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Abstrak 

Kajian toponimi yang mempelajari penamaan unsur-unsur rupa bumi berkaitan dengan linguistik dalam 

hal penulisan, pengucapan dan pemaknaan. Salah satu unsur rupabumi yang dapat diteliti adalah penamaan 

jalan. Pada kajian toponimi, penamaan jalan umumnya memiliki filosofi tertentu yang dapat berasal dari 

keadaan alam, sosial maupun peristiwa historis yang kemudian mencerminkan budaya masyarakat setempat. Hal 

yang sama juga terjadi pada penamaan jalan-jalan di Bogor. Kajian ini bermaksud mengindentifikasi nama-

nama jalan di Bogor yang terdapat pada media berita daring tribunnewsbogor.com sejak September 2015 hingga 

Juli 2016 dan bogornews.com tahun 2015-2016 dengan pendekatan linguistik korpus. Dari data yang 

dikumpulkan, dilakukan klasifikasi nama jalan berdasarkan relasi makna semantis, kemudian dicari pemaknaan 

kolokasi nama jalan. Hasilnya, banyak nama jalan masih kental dengan kebudayaan Sunda seperti penggunaan 

nama pahlawan di tatar sunda dan berdasarkan rupa geografis daerahnya. Dari daftar kolokasi ditemukan 

aktivitas masyarakat pada bidang pariwisata, perhubungan dan perniagaan yang berhubungan dengan jalan 

tertentu. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai dokumentasi toponimi jalan di 

Bogor.  

 

Kata kunci: toponimi jalan, kolokasi, klasifikasi, linguistik korpus 

 

Pendahuluan 

Nama jalan menjadi kajian yang penting untuk didalami karena nama mencerminkan 

identitas maupun kondisi sosial budaya masyarakat. Selain itu, kebutuhan manusia akan 

informasi nama jalan juga meningkatkan kreativitas para ahli teknologi untuk menciptakan 

suatu sistem yang dikenal sebagai GPS (Global Positioning System). Penamaan jalan juga 

berhubungan erat dengan kualitas pembangunan daerah. Semakin baik pembangunan suatu 

daerah, maka semakin baik pula pendokumentasian nama jalan. Hal ini sesuai dengan yang 

disebutkan oleh Rais (2008) bahwa kegiatan pembangunan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses penamaan jalan di suatu daerah.  

Dasar pembentukan UNGEGN (United Nation Groups of Experts on Geographical 

Name) merupakan suatu cara untuk mendukung standardisasi nama geografis pada tingkat 

nasional dan Internasional (Kusumah, 2007, lihat dalam Yulius, 2009). Dengan kata lain, 

organisasi PBB juga mendukung penggunaan bahasa lokal sebagai dasar penamaan rupabumi 

untuk mengabadikan sejarah migrasi penduduk dan jati diri masyarakat setempat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa nama jalan adalah unsur rupabumi dengan kategori rute 



231 
 

transportasi yang diberikan oleh manusia untuk mempermudah proses komunikasi dan 

interaksi masyarakat yang menetap di wilayah tertentu.  

Proses penamaan jalan adalah salah satu bagian dari kajian toponimi. Toponimi 

adalah ilmu yang mempelajari nama unsur  rupabumi atau totalitas toponim dalam suatu 

wilayah (Rais, 2008, hlm. 88). Pada penelitian toponimi nama jalan ini, peneliti memilih 

kajian toponomi dengan pendekatan korpus, karena Kota Bogor kaya akan sejarah, bahasa, 

dan budaya. Soelaeman (2003, hlm. 229) menyatakan bahwa toponimi yang ada di Kota 

Bogor merupakan hasil karya leluhur yang bersumber dari refleksi olah jiwa dan olah karsa 

sebagai orang cerdas sehingga mampu diakui, dihargai, serta bertahan hingga sekarang 

karena mengandung nilai budaya luhur. Secara sederhana toponimi Kota Bogor 

menggambarkan tempat-tempat yang didirikan, didiami dan diberi nama oleh masyarakat 

yang hidup ratusan tahun silam masih tetap ada dan menjadi keistiwewaan, keunikan dan 

memiliki nilai historis sebagai hasil karya yang harus dilindungi. Mulyana (2012, hlm. 10) 

menambahkan bahwa Kota Bogor adalah salah satu daerah yang memiliki potensi 

pengembangan pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.  

