, nama Ahmad 

Syarifudin mempunyai makna anak yang 

baik, bijaksana dan setia pada agamanya. 

Menurut  Melinda Care kata Ahmad 

berasal dari bahasa Arab yang berarti 

terpuji, Syarifudin berasal dari bahasa 

Arab yang berarti kemuliaan agama. Jadi, 

nama Ahmad Syarifudin mempunyai arti 

terpuji dan kemuliaan agama. 

Pemberian  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli.  

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 

21 Akmal Afif Arifin       Sempurna dan bijaksana. Harapan orang  Poin pertama makna 
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 Menurut bapak Kusaini nama Akmal 

mempunyai makna baik, sempurna Afif 

berarti bersih, suci dan Arifin berasal dari 

kata arif yang berarti bijaksana. Jadi nama 

Akmal Afif Arifin mempunyai makna 

anak yang baik, suci dan bijaksana. 

Menurut Melinda Care nama Akmal 

berasal dari bahasa Arab yang mempunyai 

makna sempurna, nama Afif berasal dari 

bahasa arab yang mempunyai makna suci, 

sederhana dan Arifin berasal dari kata Arif 

yang mempunyai arti bijak. Jadi, nama 

Akmal Afif Arifin mempunya makna 

sempurna, suci dan bijaksana.  

tua. berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

22 Teguh Supriyanto      Teguh berarti kuat dan supriyanto 

mempunyai makna priyatin(diambil dari 

kata priya) atau prihatin. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Teguh berarti kuat, 

Supriyato terdiri dari dari Su yang berarti 

baik, priyanto mempunyai makna priyatin 

lan bisa ditatata atau prihatin hidupnya dan 

bisa ditata hidupnya. Jadi, nama Teguh 

Supriyanto mempunyai makna kuat, 

priyatin dan tertata hidupnya. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 599) Teguh → 

kukuh, sentosa atau kuat. Kata Supriyanto 

tidak ditemukan kejelasanya dalam kamus. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli.  

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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23 Kurnia Ulfa Priani        Kurnia →  anugrah, Ulfa → anak 

perempuan dan priyani diambil dari 

gabungan nama orang tuanya yaitu Supri 

dan Yani. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Kurnia berasal dari 

kata karunia yang berarti anugrah, Ulfa 

berarti wanita, dan priyani diambil dari 

nama kedua orang tuanya yaitu supri dan 

yani. Jadi, nama Kurnia Ulfa Priyani 

mempunyai makna anugrah anak 

perempan. Menurut Melinda Care Kurnia 

→ anugrah, Ulfa → persahabatan dan  

nama Priyani adalah gabungan dari nama 

orang tuanya. Jadi, nama Kurnia Ulfa 

Priyani mempunyai makna Anugrah 

persahabatan dari Supri dan Yani. 

Mengabadikan 

nama orang tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

24 Bagas Dwi Septian      Anak laki-laki nomer dua yang kuat. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Bagas berarti kukuh, 

kuat, Dwi berarti dua dan Septian berasal 

nama bulan kelahiranya yaitu September. 

Jadi, nama Bagas Dwi Septian mempunyai 

makna anak laki-laki nomer dua yang kuat 

dan lahir dibulan September. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 25) Bagas → ora 

lelaran atau tidak sakit-sakitan, kuat, 

sehat. Dwi → loro atau dua 

Waktu 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  
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(Poerwadarminta, 1939: 75). Septian 

diambil dari bulan kelahiran yaitu 

September. Jadi, nama Bagas Dwi Septian 

menpunyai arti anak nomer dua yang kuat 

yang lahir dibulan September. 

25 Nurul Arifin       Nurul berasal dari kata Nur →  Cahaya, 

dan arifin berasal dari kata arif → 

kebijaksanaan. Jadi nama Nurul Arifin 

mempunyai makna cahaya kebijaksanaan. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Nurul berasal dari 

bahasa Arab Nur yang berarti cahaya dan 

Arifin berasal dari kata arif yang berarti 

bijaksana. Jadi, nama Nurul arifin 

mempunyai makna cahaya kebijaksanaan. 

Menurut Melinda Care nama Nurul berasal 

dari bahasa Arab Nur → cahaya, Arifin 

berasal dari bahasa arab Arif → bijak. 

Jadi, nama Nurul Arifin mempunyai 

makna cahaya bijak. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

26 Septi Fatwa Hidayah       Septi → lahir blan September, Fatwa → 

ucapan, petuah, Hidayah →  petunjuk. 

Jadi, nama Septi Fatwa hidayah mepunyai 

makna Ucapan-ucapanya selalu 

memberikan petunjuk untuk orang lain. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Septi berasal dari 

bulan september, Fatwa berarti petuah, 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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ucapan, Hidayah berarti petunjuk. Jadi, 

nama Septi Fatwa Hidayah mempunyia 

makna anak yang ucapan-ucapanya 

memberikan petunjuk dan manfaat untuk 

orang lain. Septi → diambil dari bulan 

kelahiran yaitu bulan September, Fatwa → 

pitutur atau ucapan (Mangunsuwito, 2002: 

616), menurut Melinda Care Hidayah → 

petunjuk. Jadi, nama Septi fatwa Hidayah 

mempunyai arti ucapanya memberi 

petunjuk. 

27 Sayid Agil Al-

Munawar  

     Anak laki-laki terakhir yang pintar. 

 Menurut bapak Kusaini nama Sayid 

berasal dari bahasa arab sa’id yang berarti 

senang, Agil berasal darikata ragil yang 

berarti anak terakhir dan Al-Munawar 

berarti cerdas, pintar. Jadi, nama Sayid 

Agil Al-Munawar mempnyai makna anak 

laki-laki terakhir yang senang hidupnya 

dan pintar. Menurut Melinda Care Sayid 

berasal dari bahasa Arab, Sayid berasal 

dari kata sa’id → bahagia, Agil berasal 

dari kata Ragil → anak yang paling kecil 

(Mangunsuwito, 2002: 486),  menurut 

Melinda Care Al-Munawar berasal dari 

bahasa Arab → pintar. Jadi, nama Sayid 

Agil Al-Munawar mempunyai arti anak 

terahir yang bahagia dan pintar. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  
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28 Mukti      Makmur, bahagia. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang  nama Mukti mempunyai 

makna kepenak uripe lan cukup materine 

atau berkecukupan hidupnya. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 324) Mukti → 

ngrasakake kesenengan urip atau 

merasakan kebahagiaan hidup. Jadi,  nama 

Mukti mempunyai arti merasakan 

kesenangan hidup. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli.  

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

29 Teguh Mulyadi      Teguh pendirian dan mulia hidupnya. 

 Menurut bapak Paidjan → kuat dan 

mulia hidupnya. Menurut Poerwadarminta 

(1939: 593) Teguh → kukuh, santosa atau 

kuat. Mulyadi dari kata mulya, mulya → 

sarwa kecukupan lan seneng uripe atau 

serba kecukupan dan bahagia hidupnya. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

30 Ani Sulistyowati      Anak perempuan yang cantik atau baik 

pribadinya. 

 Menurut bapak Paidjan nama Ani 

menunjukan dia perempuan, Sulistyowati 

berasal dari kata sulistya yang berarti apik 

atau baik. Jadi, nama Ani Sulistyawati → 

perempuan yang baik . Sulistyawati 

berasal dari kata sulistya yang berarti 

bagus (ayu) banget (Poerwadarminta, 

1939: 571). Jadi, nama Ani Sulistyawati 

mempunyai makna canti sekali.  

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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31 Alfiyan Nur Hidayat       Anak pertama yang selalu mendapat 

cahaya petunjuk. 

 Menurut bapak Kusaini nama Alfian 

berasal dari bahasa Arab Alalifu yang 

berarti pertama, Nur berarti cahaya dan 

Hidayah berarti petunjuk. Jadi, nama 

Alfian Nur Hidayat mempunyai 

maknaanak laki-laki nomer  satu yang 

menjadi cahaya petunjuk atau memberikan 

manfaat untuk orang lain.  Alfiyan berasal 

dari bahasa Arab yaitu Alalifu yang berarti 

huruf alpabet yang pertama (alif) (Anwar, 

38). Menurut melinda Care nama nur 

berasal dari bahasa Arab yang berarti 

cahaya dan Hidayat berasal dari bahasa 

Arab Hidayah yang berarti petunjuk.  

