
(Tips ) Memilih Nama Bagi Si Kecil 

 

Menyambut kelahiran seorang anak memang merupakan kebahagiaan tersendiri bagi sebuah 

keluarga. Persiapan senantiasa dilakukan bahkan semenjak janin masih didalam kandungan. 

Termasuk pemberian nama bagi si kecil. Diantara orang tua, tak sedikit yang mempersiapkan 

nama yang kelak menjadi sapaan sayang bagi buah hati mereka, jauh-jauh hari sebelum mereka 

lahir. Sebagian mereka sibuk menjadi nama yang unik, agar berbeda dengan nama keumuman 

orang. Ada lagi yangmenjiplak nama sang idola dengan maksud agar anaknya menjadi seperti 

mereka. Tentunya, semua ini tak lepas dari niatan orangg tua untuk memberikan yang terbaik 

bagi anak-anak.  

Sebagai seorang muslim, mestinya yang menjadi patokan adalah syariat ini. Dia senantiasa yakin 

bahwa aturan Islamlah yang terbaik dalam mengatur urusan kehidupan. Termasuk tentang 

pemberian nama seseorang, ternyata hal itu telah diatur dalam agama kita dengan lengkap. 

Berikut ini penjelasannya: 

1. Waktu pemberian nama 

Sebagaimana telah dijelaskan pada edisi yang lalu bahwa ada hadist yang menyebutkan 

penamaan dilakukan pada hari ketujuh. Ada pula yang menyebutkan pada hari kelahiran. 

Ini merupakan kelapangan dari orang tua dalam menentukan kapan dia akan memberikan 

nama bagi anaknya. 

 

2. Memilih nama yang bagus 

Semestinya bagi orang tua untuk memilihkan nama yang bagus bagi anak-anak. 

Rasulullah telah mencontohkan hal ini. Bahkan beliau menggati nama yang jelek dari 

beberapa shahabat dan anak-anak mereka dengan nama yang bagus. Diantaranya adalah 

yang disebutkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Shahih beliau dari ibnu Umar bahwa 

Umar mempunyai anak perempuan yang bernama ‘Ashiyah (wanita yang bermaksiat) 

maka Nabi mengantinya dengan nama Jamilah (wanita yang cantik). (H.R. Muslim 

no.3988). Rasulullah juga menyebutkan bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah 



adalah Abdullah dan Abdurrahman. Termasuk nama yang bagus pula adalah nama para 

nabi. Rasulullah menamai putra beliau dengan nama Ibrahim. 

 

3. Nama-nama yang dilarang 

Orang tua juga perlu mengetahui nama yang terlarang dalam Islam supaya mereka bisa 

mengindarinya. Diantaranya yaitu nama yang mengandung penghambaan terhadap selain 

Allah. Seperti Abdul ‘Uzza (Hambanya ‘Uzza), Abdul manaf, Abdusy syam dan yang 

lainnya. Juga nama Malikul Amlak (Raja diraja atau rajanya para raja) dan nama lainnya 

yang semakna dengan itu, seperti Gadhil Qudhah (hakimnya para hakim). Demikian juga 

nama yang khusus bagi Allah Ar Rahman, Al-Khaliq, Al Raziq dan yang lainnya. 

Termasuk yang dilarang pula adalah nama yang mengandung tazkiyah (makna pensucian 

diri). Rasulullah telah mengganti nama Barrah (wanita yang selalu baik) dengan nama 

Zainab. 

 

4. Kunyah 

Diantara syariat Islam adalah memanggil seseorang dengan nama Kunyah. Yaitu, nama 

yang diawali dengan Abu (ayah) atau Ummu (ibu), misalnya Abu Muhammad artinya 

ayahnya Muhammad. 

Pemberian nama kunyah ini boleh dilakukan terhadap anak-anak. Hal ini dicontohkan 

oleh Rasulullah. Beliau memanggil saudara laki-laki Anas bin Malik yang masih kecil 

dengan Abu Umair. Dengan demikian nama kunyah tidak harus diberikan hanya kepada 

mereka yang telah mempunyai anak. Orang dewasa yang belum memiliki anak pun boleh 

memgunakan nama kunyah. Selain itu, seseorang tidak harus berkunyah dengan nama 

anaknya. Aisyah pernah mengeluh hal ini kepada Rasulullah maka beliau menyuruh 

Aisyah agar berkunyah dengan keponakannya yaitu Abdullah. Sehingga kunyah beliau 

adalah Ummu Abdillah.  

 

Demikianlah tuntunan Islam dengan memberikan nama bagi seseorang. Maka mestilah 

para orang tua menerapkannya tatkala memilihkan bagi buah hati mereka sapaan ketika 

orang memanggilnya. Wallahu a’alam. (ummu umar). 

(Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 14 vol.2 1433H-2012M) 
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