Berkaitan dengan Kolokasi, menurut Cheng (2012:17) kolokasi merupakan andalan 

yang baik untuk mencari arti dan kombinasi kata untuk menghasilkan makna konteks yang 

khusus. Kolokasi pada penelitian ini memperlihatkan munculnya sebuah kata secara 

bersamaan dengan kata lain di dalam sebuah teks dengan jarak yang tidak berjauhan yang 

biasa digunakan pada pendekatan korpus lingkuistik untuk mengkaji fenomena suatu kata.  

Peters (2004, hlm.191) sebagai peneliti di bidang linguistik menyatakan bahwa etimologi 

adalah salah satu kajian linguistik yang menyelidiki asal-usul dan sejarah sebuah kata. 

Penyelidikan kata berhubungan dengan jenis bahasa (bahasa daerah, bahasa nasional dan 

bahasa asing) yang digunakan dan bagaimana makna dan bentuk kata bisa berubah 

(perubahan bahasa). Jadi, pengetahuan mengenai etimologi sesungguhnya membantu 

masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan bahasa asli atau bahasa nasional mereka 

terutama bagi Indonesia yang tergolong dalam masyarakat yang multibahasa.  

Secara administratif, Bogor terbagi ke dalam dua wilayah pemerintahan; Kota Bogor 

dengan luas 118,50 km2 dan Kabupaten Bogor yang mengelilingi Kota Bogor dengan luas 

2.071,21 km2. Bogor terletak kurang lebih 60 km dari ibukota Jakarta. Penelitian toponimi di 

Kota Bogor menjadi perkakas untuk membuktikan kekuatan dan potensi yang besar dalam 

menyingkap identitas dan budaya masyarakat pada nama jalan di Kota Bogor. Selain itu, 

dasar yang berupa teori atau temuan melalui berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal 

yang sangat penting dan menjadi data pendukung dalam penelitian. Dalam hal ini fokus 
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penelitian terdahulu yang ditinjau oleh penulis adalah terkait dengan toponimi, nama jalan, 

dan korpus.  

Berdasarkan kajian budaya dan historis yang dilakukan oleh para ahli geografi,  

lansekap kota suatu daerah berhubungan erat dengan kekuasaan politik di daerah tersebut. 

Studi terdahulu memperlihatkan bagaimana cara-cara rezim komunis memobilisasi berbagai 

simbol dalam lansekap kota untuk mensahkan ideologi sosialisme revolusioner di Bucharest. 

Light et al. (2002) membahas tentang Toponymy and the Communist city: Street names in 

Bucharest. Penelitian ini mengidentifikasi peran nama-nama jalan di Bucharest, Rumania 

selama periode tahun 1948–1965. Light meninjau signifikansi nama-nama jalan sebagai 

sebuah manifestasi ideologi di Bucharest, Rumania selama aturan partai komunis 

diberlakukan, tepatnya pada masa kepemimpinan Komunis pertama Rumania, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. Penelitian tidak bertujuan untuk menyediakan semua nama-nama jalan 

selama masa periode tersebut, melainkan mengidentifikasi tren kunci dan 

menghubungkannya dengan ideologi dan identifikasi Komunis Rumania.  

Secara umum Light mendemonstrasikan bagaimana perubahan hubungan Rumania 

dengan Uni Soviet hingga terwujud pengggantian nama-nama jalan di ibu kota. Menurut 

Light et. Al. (2002) bahwa toponimi menjadi hal yang penting terhadap rezim sosialis. Pada 

saat rezim komunis berkuasa, rezim tersebut mulai mengubah nama-nama jalan sebagai salah 

satu tanda peringatan rezim pra-sosialis dan memproklamasikan ideologi negara komunis. 