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

32 Rahma Khoerunnisa       Anugrah wanita yang baik. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Rahma berasal dari 

bahasa Arab yaitu Rahmat yang 

mempunyai arti anugrah, Khoerunnisa 

mempunyai makna perempuan yang baik. 

jadi nama Rahma Khoerunnisa mempunyai 

makna anugrah perempuan yang baik. 

Menurut Melinda Care nama Rahma 

berasal dari bahasa Arab rahmat yang 

berarti anugrah dan Khoerunnisa berasal 

dari bahasa arab yang berarti wanita yang 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  
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baik. 

33 Raisya Nuri Najihah 

 

     Beriman dan ceria. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Raisya berarti 

beriman, Nuri berasal dari kata nur yang 

berarti cahaya dan Najihah berarti 

keberhasilan, sukses. Jadi, nama Raisya 

Nuri Najihah mempunyai makan anak 

yang beriman kepada Alloh, bercahaya 

karena sifatnya yang baik dan sukses 

hidupnya. Menurut Melinda care nama 

Raisya berarti beriman nama Nuri berasal 

ari bahasa Arab yaitu Nur yang berarti 

cahaya dan Najihah berasal dari bahasa 

Arab yang berarti sukses. Jadi nama 

Raisya Nuri Najihah mempunyai makna 

anak yang beriman kepada Alloh dan 

sukses hidupnya. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

34 Wuryani      Muwur di iyani atau Siapa memberi 

uang diterima. 

Peristiwa 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 

35 Fahmi Muzayyan      Nama Fahmi Muzayyan berasal dari 

bahasa Arab. Fahmi →  Faham akan 

semua hal dan Muzayyan →  tampan.  

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama fahmi berasal dari 

Semua sodara 

menggunakan 

huruf F di awal 

namanya. 

 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 
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kata fahmu yang berarti paham akan 

berbagai hal dan Muzayan berasal dari 

bahasa arab yang berarti bagus atau 

tampan. Jadi, nama Fahmi Muzayan 

mempunyai makna faham dan tampan. 

Menurut Ridwan (392) fahmu berarti 

faham, pengertian dan tau, Menurut 

Melinda Care Muzayan berasal dari bahasa 

Arab yang  berarti tampan. Jadi, nama 

Fahmi Muzayyan yang berarti faham dan 

tampan. 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya.  

36 Yosi Sri alifianti WH      Yosi berasal dari kata miyos yang 

berarti lahir, Sri dan WH (Wahono) adalah 

nama orang tuanya, alifianti berasal dari 

bahasa Arab Alif yang berarti berarti 

pertama, lemah lembut. Jadi, nama Yosi 

Sri Alifianti WH mempunyai makna 

wanita yang lemah lembut dan penuh 

kebahagiaan. 

 Menurut bapak paidjan nama Yosi 

berasal dari kata miyos yang berarti lahir, 

Sri berarti makmur karena diambil dari 

nama dewi sri yaitu dewi padi yang 

membawa kemakmuran, menurut bapak 

Kusaini kata Alifianti berasal dari bahasa 

Arab alifun yang berarti yang pertama. 

Jadi, nama Yosi Sri Alifianti WH 

mempunyai makna anak perempuan 

Mengabadikan 

nama orang tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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pertama yang makmur hidupnya. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 315) Miyos → 

metu, lair atau keluar, lahir. Alifianti 

berasal dari bahasa arab Alalifu yang 

berarti huruf alpabet yang pertama (alif) 

(Anwar, 38). Jadi,  nama Yosi Sri Alifianti 

mempunyai makna anak pertama yang 

lahir. 

37 Novana Puja Rahmadi      Novana diambil dari bulan kelahiran 

yaitu November, Puja → doa, Rahmadi → 

rahmat. Jadi, nama Novana Puja rahmadi 

mempunyai makna anak laki-laki yang 

penuh rahmat. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Novana berasal dari 

nama bulan November, Puja berarti berdoa 

dan Rahmadi berasal dari kata Rahmat 

yang berarti anugrah. Jadi, nama Novana 

Puja Rahmadi mempunyai makna anak 

yang lahir di bulan November dan menjadi 

anak yang selalu ingat dengan Alloh SWT 

serta selalu mendapat anugrah. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 500) Puja →  

donga atau doa. Rahmadi → sih 

kawelasan atau anugrah (Poerwadarminta, 

1939: 517).  

Waktu 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

38 Novita Puji 

Kurniawati 

     Novita diambil dari bulan kelahiran 

yaitu November, Puji → doa, Kurniawati 

Waktu 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 
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→ karunia. Jadi, nama Novita Puji 

Kurniawati mempunyai makna karunia 

anak perempuan dibulan november. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Novita berasal dari 

nama bulan November, Puji berarti berdoa 

dan Kurniawati berasal dari kata Karunia 

yang berarti anugrah. Jadi, nama Novita 

Puji Kurniawati mempunyai makna anak 

yang lahir di bulan November dan menjadi 

anak yang selalu ingat dengan Alloh SWT 

serta selalu mendapat anugrah. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 500) Puji berarti 

donga, sembahyang atau doa, menurut 

melinda Care Kurniawati berasal dari kata 

karunia yang berarti anugrah, Novita 

diambil dari bulan kelahiran yaitu bulan 

November. Berdasarkan pendapat di atas 

nama Novita Puji Kurniawati bermakna 

doa dan karunia dibulan November. 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

 

39 Slamet      Selamat. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Slamet mempunyai 

makna sehat, slamet uripe atau selamat 

hidupnya. Menurut Poerwadarminta 

(1939: 567) Slamet → waras atau sehat, 

Selamat. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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40 Widodo      Slamet. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Widodo mempunyai 

makna sehat, slamet uripe atau selamat 

hidupnya. Menurut Poerwadarminta (1939: 

567) Slamet → waras atau sehat, selamat. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

41 Ambar Atmaja 

Setianingrum 

     Ambar → terkenal, Atmaja → anak, 

Setianingrum → setia. Jadi, nama Ambar 

Atmaja Setianingrum mepunyai makna 

anak yang baik sehingga orang banyak 

yang tau. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Ambar mempunyai 

makna ambu wangi atau bau wangi, 

Atmaja berarti anak, Setianingrum berarti 

wanita yang setia. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 8) Ambar → jasad 

kang ambune wangi atau badan atau benda 

yang berbau wangi. Atmaja →anak 

(Poerwadarmita, 1939: 21). Setianingrum 

dari kata setya, setya → tansah mantep ing 

pasuwitan, ora gelem nglungani 

bendherane atau selalu yakin dengan 

pengabdianya, tidak mau meninggalkan 

keyakinanya (poerwadarminta , 1939: 

561). Jadi, nama Ambar Atmaja 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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Setianingrum  mempunyai makna anak 

yang terkenal karena kesetian dan 

pengabdianya. 

42 Istiqomah Puji 

Rahayu 

     Istiqomah → jalan yang lurus, Puji →  

doa, Rahayu → selamat hidupnya. Jadi, 

nama Istiqomah Puji Rahayu mempunyai 

makna selamat hidupnya dan  berada pada 

jalan yang lurus. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Istiqomah  menpunyai 

arti jalan yang lurus, Puji berarti doa, 

Rahayu berarti selamat. Jadi, nama 

Istiqomah Puji Rahayu mempunyai makna 

selamat hidupnya karna selalu berada pada 

jalan yang lurus serta selalu ingat dengan 

Alloh SWT. Menurut Melinda Care 

Istiqomah berasal dari bahasa Arab yang 

mempunyai makan jalan yang lurus, Puji 

→ sembahyang atau doa (Poerwadarminta, 

1939: 500), Rahayu → slamet 

(Poerwadarminta, 1939: 516). Jadi, nama 

Istiqomah Puji Rahayu mempunyai makna 

berada pada jalan yang lurus, selalu berdoa 

dan selamat hidupnya. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

43 Eka Setyaningrum      Anak perempuan nomer satu yang setia. 

 Menurut bapak Paidjan nama Eka 

berarti satu, setyaningrum berarti wanita 

yang setia. Jadi, nama Eka Setyaningrum 

Meniru.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 
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mempunyai makna perempuan yang setia. 

