
Majalah MaPI edisi September 2012 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com     

Di dalam Islam memberi nama buah hati mendapat perhatian yang cukup besar. Karena nama 
merupakan identitas diri dan sarana untuk saling memahami dalam berkomunikasi dengan 
orang lain. Nama, bagi seorang bayi yang dilahirkan merupakan hiasan, tumpuan dan 
sekaligus syi’ar yang dengannya ia dipangggil ketika di dunia maupun di akhirat. Rasulullah 
saw sering mengganti nama seseorang yang baru masuk Islam, jika sebelumnya nama orang 
tersebut tidak baik di dalam pandangan Islam. 

Nama, yang dalam bahasa Arabnya adalah ism, menurut sebagian orang merupakan bentukan 
dari kata wasm yang berarti tanda (‘alamah). Maka dengan nama seseorang dapat diketahui 
dan dia menjadi tanda bagi yang bersangkutan. 

Nama sama dengan sebuah Doa. Nama meskipun hanya sesuatu yang bersifat maknawi tetapi 
memiliki nilai yang amat tinggi melebihi materi. Sehingga orang akan lebih menjaga nama 
daripada hartanya, jangan sampai namanya direndahkan, ditentang atau dimusuhi. 

Sang ortu wajib memilihkan nama yang baik untuk anaknya, dari segi lafal maupun maknanya, 
serta dalam koridor syara’. Diantara ciri nama-nama yang baik adalah: Indah, sejuk di lisan, 
enak didengar, mengandung makna yang mulia dan sifat mulia, jauh dari segala makna haram 
atau dibenci agama seperti nama asing yang tak jelas serta segala yang memiliki arti buruk. 

Berikut ini adalah beberapa situs yang menyediakan berbagai nama Islami. Sehingga ini bisa 
digunakan dalam memilih nama atau konfirmasi terhadap arti dan maksudnya. 

1. muslimnamesworld.com  
Situs ini menyediakan hampir 3000 lebih kombinasi nama Islami. Pengelolanya bermarkas 
di Jerman. Uniknya adalah kota bisa menambahkan sendiri nama-nama Islami ke dalam 
situs ini, sehingga makin lengkap karena dikembangkan bersama-sama. 
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2. Muslimname.com 

Sebuah situs yang bermaskas di Pakistan. Selain memberikan fasilitas pemilihan nama-
nama Islami. Juga memberikan fasilitas Kamus  dan juga AlQur’an untuk Iphone. 

 

 

3. Namaislami.com 
Situs ini menyimpan berbagai nama islami yang diatur dalam kata kunci abjad. Dari sebuah 
nama akan ditampilkan makna nama dalam bahasa inggris dan bahasa Indonesia.  
Yang menjadi catatan, situs ini banyak sekali mengedepankan iklan yang tidak ada 
hubungan dengan penyediaan nama. Maka perhatikan ketika anda melakukan klik. 
 Uniknya, situs ini juga menyedian form generator untuk memberikan sebuah nama 
berdasar nama ibu dan ayahnya. 

 



Majalah MaPI edisi September 2012 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com     

 

4. Al-Asma 
Software ini sangat ringan hanya berukuran 468Kb. Al-Asma merupakan kamus nama anak-
anak islami. Anda cukup memilih jenis kelamin dan kriteria yang diinginkan. Kemudian 
isilah form pencarian sehingga akan muncul berbagai nama dengan tampilan : nama, 
tulisan arab, arti/makna dan nama yang serupa. Aplikasi ini bisa download di web : 
http://ebsoft.web.id atau di http://software-islam.percikaniman.org dan bisa dijalankan 
dalam system operasi windows. 

http://ebsoft.web.id/
http://software-islam.percikaniman.org/
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5. Tipsbayi.com 
Situs ini selain menyediakan berbagai info tentang kehamilan, makanan sampai dengan 
merawat bayi. Daftar nama bayi disediakan dalam betuk buku .pdf. Dapat juga didownload 
di http://software-islam.percikaniman.org 

 

http://software-islam.percikaniman.org/
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6. Hatasoft  
Program mungil (745Kb) dan sangat berguna ini dapat didownload 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hatafsoft.IslamicNames. Program ini 
juga gratis dan bsa dijalankan di system operasi Android. 

 

7. Pregasaurus 
Berisi lebih dari 50,000 nama putra dan putri. Dilengkapi dengan filter, searching by name 
and meaning. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hatafsoft.IslamicNames
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Itulah beberapa situs yang menyediakan nama-nama untuk buah hati. Semoga dengan 
nama yang bagus akan mengandung keberkahan dan doa bagi yang memiliknya. 

 

Semoga bermanfaat ☺ 

 