Nama-nama jalan yang baru diperkenalkan di berbagai acara. Nama jalan di Bucharest dapat 

dilihat sebagai cermin perubahan ideologi, perubahan konstruksi identitas nasional, dan 

orientasi makro-politik Rumania (terutama perubahan hubungan Rumania dengan Uni 

Soviet).  

Terkait dengan kajian toponimi, Yullus meneliti tentang toponimi nama pulau. 

Toponimi pulau sebagai ilmu penamaan unsur geografis pulau-pulau sangat penting untuk 

didokumentasikan mengingat saat ini buku daftar pulau-pulau Indonesia dalam kondisi yang 

perlu disempurnakan (Yullus, 2009). Senada dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 21 dan 22 UU No. 32 tahun 2004 yang 

menyatakan hak dan kewajiban daerah dalam pengelolaan sumber daya wilayah menjadi 

sangat penting (lihat dalam Yullus, 2009). Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara 

alami yang dikelilingi oleh air dan ada di atas permukaan air pada saat air pasang.  Pada 

tahun 2009 Yullus melakukan identifikasi terhadap pulau-pulau di Kabupaten Lingga 

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kaidah Toponimi. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Maret–April 2004.  
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Survei tersebut dilaksanakan pada semua wilayah meliputi kecamatan Senayang, 

Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan 

Singkep. Data–data yang sudah dikumpulkan terdiri atas data pulau yang sudah mempunyai 

nama dan pulau yang belum mempunyai nama. Yullus melakukan metode wawancara dan 

posisi pulau diukur dengan alat Global Positionig System (GPS) sederhana. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara survei lapangan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi 

nama-nama pulau di perairan Indonesia melalui pendekatan metode pemetaan yang 

diintegrasikan dengan metode toponimi (survei penamaan gegorafis). Survei tersebut  

mengidentifikasi 455 pulau, dengan 223 pulau merupakan pulau yang tidak terdaftar dalam 

daftar pulau DEPDAGRI (Departemen Dalam Negeri), sedangkan lainnya terdapat 232 pulau 

yang mempunyai nama. Sebanyak 244 nama pulau bernama dari peta laut DISHIDROS TNI-

AL dapat diperbarui dari hasil survei, dan dari pulau-pulau yang tidak memiliki nama pada 

peta tersebut berhasil diberi nama sebanyak 211 buah nama pulau. Selain itu, penamaan 

pulau oleh masyarakat didasarkan pada  karakter dan potensi pulau, dimensi pulau, bentuk 

pulau dan posisi relatif pulau, jabatan dan nama orang yang pernah bermukim di pulau 

tersebut. 

Sehubungan dengan pendekatan korpus yang penulis lakukan, Gosnostay (2009) 

melakukan penelitian untuk mendapatkan korpus bahasa melalui web. Pengumpulan korpus 

web merupakan pekerjaan yang menantang dan dibutuhkan untuk menganalisis berbagai isu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat masalah dalam penumpulan teks rujukan pada 

toponimi bahasa Latvia. Melalui teks rujukan toponimi pembaca dapat memahami semua 

sumber tertulis yang menjelaskan nama berupa kota, gunung, pulau, danau dan lain-lain 

(Gosnostay, 2009). Sumber tersebut dianggap penting untuk membuat korpus bahasa Latvia 

melalui teks rujukan toponimi untuk menerapkan sebuah pendekatan korpus sebagai sebuah 

hasil untuk memutuskan apakah pendekatan korpus tepat untuk bahasa Latvia. Penelitian 

dilakuan dengan proyek TriPOD. Selain itu, Wikipedia dianggap sebagai sumber yang tepat 

untuk menyelesaikan satu isu yang paling sulit dilakukan berhubungan dengan tugas atau 

mengartikan sebuah maksud dari ketidakjelasan sepanjang link antarbahasa dan sumber yang 

berhubungan dengan yang bukan bahasa Latvia. Gornostay menguji ketiga skenario Web 

pada Wikipedia bahasa Latvia dengan bantuan 5.597 daftar toponimi bahasa Latvia dalam 

kamus bahasa bilingual English-Latvia, ensiklopedia, lLetonika.lv, dan gazetteer Latvia. 