Menurut Poerwadarminta (1939: 113) Eka 

→ siji atau satu. Setianingrum dari kata 

setya, setya → tansah mantep ing 

pasuwitan, ora gelem nglungani 

bendherane atau selalu yakin dengan 

pengabdianya, tidak mau meninggalkan 

keyakinanya (poerwadarminta , 1939: 

561). Jadi, nama Eka Setyaningrum 

mempunyai makna anak pertama yang 

setia pada pengabdianya. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

44 Alifa Putri Syahrani      Alifa berasal dari bahasa Arab Alalifu 

yang berarti pertama, putri perempuan, 

Syahrani berasal dari bahasa Lampung 

yang berarti mempunyai kedudukan tinggi. 

Jadi, nama Alifa putri Syahrani 

mempunyai makna perempuan yang 

mempunyai derajat tinggi. 

 Menurut bapak Kusaini nama Alifa 

berasal dari bahasa Arab Alalifu yang 

berarti pertama, Putri berarti perempuan 

dan Syahrani menurut orangtuanya berarti 

yang memili derajat tinggi. Jadi, nama 

Alifa Putri Syahrani memiliki makna anak 

perempuan nomer satu yang memiliki 

derajat tinggi. Alifah berasal dari bahasa 

arab Alalifu yang berarti huruf alpabet 

yang pertama (alif) (Anwar, 38). Putri 

Harapan Orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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berarti perempuan dan Syahrani bererti 

perempuan yang punya derajat tinggi. 

45 Muhamad Ilham 

Panulung 

     Muhamad → laki-laki, Ilham →  

anugrah, Panulung → penolong. Jadi, 

nama Muhamad Ilham Panulung 

mempunyai arti laki-laki yang mendapat 

anugrah dan menjadi penolong. 

 menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Muhamad mempunyai 

makan seorang laki-laki yang terpilih dan 

mendapat wahyu untuk disebarkan kepada 

umatnya, Ilham berarti petunjuk, Panulung 

berarti penolong. jadi nama Muhamad 

Ilham Panulung mempunyai makna 

seorang laki-laki yang mendapat petunjuk 

sebagai penolong. Muhamad adalah 

seorang laki-laki yang mendapat wahyu 

dari Alloh SWT, Ilham →wisiking alloh 

atau bisikan dari Alloh SWT 

(Mangunsuwito, 2002: 354), Panulung → 

sarana sing dienggo nulung atau alat yang 

digunakan untuk menolong. Jadi, nama 

Muhamad Ilham Panulung mempunyai arti 

laki-laki yang mendapat anugrah sebagai 

penolong. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

46 Dwi Kurniawan      Anugrah kedua anak laki-laki. 

 Menurut bapak Paidjan nama Dwu 

Kurniawan mempunyai makna Dwi berarti 

Urutan 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 
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dua, Kurniawan berarti karunia. Jadi, nama 

Dwi Kurniawan mempunyai makna 

mendapat karunia anak kedua. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 76) Dwi → loro 

atau dua. Menurut Melinda Care 

Kurniawan berasal dari kata karunia  yang 

berarti anugrah. Jadi, nama Dwi 

Kurniawan mempunyai makna anugrah 

kedua anak laki-laki. 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

47 Turasti     Mentu waras lan ngati-ati 

Keluar dengan selamat dan hati-hati. 

Proses 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 

48 Aprin Mustofa      Aprin diambil dari bulan kelahiran 

yaitu bulan April dan Mustofa berasal dari 

bahasa Arab yang berarti yang terpilih. 

Jadi, nam Aprin Mustofa mempunyai 

makana yang terpilih. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Aprin berasal dari 

bulan kelahiran dan Mustofa yang berarti 

yang terpilih. Jadi, nama Aprin Mustofa 

mempunyai makna anak yang terpilih. 

Aprin diambil dari bulan kelahiran bulan 

april dan Mustofa menurut Melinda Care 

berasal dari bahasa Arab yang mempunyai 

makna yng terpilih. Jadi, nama Aprin 

Waktu 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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Mustofa mempunyai makna yang terpilih. 

49 Sidik Kuswidiarto      Sidik mempunyai makna orang yang 

benar (lurus), Kuswidiarto tidak temukan 

arti namanya karena merupakan 

pemberian dari saudara. 

 Menurut bapak Kusaini nama Sidik 

mempunyai makna benar. Menurut Anwar 

(248) Siddik mempunyai makna yang 

sangat benar. Kuswidiarto tidak ditemukan 

makna yang sebenarnya. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya walaupun ada satu kata 

yang tidak diketahii maknanya. 

 

50 Naufal Ikhsan 

Samudra 

     Dermawan dan lapang dada. Nama 

Samudra diambil dari hobi sang ayah 

memancing di laut. 

 Menurut bapak Kusaini nama  Naufal 

berasal dari bahasa Arab yang berarti 

dermawan, Ikhsan berarti baik dan 

samudra berarti laut. Jadi, nama Naufal 

Ikhsan Samudra mempunyai makna 

dermawan , baik hati dan dilapangkan 

hatinya seluas samudra. Menurut Melinda 

Care Naufal berasal dari bahasa Arab yang 

berarti baik hati, dermawan dan tampan, 

ikhsan berasal dari bahasa Arab yang 

berarti ingin menghibur orang lain dan 

Samudra yang berarti laut. Jadi, nama 

Naufal Ikhsan samudra mempunyai makna 

dermawan dan suka menghibur orang lain. 

Hobi.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

51 Alifia Rizki Anjani      Wanita utama yang banyak rizki. Meniru.  Poin pertama makna 
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 Menurut bapak Kusaini nama Alifia 

berasal dari kata Alifu yang berarti yang 

pertama, Riski berarti anugrah, riski, 

Anjani berarti tekun. Jadi, nama Alifia 

Riski Anjani mempunyai makna anak 

nomor satu yang tekun dan dilancarkan 

riskinya. Alifia berasal dari bahasa Arab 

Alalifu yang berarti huruf alpabet yang 

pertama (alif) (Anwar, 38). Rizqun → 

rezeki, tiap-tiap yang bermanfaat (Anwar, 

154). Anjani menurut Melinda Care 

mempunyai makna rajin, tekun. Jadi nama  

Alifa Rizki Anjani mempunyai makan 

anak perempuan yang pertama yang 

mempunyai banyak rizki dan rajin atau 

tekun. 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

52 Tri Setianingsih      Perempuan yang setia. 

 Menurut bapak Paidjan nama Tri 

Setyaningsih mempunyai makna Tri 

berarti tiga, Setyaningsih berarti wanita 

yang setia. jadi nama Tri setianingsih 

mempunyai makna anak perempuan 

nomer tiga yang setia. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 621) Tri → telu 

atau tiga. Setianingsih berasal dari kata 

setya yang berarti tansah mantep ing 

pasuwitan, ora gelem nglungani 

bendherane atau selalu yakin dengan 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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pengabdianya, tidak mau meninggalkan 

keyakinanya (poerwadarminta , 1939: 

561). Jadi, nama Tri Setianingsih 

mempunyai makna  anak perempuan 

nomor tiga yang setia. 

53 Solekhudin      Anak laki-laki yang baik. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai kyai atau ulama nama Solekhudin 

berasal dari bahasa Arab yang mempunyai 

makna soleh, apik atau baik. Solekhudin 

berasal dari kata Solikhun. Menurut  

Anwar (255) Solikhun →  yang baik, yang 

saleh, yang patut. Jadi, nama Solekhudin 

mempunyai makna  yang baik. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

54 Slamet Riyadi      Lahir dengan selamat pada hari raya 

Idul Fitri. 

 Menurut bapak Paidjan nama Slamet 

berarti waras atau sehat, selamat dan 

Riyadi berarti badan sawal atau Hari Raya 

Idul Fitri. Jadi, nama Slamet Riyadi 

mempunyai makna selamat hidupnya dan 

suci jiwanya seperti Hari Raya Idul Fitri. 

Menurut Poerwadarminta (1939: 567) 

slamet → waras atau sehat, selamat. 

Riyadi → mangan enak sarta slametan ing 

mangsa lebaran (balda pasa) atau makan 

enak dan berkumpul di bulan lebaran atau 

idul Fitri (sesudah puasa) 

Waktu 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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(Poerwadarminta, 1939: 529). Jadi,  nama 

Slamet Riyadi mempunyai makna lahir 

dengan selamat dibulan lebaran atau Idul 

Fitri.   
55 Siti Khoriah      Siti berasal dari bahasa Arab Sitti yang 

berarti perempuan dan Khoriah berasal 

dari bahasa Arab yang berarti baik. Jadi, 

nama Siti khoriah mempunyai makna 

wanita yang  baik. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Siti berarti perempuan 

dan Khoriah berarti baik. jadi nama siti 

Khoriah mempunyai makna perempuan 

yang baik. Menurut Anwar (181) Sitti → 

nyonya dan Khoriah menurut Melinda 

Care bermakna yang baik. Jadi, nama Siti 

Khoriah mempunyai makna wanita yang 

baik. 

Harapan 

orangtua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

 

56 Kevin Raditya 

Hilaludin 

     Matahari. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Raditya berarti 

matahari, dan Hilaludin menurut bapak 

Kusaini berarti penanda waktu. Jadi, nama 

Kevin Raditya Hilaludin mempnyai makna 

matahari yang selalu memberi kehidupan 

dan penanda waktu. 

Pemberian.  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

57 Kuatno      Kuat, sehat. 

 Menurut bapak Paidjan nama Kuatno 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 
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mempunyai makna kuat, kukuh. Menurut 

Purwadarminta (1939: 241) Kuatno 

mempunyai makna rosa, kelar atau kuat. 

Jadi, nama Kuatno mempunyai makna 

kuat. 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

58 Purwanti      Anak perempuan nomer satu. Purwanti 

berasal dari kata Purwa. 

 Menurut bapak Paidjan nama Purwanti 

berasal dari kata purwa yang berarti wiwit 

atau awal dan wanti menunjukan 

perempuan, nama  Purwanti mempunyai 

makna anak perempuan nomer satu. 

Menurut Poerwadarminta (1939: 504) 

Purwa → wiwitan, kang disik, mula atau 

yang pertama. Jadi, nama Purwanti 

mempunyai makna yang pertama. 

Urutan 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

58 Tegar Dwi Lutfianto      Anak nomer dua yang kuat dan taat 

atau patuh pada orang tua. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Tegar berarti kuat, 

Dwi berarti dua dan Lutfianto berasal dari 

kata lutfi yang menurut bapak Kusaini 

berasal dari bahasa Arab yang berarti 

lembut. Jadi, nama Tegar Dwi Lutfianto 

mempunyai makna laki-laki yang kuat dan 

lembut atau penyayang. Menurut Melinda 

Care Tegar adalah kuat, Dwi adalah loro 

atau dua (Poerwadarminta, 1939: 75), 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 
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Lutfianto berasal dari bahasa Arab 

Luthfun yang berarti kebaikan, 

keramahtamahan (Anwar, 482). 

Berdasarkan pendapat di atas nama Tegar 

Dwi Lutfianto mempunyai makna anak 

nomer dua yang kuat dan selalu berada 

pada kebaikan. 

60 Amin Rohmat      Dapat dipercaya. 

 Menurut bapak Kusaini nama Amin 

mempunyai makna dapat dipercaya dari 

kata Al-Amin, Rohmat berarti rahmat, 

anugrah, nikmat. Jadi nama Amin Rohmat 

mempunyai makna dapat dipercaya dan 

selalu mendapat rahmat atau anugrah dari 

Alloh SWT. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

 

64 Arkaan Tsaqif  Anhar      Nama ini berasal dari bahasa Arab. 

Arkaan →  Putra mulia, Staqif →  pintar, 

Anhar → gabungan dari nama orang 

tuanya yaitu Aniroh dan Harman. 

 Menurut bapak Kusaini nama Arkaan 

berarti mulia, Tsaqif berarti pintar, dan 

Anhar berarti pembawa langit. Jadi, nama 

Arkaan Tsaqif Anhar mempunyai makna 

anak laki-laki yang mulia, pintar dan 

pembawa langit (berkepribadian baik). 

Menurut Melinda Care nama Arkaan 

Staqif Anhar mempunyai makna Arkaan 

Mengabadikan 

nama orang tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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berasal dari bahasa Arab yang berarti 

Kemuliaan, Tsaqif berasal dari bahasa 

arab yang mempunyai makna 

Cendekiawan (sangat cerdasa) dan Anhar 

juga mempunyai makna pembawa langit. 

Jadi, nama Arkaan Tsaqif Anhar 

mempunyai makna mulia pintar dan 

membawa langit 

61 Solekhan      Anak soleh (baik). 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Solekhan berasal dari 

bahasa Arab yang mempunyai makna 

soleh, apik atau baik. Solekhan berasal dari 

kata Solikhun. Menurut  Anwar (255) 

Solikhun →  yang baik, yang saleh, yang 

patut. Jadi, nama Solekhudin mempunyai 

makna  yang baik. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

62 Nabila Caesariyani      Nabila berasal dari bahasa arab yang 

berarti pintar dan Caesariyani diambil dari 

proses kelahiran yang menggunakan 

proses oprasi sesar. 

 Menurut bapak Kusaini yang berprofesi 

sebagai ulama nama Nabila berasala dari 

bahasa arab Nabilin yang berarti pintar 

dan Caesariyani berasal dari proses 

kelahiranya yaitu sesar. Menurut Melinda 

Care Nabila berasal dari bahasa Arab yang 

berarti pintar. 

Proses 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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63 Purwanto      Anak laki nomer satu. Purwanto berasal 

dari kata Purwa. 

 Menurut bapak Paidjan nama Purwanto 

berasal dari kata purwa yang berarti wiwit 

atau awal dan wanto menunjukan laki-laki, 

nama  Purwanto mempunyai makna anak 

laki-laki nomor satu. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 504) Purwa → 

wiwitan, kang disik, mula atau yang 

pertama. Jadi, nama Purwanto mempunyai 

makna yang pertama. 

Urutan  

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

64 Danu Santoso      Anak yang kuat 

 Menurut bapak paidjan nama Danu 

berarti cahaya, dan Santoso berararti kuat. 

jadi nama danu santoso mempunyai makna 

cahaya yang kuat atau anak yang kuat dan 

memberikan manfaat untuk orang lain. 

Menurut Melinda care nama Danu berarti 

orang yang menjadi cahaya penerang dan 

Santoso berarti kukuh atau kuat 

(Poerwadarminta, 1939: 543). Jadi, nama 

Danu Santoso mempunyai makna kuat dan 

penerang atau petunjuk untuk orang lain. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 

 

65 Aprillia Rani Saputri      Wanita yang lahir dibulan april. 

 Menurut bapak Paidjan nama Aprillia 

berarti bulan April, Rani berarti perempuan 

dan saputri berarti perempuan. Jadi, nama 

Aprillia Rani Saputri mempunyai makna 

Waktu 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 
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anak perempuan yang lahir dibulan april. 

Menurut Melinda Care  nama Rani berarti 

perempuan, Saputri berarti perempuan dan 

Aprillia berasal dari bulan kelahiranya 

yaitu bulan april. Jadi nama Aprillia Rani 

Saputri mempunyai makna anak 

perempuan yang lahir dibulan april. 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

66 Sofi Nuraini      Mata yang bercahaya. 

 Menurut bapak Kusaini nama Sofi 

berarti halus dan Nuraini berarti mata yang 

bercahaya. Jadi, nama Sofi Nuraini 

mempunyai makna anak yang lemah 

lembut dan mempunyai mata yang 

bercahaya. Menurut Melinda Care nama 

Sofi berarti lembut dan Nuraini berasal 

dari bahasa Arab, Nur berarti cahaya dan 

Ainun berarti mata jadi Nuraini berarti 

cahaya mata. Jadi, nama Sofi Nuraini 

mempunyai makna lembut dan mempunyai 

mata yang bercahaya.  