Soelaeman (2003) menjelaskan bahwa hasil penelitiannya pada buku yang berjudul 

Toponimi Bogor memberikan pandangan akan pentingnya inventarisasi nama-nama tempat di 

Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok karena sumber-sumber informasi seperti 
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informan, sumber tertulis, dan peninggalan-peninggalan lainnya yang berelasi dengan suatu 

tempat akan hilang dan menyulitkan kegiatan penelitian di masa depan. Pemberian nama-

nama tempat di ketiga daerah tersebut berasal dari pemberian masyarakat yang sudah 

menetap sejak awal. Nama-nama tempat di ketiga daerah tersebut berdasarkan gejala alam, 

fauna, flora, dan nama seseorang. Beberapa nama tempat memperlihatkan fenomena 

kebahasaan seperti penggabungan kata yang menunjukkan keadaan alam dan hewan di 

daerah Bogor. Hal menarik dari penamaan tempat di Bogor yaitu adanya korelasi yang 

signifikan dengan faktor sejarah, legenda, mitologi dan lain sebagainya. Jadi, nama-nama 

tempat di Bogor memberikan pengetahuan tentang penamaan tempat yang mengandung 

makna dan nilai-nilai budaya sehingga masyarakat massa kini wajib melestarikannya. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan menyiratkan bahwa kajian 

toponimi sangat penting dilakukan untuk dokumentasi. Begitu juga pemanfaatan teknologi 

dengan pendekatan korpus dan data dari media daring sangat membantu dalam penelitian 

linguistik. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah pada kaitan pembahasan tentang kolokasi dan klasifikasi itu sendiri.  

 

Metode   

Sudaryanto (2015:9) mengatakan bahwa metode adalah cara yang harus dilaksanakan 

atau diterapkan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. 

Menurut Cresswel (2009: 5) metode campuran atau mix-method adalah metode penelitian 

yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, metode 

kuantitatif digunakan dalam proses pengolahan data yaitu dengan pendekatan korpus. Daftar 

frekuensi digunakan hanya sebagai acuan awal untuk menentukan noda yang diperlukan 

dalam proses kolokasi dan konkordansi. Kemudian dilakukan klasifikasi fungsi nama jalan 

ditentukan dari hasil kolokasi dan konkordansi data. 

Metode kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Informan 

penelitian adalah penulis buku Toponimi Kota Bogor, Bapak Eman Soelaeman yang lahir 

pada tahun 1937. Beliau adalah budayawan dan sastrawan Bogor. Saat ini beliau aktif 

menjadi ketua yayasan budaya “Hanjuan Bodas” Bogor. Beliau juga merupakan relawan 

sejarah dan kepurbakalaan di Bogor serta sedang giat menghidupkan kembali seni dan bahasa 

Sunda Bogor yang sekarang ini mulai ditinggalkan generasi muda. Peneliti melakukan 

wawancara sebagai bahan verifikasi dan justifikasi temuan penelitian berdasarkan data, 

sehingga didapat klasifikasi sederhana nama jalan di Bogor menurut etimologi dan bahasa 

asalnya, selain juga merujuk pada studi pustaka. 
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Data bersumber dari dua media berita daring bogor.tribunnews.com dan 

bogornews.com dari bulan Agustus 2015 hingga Juli 2016. Data penelitian berupa nama jalan 

di Bogor yang diambil dari artikel berita kedua media daring tersebut. Artikel berita didapat 

dari tujuh rubrik tribunnewsbogor.com (enjoy bogor, akomodasi, kuliner, destinasi, shopping, 

leisure, dan tribun travel) dan delapan rubrik bogornews.com (politik, kesehatan, olahraga, 

pendidikan, religi, wisata, selebritis, dan otomotif). Kedua media berita daring ini dipilih 

karena berisi artikel-artikel tentang Bogor secara khusus yang bervariasi sehingga data yang 

didapat cukup kaya. 