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

67 Anjas Sasmaya 

Puruhita 

     Pengabdian pada Alloh SWT dengan 

sepenuh hati. 

 Menurut bapak Paidjan nama Anjas 

tidak dketahui maknanya, Sasmaya berarti 

apik atau baik dan Puruhita berarti guru. 

Jadi nama Anjas Sasmaya Puruhita 

mempunyai makna guru yang baik. Anjas 

tidak diketahui maknanya, Sasmaya berarti 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua kurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 
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becik atau baik, endah atau indah 

(Poerwadarminta, 1939: 547), Puruhita 

berarti pendita kraton atau guru atau 

penasihat kraton, guru, maguru atau 

berguru (Poerwadarminta, 1939: 504). Jadi 

nama Anjas sasmaya Puruhita mempunyai 

makna guru yang baik. 

68 Kirana Candra 

Sasmita 

     Rembulan selalu memberikan tanda-

tanda kehidupan. 

 Menurut bapak Paidjan nama Kirana 

berarti cahaya, Candra berarti rembulan 

dan  Sasmita berarti tanda atau petunjuk. 

Jadi,  nama Kirana Candra Sasmita 

mempunyai makna cahaya rembulan yang 

memberi tanda atau petunjuk. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 224) Kirana 

berarti sorot atau sinar, cahya atau cahaya, 

Candra berarti rembulan, Sasmita berarti 

polataning praen atau mimik wajah dan 

pratanda atau tanda. Jadi, berdasarkan 

pendapat di atas nama Kirana Candra 

sasmita mempunyai makna cahaya 

rembulan yang menjadi petunjuk. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

69 Rusman       Terus aman. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Rusman merupakan 

kependekan dari kata terus aman. Jadi, 

nama Rusman mempunyai maksud supaya 

Peristiwa 

kelahiran. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 
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selalu aman hidupnya. mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

70 Suryaningsih       Perempuan yang memberi energi 

laksana surya. 

 Menurut bapak Paidjan nama 

Suryaningsih mempunyai makna Surya 

berarti srengenge atau matahari, ningsih 

nunjukaken bocah wedon atau nama 

Ningsih menunjukan dia perempuan, nama 

Suryaningsih mempunyai makna  wanita 

yang seperti matahari yang selalu 

memberikan manfaat. Menurut 

Poerwadarminta (1939: 576) Surya 

bermakna srengenge atau matahari,  surya. 

Jadi, berdasarkan pendapat di atas nama 

suryaningsih berarti matahari atau surya. 

Musyawarah 

keluarga. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

71 Bayu Widi 

Herlambang 

     Kekuatan dari sang pencipta yang 

berwatak air. 

 Menurut bapak Paidjan yang profesinya 

sebagai dalang nama Bayu berarti angin, 

Widi mempunyai makna sang pencipta 

dan Herlambang berasal dari kata lambang 

yang berarti tanda. Jadi, nama Bayu Widi 

herlambang mempunyai makna anak yang 

mempunyai watak seperti angin. Menurut 

poerwadarminta (1939: 25) Bayu adalah 

angin, Widi adalah takdir, pepesthen, 

pinaringan sihing dewa atau takdir, restu 

Perenungan hati  Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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dari dari Tuhan YME (Poerwadarminta, 

1939: 662) dan Herlambang sama dengan 

kata Pralambang adalah tetembungan 

minangka upama (sasmita) atau tanda 

(Poerwadarminta. 1939: 510). Berdasarkan 

pendapat diatas nama Bayu Widi 

Herlambang mempunyai makna anak laki-

laki yang ditakdirkan berwatak seperti 

angin. 

72 Galik Ilham Firdaus      Memikirkan hal-hal tentang bisikan 

dari surgawi. 

 Menurut bapak Paidjan nama Galik 

mempunyai makna mikir atau berfikir, 

Ilham berarti wangsit atau sesuatu yang 

datang secara tiba-tiba dan bisa berupa 

suara, mimpi atau yang lainya, Firdaus 

berarti suarga atau surga. Jadi nama Galik 

Ilham Firdaus mempunyai arti memikirkan 

suara atau mimpi yang datang dari surga. 

Menurut Poerwadarminta (1939: 129) 

Galik adalah swara cilik larase kaprungu 

saka kadoan atau suara kecil (lirih) yang 

terdengar dari kejauhan atau gaung. Ilham 

adalah wisiking Alloh atau bisikan dri 

Alloh (Poerwadarminta, 1939: 169), 

Firdaus adalah kebun, taman surga Firdaus 

(Anwar, 375). Berdasarkan pendapat diatas 

nama Galik Ilham Firdaus mempunyai 

Melalui 

pemikiran untuk 

kebaikan anak. 

 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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makna Suara bisikan dari surga 

73 Darwito       Sabar dan setia, berasal dari karta 

Suwita.  

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Darwito berasal dari 

kata Suwita yang berarti ngabdi, setia. 

Menurut Mangunsuwito (2002: 240) 

Suwita berarti ngabdi. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 

 

 

74 Ardian Rangga 

Aditnya 

     Arti dari sebuah kebaikan. 

 Menurut bapak Paidjan yang berprofesi 

sebagai dalang nama Ardian berarti 

gunung dr kata ardi, Rangga berarti 

berkedudukan tinggi dan Aditya berarti 

matahari. Jadi, nama Ardian Rangga 

Aditya mempunyai arti seorang anak yang 

kuat, berkedudukan tinggi dan selalu 

memberikan manfaat seperti matahari.  

Ardian berasal dari kata ardi, Menurut 

Poerwadarminta (1939: 18) Ardi berarti 

gunung, Rangga berarti pangkat atau 

jabatan (Poerwadarminta, 1939: 520) dan 

Aditya berarti srengenge atau matahari. 

Jadi, nama Ardian Rangga Aditya 

mempnyai makna anak laki-laki yang kuat, 

berpangkat dan seperti matahari yang 

memberikan kehidupan. 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tuakurang mengetahui 

makna nama untuk anaknya. 
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75 Riska Erna Budhiarti      Perempuan yang berbudhipekerti baik 

dan lancar riskinya. 

 Menurut bapak Paidjan nama Riska 

berarti Riski, Erna berasal dari kata erina 

yang mempunyai arti tajam atau pintar, 

Budiarti memililki arti berbudipekerti baik. 

Jadi, nama Riska Erna Budiarti memiliki 

makna anak yang pintar, berbudipekerti 

baik serta dilancarkan riskinya. Menurut 

(Anwar, 154) Riski berasal dari bahasa 

Arab Rizkun yang berarti Riski, tiap-tiap 

yang bermanfaat. Budiarti  berasal dari 

kata Budi yang berarti nalar, pikir, 

caraning pamikir, migunakake nalare atau 

cara berfikir, menggunakaken akal pikiran 

(Poerwadarminta, 1939: 51). Berdasarkan 

pendapat diatas nama Riska Erna Budiarti 

mempunyai makna orang yang banyak 

riskinya dan mempunyai cara berfir yang 

baik 

Harapan orang 

tua. 
 Poin pertama makna 

berdasarkan angket penelitian, 

poin kedua makna menurut  para 

ahli. 

 Orang tua benar-benar 

mengetahui makna nama untuk 

anaknya. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA 01 (CLW 01) 

 

Nama Informan  : Bapak Kusaini 

Umur   : 41 th 

Pekerjaan  : Kaum dan Ulama 

Hari tanggal  : Rabu, 14 Mei 2012 

Tempat  : Rumah bapak Kusaini 

Waktu   : Pukul 14 : 00 WIB 

Transkripsi wawancara makna nama orang di Gang II, Desa Munggu, Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebuumen. 

Anjas : pak sowan kula mriki badhe  nyuwun pirso babagan makna nama  

              tiyang? 

   (pak, kedatangan saya kesini mau minta tolong tentang arti nama orang) 

Bapak : inggih mba, kula rewangi semampune kula. 

(iya mba, saya bantu semampu saya)  

Anjas : menika pak daftar nama namanipu. 

(ini pak daftar nama-nama). 

Bapak : kie kudu diartikna kata perkata apa langsung kabeh mba? 

(ini harus diartikan kata perkata apa langsung semuanya mba?) 

Anjas : kedah setunggal kata setunggal kata pak mangke lajeng dipun gabung. 

(harus kata perkata pak, terus nanti digabung jadi satu) 

Bapak : iya mba, kie tek kandani, sing jenenge “jeneng’’ kie ora asal gawe  

               jeneng, wong tua aweh jeneng bocah kue ana karepe, jeneng kue pada  

               bae karo dongane wong tua kanggo anake. 

 (iya mba, saya kasih tau yang disebut nama itu tidak hanya asal   

 membuat nama, tetapi orang tua memberikan nama untuk anaknya  

 mempunyai maksud tersendiri, nama itu sama dengan doa orang tua  

 untuk anaknya) 

Anjas : inggih pak, dados nama menika ugi ngemu donga, pangarep-arep saking  

              tiyang sepuh kangge putra-putrinipun? 
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              (iya pak, jadi nama itu mengandung sebuah doa dan harapan orang tua  

              untuk anaknya) 

Bapak : iya bener, wong gawe jeneng bisa dijiot seka wektu lairan (wulan,  

               tanggal, taun karo dina), kejadiaan pas lair, niru jenenge tanggane. 

(iya betul, orang membuat  nama bisa diambil dari waktu kelahiran 

(bulan, tanggal, tahun dan hari), peristiwa disaat lahir dan meniru nama 

orang lain) 

Anjas : inggih pak, maturnuwun. 

(iya pak, trimakasih) 

 

Refleksi. 

Nama adalah sebuah harapan dan doa dari orang tua untuk putra-putrinya. 
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DAFTAR NAMA-NAMA ORANG 

NO NAMA MAKNA 

1 Solikhatun Solikhatun mempunyai makna soleh, baik 

2 Mahmudah Mahmudah mempunyai makna baik, terpuji. 

3 Wahyu Rizki Saputra Wahyu berarti anugrah, Riski berarti anugrah, 

berkah, riski, Saputra berarti laki-laki. Jadi, 

nama Wahyu Riski Saputra mempunyai makna 

anugrah dan riski anak laki-laki 

4 Afifa Nuha Putri Afifa berarti bersih, suci, Nuha berarti cerdas, 

pintar, dan Putri berarti perempuan. Jadi, nama 

Afifa Nuha Putri mempunyai makna perempuan 

yang suci dan pintar 

5 Oxi Miftahudin Oxi berasal dari bulan kelahiranya yaitu 

Oktober dan Miftahudin berasal dari bahasa 

Arab yang berarti pemimpin 

6 Ngaliyah  Ngaliyah berasal dari bahasa Arab ngaliyun 

yang berarti tinggi. 

7 Ahmad Syarifudin Ahmad berarti baik dan Syarifudin berarti 

bijaksana dan setia pada agamanya. Jadi, nama 

Ahmad Syarifudin mempunyai makna anak 

yang baik, bijaksana dan setia pada agamanya. 

8 Akmal Afif Arifin Akmal mempunyai makna baik, sempurna Afif 

berarti bersih, suci dan Arifin berasal dari kata 

arif yang berarti bijaksana. Jadi nama Akmal 

Afif Arifin mempunyai makna anak yang baik, 

suci dan bijaksana 

9 Kurnia Ulfa Priyani Kurnia berasal dari kata karunia yang berarti 

anugrah, Ulfa berarti wanita, dan priyani 

diambil dari nama kedua orang tuanya yaitu 

supri dan yani. Jadi, nama Kurnia Ulfa Priyani 

mempunyai makna anugrah anak perempan. 

10 Nurul Arifin Nurul berasal dari bahasa Arab Nur yang berarti 

cahaya dan Arifin berasal dari kata arif yang 

berarti bijaksana. Jadi, nama Nurul arifin 

mempunyai makna cahaya kebijaksanaan. 

11 Septi Fatwa Hidayah Septi berasal dari bulan september, Fatwa 

berarti petuah, ucapan, Hidayah berarti 

petunjuk. Jadi, nama Septi Fatwa Hidayah 

mempunyia makna anak yang ucapan-ucapanya 

memberikan petunjuk dan manfaat untuk orang 
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lain 

12 Sayid agil Al-Munawar Sayid berasal dari bahasa arab sa’id yang berarti 

senang, Agil berasal darikata ragil yang berarti 

anak terakhir dan Al-Munawar berarti cerdas, 

pintar. Jadi, nama Sayid Agil Al-Munawar 

mempnyai makna anak laki-laki terakhir yang 

senang hidupnya dan pintar 

13 Alfian Nur Hidayat Alfian berasal dari bahasa Arab Alalifu yang 

berarti pertama, Nur berarti cahaya dan Hidayah 

berarti petunjuk. Jadi, nama Alfian Nur Hidayat 

mempunyai maknaanak laki-laki nomer  satu 

yang menjadi cahaya petunjuk atau memberikan 

manfaat untuk orang lain 

14 Rahma Khoerunnisa Rahma berasal dari bahasa Arab yaitu Rahmat 

yang mempunyai arti anugrah, Khoerunnisa 

mempunyai makna perempuan yang baik. jadi 

nama Rahma Khoerunnisa mempunyai makna 

anugrah perempuan yang baik 

15 Raisya Nuri Najihah Raisya berarti beriman, Nuri berasal dari kata 

nur yang berarti cahaya dan Najihah berarti 

keberhasilan, sukses. Jadi, nama Raisya Nuri 

Najihah mempunyai makan anak yang beriman 

kepada Alloh, bercahaya karena sifatnya yang 

baik dan sukses hidupnya. 

16 Fahmi Muzayan Fahmi berasal dari kata fahmu yang berarti 

paham akan berbagai hal dan Muzayan berasal 

dari bahasa arab yang berarti bagus atau 

tampan. Jadi, nama Fahmi Muzayan mempunyai 

makna faham dan tampan. 

17 Yosi Sri Alifianti WH Yosi berasal dari kata miyos yang berarti lahir, 

Sri berarti makmur karena diambil dari nama 

dewi sri yaitu dewi padi yang membawa 

kemakmuran, menurut bapak Kusaini kata 

Alifianti berasal dari bahasa Arab alifun yang 

berarti yang pertama. Jadi, nama Yosi Sri 

Alifianti WH mempunyai makna anak 

perempuan pertama yang makmur hidupnya. 

18 Novana Puja Rahmadi Novana berasal dari nama bulan November, 

Puja berarti berdoa dan Rahmadi berasal dari 

kata Rahmat yang berarti anugrah. Jadi, nama 
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Novana Puja Rahmadi mempunyai makna anak 

yang lahir di bulan November dan menjadi anak 

yang selalu ingat dengan Alloh SWT serta selalu 

mendapat anugrah. 

19 Novita Puji Kurniawati Novita berasal dari nama bulan November, Puji 

berarti berdoa dan Kurniawati berasal dari kata 

Karunia yang berarti anugrah. Jadi, nama Novita 

Puji Kurniawati mempunyai makna anak yang 

lahir di bulan November dan menjadi anak yang 

selalu ingat dengan Alloh SWT serta selalu 

mendapat anugrah 

20 Istiqomah Puji Rahayu Istiqomah  menpunyai arti jalan yang lurus, Puji 

berarti doa, Rahayu berarti selamat. Jadi, nama 

Istiqomah Puji Rahayu mempunyai makna 

selamat hidupnya karna selalu berada pada jalan 

yang lurus serta selalu ingat dengan Alloh SWT. 

21 Alifa Putri Syahrani Alifa berasal dari bahasa Arab Alalifu yang 

berarti pertama, Putri berarti perempuan dan 

Syahrani menurut orangtuanya berarti yang 

memili derajat tinggi. Jadi, nama Alifa Putri 

Syahrani memiliki makna anak perempuan 

nomer satu yang memiliki derajat tinggi. 

22 Muhamad Ilham 

Panulung 

Muhamad mempunyai makan seorang laki-laki 

yang terpilih dan mendapat wahyu untuk 

disebarkan kepada umatnya, Ilham berarti 

petunjuk, Panulung berarti penolong. jadi nama 

Muhamad Ilham Panulung mempunyai makna 

seorang laki-laki yang mendapat petunjuk 

sebagai penolong. 