Pengolahan data dilakukan melalui pendekatan korpus linguistik karena dengan teknik 

ini mampu menghimpun bahan tulisan maupun lisan menjadi suatu korpus besar sehingga 

memudahkan dalam melakukan analisis selanjutnya. Menurut Kemende dan Lou dalam 

Podesva (2013: 223) bahkan daftar sederhana konkordansi dapat memberikan informasi 

komprehensif mengenai leksikal string, termasuk di dalamnya variasi ejaan, fitur dialek, dan 

kolokasi. Daftar kolokasi yang ditunjang dengan konkordansinya yang akan digunakan 

sebagai bahan analisis klasifikasi fungsi jalan. Pengolahan data menggunakan peranti lunak 

AntConc yang merupakan program tak berbayar.  

 

Langkah- langkah teknik pengumpulan dan pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan seluruh artikel yang dibutuhkan dan mengubah ke dalam format txt. 

2. Memasukkan data dalam bentuk .txt ke dalam peranti lunak AntConc untuk 

mendapatkan daftar frekuensi penentuan noda. 

3. Noda yang di dapat adalah jalan, dan raya. Dari noda tersebut kemudian dibuat daftar 

kolokasi untuk mendapatkan nama jalan di Bogor. 

4. Langkah selanjutnya adalah mereduksi data yaitu melakukan pemilihan data yang 

relevan yang akan dicermati untuk diteliti (Sudaryanto, 2015: 294). Daftar nama jalan 

yang sudah didapat kemudian diseleksi kembali dengan melakukan pencarian pada 

Google Maps. 

Setelah data yang relevan didapat, kemudian dilakukan analisis data dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan verifikasi temuan dengan hasil wawancara sehingga mengasilkan 

klasifikasi sederhana nama jalan sesuai dengan asal bahasa atau etimologinya. 

2. Melakukan analisis kolokasi dan konkordansi. Noda yang dipakai adalah nama jalan 

dari data yang didapat. Dilakukan dengan teknik kolokasi pada program AntConc. 

Jangkauan yang diambil adalah L2 (dua kata ke kirim) dan R2 (dua kata ke kanan) 
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untuk mengetahui fungsi jalan tersebut, apakah berhubungan dengan perekonomian, 

sosial budaya, pemukiman dan lain-lain. 

3. Melakukan klasifikasi jalan berdasarkan fungsi yang ditemukan. Kemudian 

penghitungan presentase klasifikasi nama jalan tersebut untuk dilakukan generalisasi. 

4. Penyajian hasil analisis dalam bentuk tabel. 

 

Diskusi dan Pembahasan 

Berdasarkan data yang dikumpulkan manjadi korpus, noda jalan menempati urutan 

ketiga dalam daftar frekuensi. Terdapat 22.366 jenis kata (word type) yang berhasil 

dikumpulkan dalam korpus dengan jumlah keseluruhan kata sebanyak 264.767 (word token). 

Berikut daftar frekuensi yang berasal dari korpus: 

No. Frekuensi Kata 

1. 5584 Bogor 

2. 2501 Kota 

3. 1546 Jalan 

4. 1544 Bisa 

5. 1263 Pada 

6. 1139 Sudah 

7. 933 Kepada 

8. 920 Kata 

9. 917 Saya 

10. 911 Para 

11. 863 Satu 

12. 847 Warga 

13. 811 Kita 

14. 810 Karena 

15. 808 Menjadi 

16. 786 Tahun 

17. 769 Hari 

18. 755 Orang 

19. 744 Seperti 

20. 728 Anda 

Tabel 1.1: Daftar Frekuensi 
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Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa lema jalan merupakan lema yang 

mendominasi artikel berita. Dibuktikan dengan jumlah kemunculan sebanyak 1.546 kali dan 

berada di urutan ketiga setelah lema Bogor dan kota. 