23 Aprin Mustofa Aprin berasal dari bulan kelahiran dan Mustofa 

yang berarti yang terpilih. Jadi, nama Aprin 

Mustofa mempunyai makna anak yang terpilih 

24 Sidik Kuswidiarto Sidik mempunyai makna benar. 

25 Naufal Ikhsan Samudra Naufal berasal dari bahasa Arab yang berarti 

dermawan, Ikhsan berarti baik dan samudra 

berarti laut. Jadi, nama Naufal Ikhsan Samudra 

mempunyai makna dermawan , baik hati dan 

dilapangkan hatinya seluas samudra. 

26 Alifia Riski Anjani Alifia berasal dari kata Alifu yang berarti yang 

pertama, Riski berarti anugrah, riski, Anjani 
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berarti tekun. Jadi, nama Alifia Riski Anjani 

mempunyai makna anak nomor satu yang tekun 

dan dilancarkan riskinya. 

27 Solekhudin Solekhudin berasal dari bahasa Arab yang 

mempunyai makna soleh, apik atau baik. 

28 Siti Khoriah Siti berarti perempuan dan Khoriah berarti baik. 

jadi nama siti Khoriah mempunyai makna 

perempuan yang baik. 

29 Kevin Raditya Hilalludin Raditya berarti matahari, dan Hilaludin menurut 

bapak Kusaini berarti penanda waktu. Jadi, 

nama Kevin Raditya Hilaludin mempnyai 

makna matahari yang selalu memberi kehidupan 

dan penanda waktu. 

30 Amin Rohmat Amin mempunyai makna dapat dipercaya dari 

kata Al-Amin, Rohmat berarti rahmat, anugrah, 

nikmat. Jadi nama Amin Rohmat mempunyai 

makna dapat dipercaya dan selalu mendapat 

rahmat atau anugrah dari Alloh SWT. 

31 Solekhan Solekhan berasal dari bahasa Arab yang 

mempunyai makna soleh, apik atau baik 

32 Arkaan Tsaqif Anhar Arkaan berarti mulia, Tsaqif berarti pintar, dan 

Anhar berarti pembawa langit. Jadi, nama 

Arkaan Tsaqif Anhar mempunyai makna anak 

laki-laki yang mulia, pintar dan pembawa langit 

(berkepribadian baik). 

33 Nabila Caesariyani Nabila berasala dari bahasa arab Nabilin yang 

berarti pintar dan Caesariyani berasal dari 

proses kelahiranya yaitu sesa 

34 Sofi Nuraini Sofi berarti halus dan Nuraini berarti mata yang 

bercahaya. Jadi, nama Sofi Nuraini mempunyai 

makna anak yang lemah lembut dan mempunyai 

mata yang bercahaya. 
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA 02 (CLW 02) 

 

Nama Informan  : Bapak Paidjan 

Umur   : 67 th 

Pekerjaan  : Pensiunan dan Dalang 

Hari tanggal  : Selasa, 15 Mei 2012 

Tempat  : Rumah bapak Paidjan 

Waktu   : Pukul 14 : 00 WIB 

Transkripsi wawancara makna nama orang di Desa Munggu, Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

Anjas : pak sowan kula mriki badhe  nyuwun pirso babagan makna nama orang? 

   (pak, kedatangan saya kesini mau minta tolong tentang arti nama orang) 

Bapak : iya mba 

(Iya mba) 

Anjas : pak kula badhe nyuwun pirsa, nama menika menapa pak? 

(pak saya mau bertanya, nama itu apa pak?)  

Bapak : jeneng kue pada bae karo pengarep-arep, donga, harapan wong teua  

               kanggo anake, contone  bocah dijenengna slamet kue dikarepaken  ben  

               bocaeh slamet uripe, waras utawane sehat. 

(nama itu sama dengan harapan dan doa orang tua utuk anak-anaknya, 

contohnya anak diberi nama slamet supaya selamat hidupnya dan sehat 

badanya 

Anjas : tiyang sepuh menawi damel nama mula bukanipun saking pundi pak? 

(orang tua kalau membuat nama orang latar belakang atau alasannya 

berasal dari mana pak?)  

Bapak : biasane jeneng digawe seka tanggal, wulan karo taun laire bocah,  

              dongane wong tua, kedadean pas lair, madakna jeneng karo sedulur- 

              sedulure lan niru jenenge wong. 

(biasanya nama itu dibuat dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran, doa 

orang tua, peristiwa kelahiran, menyamakan nama saudara, dan meniru 

nama orang lain) 
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Anjas : inggih pak, maturnuwun. 

(iya pak, trimakasih) 

 

 

Refleksi. 

Nama adalah sebuah harapan dan doa dari orang tua untuk putra-putrinya. 
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DAFTAR NAMA-NAMA ORANG 

 

NO NAMA MAKNA 

1 Niken Ambarini Niken menpunyai makna perempuan, Ambar 

berararti bau wangi karena sikap n tingkah 

lakunya yang baik dan Rini berarti perempuan. 

Jadi, nama Niken ambarini mempunyai makna 

anak perempuan yang berbudi pekerti baik 

2 Yoga Sujatmoko Yoga berarti anak, Sujatmoko berasal dari  Su 

yang berarti luhur atau baik dan Jatmoko berarti 

berkepribadian baik. Jadi, nama Yoga 

Sujatmoko mempunyai makna  anak yang 

berkepribadian baik 

3 Yogi Sujatmiko Yogi berarti guru, Sujatmiko berasal dari  Su 

yang berarti luhur atau baik dan Jatmiko berarti 

berkepribadian baik. Jadi, nama Yogi Sujatmiko 

mempunyai makna  anak yang berkepribadian 

baik 

4 Permana Jalu Ardiona Permana berarti teliti, jalu berarti laki-laki dan 

ardiona berasal dari kata ardi yang berarti  

gunung. Jadi nama Permana Jalu Ardiona 

mempunyai makna anak yang teliti dan kuat. 

5 Eri Wijianti Eri berasal dari kata ering yang bermakna takut, 

Wiji berarti biji atau manusia, anti menandakan 

dia perempuan. Jadi, nama Eri Wijianti 

mempunyai makna perempuan yang mempunyai 

rasa takut atau tidak menjadi orang yang 

kumawani (terlalu berani) terhadap orang lain 

6 Wiwit Suwanti Wiwit berarti yang pertama, su berarti apik lan 

wanti menandaka perempuan. Jadi, nama Wiwit 

Suwanti mempunyai makana anak pertama 

perempuan yang berwatak baik. 

7 Lukita Widi Astuti Lukita berarti inti sari, Widi berarti sang 

pencipta, Astuti berarti restu atau doa. Jadi nama 

Lukita Widi Astuti mempunyai makna restu atau 

doa dari sang pencipta 

8 Ruruh Widya Pranata Ruruh berarti menunduk (tidak sombong), widya 

berarti ilmu, pranata berarti  hidupnya tertata 

(tingkah laku dan ucapan) diambil dari kata nata 

yang berarti menata. Jadi, nama Ruruh Widya 
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Pranata mempunyai makna anak yang 

berkepribadian baik 

9 Sekar Puja Yuwana Sekar mempunyai makan bunga, Puja berarti 

berdoa, dipuja, Yuwana berarti selamat 

hidupnya. Jadi, nama Sekar Puja Yuwana 

mempunyai makna perempuan yang dipuja dan 

selamat hidupnya. 

10 Sudiono Sudiono berasal dari kata mersudi yang berarti 

peduli. 

11 Pramesti Puspa Rini Pramesti mempunyai makna perempuan yang 

terpilih, Puspa berarti bunga dan Rini berarti 

perempuan. Jadi, nama Pramesti Puspa Rini 

mempunyai makna perempuan yang terpilih dan 

berbau wangi seperti bunga karna tingkah 

lakunya 

12 Hartono  Hartono mempunyai makna makmur uripe lan 

cukup materine atau makmur hidupnya dan 

berkecukupan materi 

13 Singgih Saputra Singgih berasal dari kata sungguh yang berarti 

benar, dan Saputra berarti laki-laki. Jadi, nama 

Singgih saputra mempunyai makna laki-laki 

yang bertanggung jawab 

14 Teguh Supriyanto Teguh berarti kuat, Supriyato terdiri dari dari Su 

yang berarti baik, priyanto mempunyai makna 

priyatin lan bisa ditatata atau prihatin hidupnya 

dan bisa ditata hidupnya. Jadi, nama Teguh 

Supriyanto mempunyai makna kuat, priyatin dan 

tertata hidupnya 

15 Bagas Dwi Septian Bagas berarti kukuh, kuat, Dwi berarti dua dan 

Septian berasal nama bulan kelahiranya yaitu 

September. Jadi, nama Bagas Dwi Septian 

mempunyai makna anak laki-laki nomer dua 

yang kuat dan lahir dibulan September. 