Langkah selanjutnya adalah melihat konkordans dari lema jalan untuk mereduksi data 

tahap awal. Beberapa kolokasi jalan tidak relevan dengan penelitian karena kemunculannya 

sebagai verba atau keterangan (jalan menanjak, kami jalan). Berikut adalah contoh daftar 

konkordans dengan lema jalan: 

1  perbaikan RTLH \xA0  BERITA FOTO : PKL Merambah Jalan Cilendek Bogor 

Barat\xA0Pedagang Kaki Lima (Aug-Nov 2015 Bogor news.txt01 

2  PKL yang menjual sepatu dan sandal memadati Jalan Brigjen\xA0 H. Saptaji 

Kelurahan Cilendek Ba Aug-Nov 2015 Bogor news.txt02 

3  PKL yang menjual sepatu dan sandal memadati Jalan Brigjen\xA0 H. Saptaji 

Kelurahan Cilendek BaAug-Nov 2015 Bogor news.txt03 

4  BOGORnews,\xA0-- Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota 

Bogor akan mencabut ijin trayek Aug-Nov 2015 Bogor news.txt04 

5 , \x93 pungkasnya. (iso/rel) Spanduk Rokok di Jalan Cilendek Akhirnya 

diturunkan\xA0 BOGORnews,\Aug-Nov 2015 Bogor news.txt 05 

6  0== Tiga spanduk rokok yang melintang di tengah jalan Cilendek (Jalan 

Brogjen Saptaji) Kelurahan CAug-Nov 2015 Bogor news.txt 0 6 

7  rokok yang melintang di tengah jalan Cilendek (Jalan Brogjen Saptaji) 

Kelurahan Cilendek Barat Ke Aug-Nov 2015 Bogor news.txt 0 7 

8 xA0Sebelumnya spanduk rokok tersebut melintang di Jalan Cilendek Kelurahan 

Cilendek Barat.\xA0 \x93\Aug-Nov 2015 Bogor news.txt08 

9  Dispenda telah menurunkan spanduk rokok\xA0 di Jalan Cilendek Kelurahan 

Cilendek Barat.\xA0 \xA0 Aug-Nov 2015 Bogor news.txt09 

10 tas informasinya. Spanduk rokok yang terpasang di Jalan Cilendek tidak ada 

ijin, \x93 tegas Lia Aug-Nov 2015 Bogor news.txt 010 

Tabel 2: Daftar Konkordansi lema “jalan” 

 

Secara keseluruhan, terdapat 1.546 kemunculan kata jalan dari korpus. Setelah 

dilakukan reduksi dan penyederhanaan ditemukan 134 nama jalan (dari data awal 150-an 

nama jalan) di Bogor baik kotamadya maupun kabupaten. Kemudian nama jalan tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan etimologinya. Berdasarkan asal bahasanya, penggunaan nama 
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jalan di Bogor berasal dari berbagai bahasa, yaitu: bahasa Indonesia, Sunda lama-Heubeul, 

Sansekerta, Cina, dan Belanda. Kesulitannya adalah tidak semua nama jalan dapat dirunut 

dan dianalisis karena sudah mengalami penyesuaian ejaan maupun bentuk fonologisnya. 

Sehingga beberapa nama jalan terpaksa dimasukkan ke dalam klasifikasi lain-lain yang 

belum terindentifikasi. 