16 Mukti Mukti mempunyai makna kepenak uripe lan 

cukup materine atau berkecukupan hidupnya 

17 Teguh Mulyadi kuat dan mulia hidupnya 

18 Ani Sulistyowati Ani menunjukan dia perempuan, Sulistyowati 

berasal dari kata sulistya yang berarti apik atau 

baik. Jadi, nama Ani Sulistyawati → perempuan 

yang baik. 
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19 Wuryani - 

20 Yosi Sri Alifianti WH Yosi berasal dari kata miyos yang berarti lahir, 

Sri berarti makmur karena diambil dari nama 

dewi sri yaitu dewi padi yang membawa 

kemakmuran, menurut bapak Kusaini kata 

Alifianti berasal dari bahasa Arab alifun yang 

berarti yang pertama. Jadi, nama Yosi Sri 

Alifianti WH mempunyai makna anak 

perempuan pertama yang makmur hidupnya. 

21 Slamet Slamet mempunyai makna sehat, slamet uripe 

atau selamat hidupnya 

22 Widodo Widodo mempunyai makna sehat, slamet uripe 

atau selamat hidupnya. 

23 Ambar Atmaja 

Setyaningrum 

Ambar mempunyai makna ambu wangi atau bau 

wangi, Atmaja berarti anak, Setianingrum 

berarti wanita yang setia jadi nama ambar 

atmaja Setianingrum mempunyai makna anak 

perempuan yang setia dan berbau wangi karena 

kesetianya. 

24 Eka Setyaningrum Eka berarti satu, setyaningrum berarti wanita 

yang setia. Jadi, nama Eka Setyaningrum 

mempunyai makna perempuan yang setia 

25 Dwi Kurniawan Dwi berarti dua, Kurniawan berarti karunia. 

Jadi, nama Dwi Kurniawan mempunyai makna 

mendapat karunia anak kedua. 

26 Turasi  - 

27 Tri Setianingsih Tri berarti tiga, Setyaningsih berarti wanita yang 

setia. jadi nama Tri setianingsih mempunyai 

makna anak perempuan nomer tiga yang setia. 

28 Slamet Riyadi Slamet berarti waras atau sehat, selamat dan 

Riyadi berarti badan sawal atau Hari Raya Idul 

Fitri. Jadi, nama Slamet Riyadi mempunyai 

makna selamat hidupnya dan suci jiwanya 

seperti Hari Raya Idul Fitri 

29 Kuatno Kuatno mempunyai makna kuat, kukuh. 

30 Purwanti Purwanti berasal dari kata purwa yang berarti 

wiwit atau awal dan wanti menunjukan 

perempuan, nama  Purwanti mempunyai makna 

anak perempuan nomer satu. 

31 Tegar Dwi Lutfianto Tegar berarti kuat, Dwi berarti dua dan Lutfianto 
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berasal dari kata lutfi yang menurut bapak 

Kusaini berasal dari bahasa Arab yang berarti 

lembut. Jadi, nama Tegar Dwi Lutfianto 

mempunyai makna laki-laki yang kuat dan 

lembut atau penyayang. 

32 Purwanto Purwanto berasal dari kata purwa yang berarti 

wiwit atau awal dan wanto menunjukan laki-

laki, nama  Purwanto mempunyai makna anak 

laki-laki nomor satu. 

33 Danu Santoso Danu berarti cahaya, dan Santoso berararti kuat. 

jadi nama danu santoso mempunyai makna 

cahaya yang kuat atau anak yang kuat dan 

memberikan manfaat untuk orang lain. 

34 Aprillia Rani Saputri Aprillia berarti bulan April, Rani berarti 

perempuan dan saputri berarti perempuan. Jadi, 

nama Aprillia Rani Saputri mempunyai makna 

anak perempuan yang lahir dibulan april 

35 Anjas Sasmaya 

Puruhita 

Anjas tidak dketahui maknanya, Sasmaya berarti 

apik atau baik dan Puruhita berarti guru. Jadi 

nama Anjas Sasmaya Puruhita mempunyai 

makna guru yang baik. 

36 Kirana candra Sasmita  Kirana berarti cahaya, Candra berarti rembulan 

dan  Sasmita berarti tanda atau petunjuk. Jadi,  

nama Kirana Candra Sasmita mempunyai makna 

cahaya rembulan yang memberi tanda atau 

petunjuk 

37 Rusman Rusman merupakan kependekan dari kata terus 

aman. Jadi, nama Rusman mempunyai maksud 

supaya selalu aman hidupnya. 

38 Suryaningsih Suryaningsih mempunyai makna Surya berarti 

srengenge atau matahari, ningsih nunjukaken 

bocah wedon atau nama Ningsih menunjukan 

dia perempuan, nama Suryaningsih mempunyai 

makna  wanita yang seperti matahari yang selalu 

memberikan manfaat. 

39 Bayu Widi Herlambang Bayu berarti angin, Widi mempunyai makna 

sang pencipta dan Herlambang berasal dari kata 

lambang yang berarti tanda. Jadi, nama Bayu 

Widi herlambang mempunyai makna anak yang 

mempunyai watak seperti angin 
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40 Galik Ilham Firdaus Galik mempunyai makna mikir atau berfikir, 

Ilham berarti wangsit atau sesuatu yang datang 

secara tiba-tiba dan bisa berupa suara, mimpi 

atau yang lainya, Firdaus berarti suarga atau 

surga. Jadi nama Galik Ilham Firdaus 

mempunyai arti memikirkan suara atau mimpi 

yang datang dari surga. 

41 Darwito  Darwito berasal dari kata Suwita yang berarti 

ngabdi, setia. 

42 Ardian Rangga Aditya Ardian berarti gunung dr kata ardi, Rangga 

berarti berkedudukan tinggi dan Aditya berarti 

matahari. Jadi, nama Ardian Rangga Aditya 

mempunyai arti seorang anak yang kuat, 

berkedudukan tinggi dan selalu memberikan 

manfaat seperti matahari. 

43 Riska Erna Budiarti Riska berarti Riski, Erna berasal dari kata erina 

yang mempunyai arti tajam atau pintar, Budiarti 

memililki arti berbudipekerti baik. Jadi, nama 

Riska Erna Budiarti memiliki makna anak yang 

pintar, berbudipekerti baik serta dilancarkan 

riskinya. 
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 SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini. Saya 

Nama  : Kusaini 

Umur  : 41 taun 

Pekerjaan : Kaum dan ulama  

Alamat  : Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah benar-benar diwawancarai oleh 

saudara Anjas Sasmaya Puruhita untuk memperoleh data guna Tugas Akhir 

Skripsi (TAS), yang berjudul Analisis Morfo-Semantik Nama Orang di Gang II, 

Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Demikian surat ini 

dibuat semoga dapat digunakan sebagai mana mestinya. 

 

 

 

 

Munggu, 14 Mei 2012  

Informan  

 

 

Kusaini 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini. Saya 

Nama  : Paidjan 

Umur  : 67 taun 

Pekerjaan : Pensiunan dan dalang  

Alamat  : Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah benar-benar diwawancarai oleh 

saudara Anjas Sasmaya Puruhita untuk memperoleh data guna Tugas Akhir 

Skripsi (TAS), yang berjudul Analisis Morfo-Semantik Nama Orang di Gang II, 

Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Demikian surat ini 

dibuat semoga dapat digunakan sebagai mana mestinya. 

 

 

 

 

Munggu, 15 Mei 2012  

Informan  

 

 

Paidjan 

 

 

 