Sebelum melakukan klasifikasi, data awal yang berjumlah sekitar 150 kemudian 

direduksi, hanya jalan penghubung utama atau jalan umum yang dipilih. Nama jalan yang 

dibuat oleh pengembang pembangunan tidak dimasukkan dengan pertimbangan pemilihan 

nama tersebut tidak didasarkan atas kaidah tertentu yang termasuk dalam klasifikasi seperti 

pertimbangan dari dewan kebudayaan dan pemerintah, maupun nama yang sudah sangat lama 

dikenal masyarakat. Beberapa nama jalan dalam perumahan hanya dipilih manasuka oleh 

pihak pengembang. 

 

Klasifikasi nama jalan berdasarkan etimologi 

Dari 134 nama jalan diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok nama jalan sebagai berikut 

(tabel lengkap terlampir): 

1. Nama diri. Termasuk di dalam klasifikasi ini adalah nama tokoh baik pahlawan 

(nasional maupun lokal) serta orang-orang berpengaruh (seperti pendiri rumah sakit 

pertama) terutama di daerah tempat jalan tersebut dibuat. Terdapat 41 nama jalan 

dalam kelompok ini. Kebanyakan nama tersebut dalam bahasa Indonesia. 

2. Geografis. Klasifikasi ini berdasarkan kesesuaian nama jalan dengan bentuk-bentuk 

alam seperti adanya sungai, bukit, gunung, lembah dan lainnya. Kebanyakan unsur 

geografis ini mempengaruhi penamaan jalan dalam bahasa Sunda, seperti jika terdapat 

aliran air maka nama jalan yang dipakai memiliki unsur ci-, bantar-, bojong-, dan 

parung. Apabila terdapat bukit maka nama jalan yang dipakai memiliki unsur pasir-. 

Beberapa rupa bumi ini masih bertahan hingga sekarang, namun banyak juga yang 

sudah berubah, akan tetapi penamaan jalannya masih dipertahankan. Terdapat 46 

nama jalan dalam kelompok geografis. 

3. Sejarah. Beberapa tempat dahulunya dipercaya merupakan bekas-bekas (patilasan 

dalam bahasa Sunda) adanya kerajaan (seperti Kerajaan Pajajaran) serta tempat 

terjadinya suatu peristiwa (pahlawan dari adanya peristiwa perjuangan dan 

pemakaman), sehingga mendasari penamaan jalan di wilayah tersebut. Teridentifikasi 

terdapat 5 nama jalan yang berdasarkan sejarah. 
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4. Flora dan fauna. Selain bentuk alam, adanya ragam flora dan fauna juga mengilhami 

penamaan jalan di Bogor. Sebanyak 12 nama jalan ditemukan dalam data yang 

didasarkan pada nama flora dan fauna.  

5. Bangunan, ikon atau tempat beraktivitas. Dalam kategori ini teridentifikasi beberapa 

nama jalan diilhami oleh bangunan atau tempat yang terdapat di jalan tersebut (seperti 

balai rakyat), ikon tertentu (seperti semboyan tegar beriman, jalan R3) dan kegiatan 

masyarakat (seperti pancasan yang berasal dari bahasa Sunda, pangceosan yakni 

kegiatan yang berhubungan dengan peleburan besi). Terdapat 16 nama jalan yang 

ditemukan dalam data yang teidentifikasi masuk kategori ini. 

6. Daerah atau suku. Dari data yang ada, terdapat tiga nama jalan yang 

merepresentasikan suku dan daerah yang ada di Indonesia, seperti Bangka, Riau dan 

Sabang ujung. Belum ditemukan literatur mengenai asal-muasal penamaan ini, namun 

peneliti berasumsi mungkin saja dulunya wilayah ini dihuni oleh orang-orang dari 

suku atau daerah tersebut. 

7. Lain-lain. Terdapat 18 nama jalan yang belum dapat kami identifikasikan. Sehingga 

kami klasifikasikan ke dalam kategori lain-lain dengan harapan akan adanya 

penelitian lanjutan baik berupa observasi, wawancara tahap selanjutnya dengan ahli 

yang lain dan studi pustaka. Kedelapan belas nama jalan tersebut dibuat dalam bahasa 

Sunda lama yang sulit ditemukan rujukan maknanya. 

 

Terdapat satu nama jalan yang termasuk dalam dua kategori nama diri dan kegiatan 

masyarakat. Nama jalan tersebut adalah Pancasan. Hal ini terjadi karena terdapat dua 

pendapat yang beredar di masyrakat yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan 

narasumber serta studi pustaka dari buku Toponimi Kota Bogor. Pancasan dipercaya diambil 

dari nama tentara Kerajaan Pajajaran, sedangkan banyak juga yang berasumsi bahwa nama 

tersebut berasal dari kata di bahasa Sunda pangceosan yaitu kegiatan yang berhubungan 

dengan peleburan besi. Perbedaan ini justru memperkaya khasanah budaya dan toponimi 

Bogor. 

Dari hasil klasifikasi jalan berdasarkan data yang merujuk pada etimologi di atas, 

dapat kita lihat bahwa nama-nama jalan di Bogor identik dengan kondisi geografis (46 nama 

jalan) dan nama diri (41 nama jalan).  

 

Klasifikasi nama jalan berdasarkan fungsi 
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Klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan fungsi jalan. Dari artikel berita yang 

dikumpulkan kita dapat mengetahui fungsi dari suatu jalan, apakah termasuk jalan kabupaten 

atau kota. Selain itu, kita juga dapat mengetahui peranan jalan tersebut dalam masyarakat, 

seperti jalan penghubung, adakah kegiatan yang berpusat di sana contohnya pendidikan, 

perekonomian, wisata, ataupun pertanian. Berikut adalah contoh daftar kolokasi dari nama 

jalan: Dramaga. 

 

Rank Frequency Left Right Statistics Collocation 

1. 1 1 0 11.66277 Wisuda 

2. 2 2 0 11.44038 klimatologi 

3. 1 1 0 10.92581 Neglasari 

4. 1 1 0 10.66277 Giant 

5. 1 0 1 10.66277 Ciherang 

6. 3 2 1 9.8327 Bubulak 

7. 1 0 1 9.24773 Lido 

8. 1 0 1 8.34084 Empang 

9. 3 3 0 8.24773 Ipb 

10. 1 1 0 7.96233 Kampus 

11. 1 1 0 7.85542 Polsek 

12. 7 0 7 7.02167 Kabupaten 

13. 1 0 1 5.95311 Simpang 

14. 1 0 1 5.93485 Padat 

15. 1 1 0 5.62568 Kampong 

Tabel 3. Daftar Kolokasi Dramaga 

 

Noda Dramaga memunculkan 75 jenis kolokasi dengan jumlah frekuensi sebanyak 

132 kemunculan. Meskipun jenis kolokasi yang muncul sebanyak 75, hanya 15 teratas yang 

diambil. Pada nama jalan tertentu, hanya 10 teratas dari daftar kolokasi yang diambil, karena 

semakin jauh ke bawah biasanya sudah tidak terlalu relevan dengan noda yang dimaksud. 

Kolokasi di sini bukanlah pasangan kata yang bermakna satu kesatuan secara semantis, 

kolokasi di sini maksudnya adalah kemunculan kata di kanan dan kiri noda. Jangkauan yang 

diambil adalah dua kata ke kanan dan dua kata ke kiri dari noda. Dari daftar di atas kita dapat 

menganalisis dan mengeneralisasi hubungan suatu noda dengan kata-kata di sekitarnya.  
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Berdasarkan kolokasinya, terdapat 15 kategori pengelompokkan nama jalan ditinjau 

dari fungsinya, yaitu sebagai berikut (tabel terlampir): 

1. Jalan kabupaten. Nama jalan dalam kategori ini berada di lingkup pemerintahan 

kabupaten Bogor. Terdapat 13 nama jalan. 

2. Jalan kota. Nama jalan dalam kategori ini berada di lingkup pemerintahan kota Bogor. 

Terdapat 11 nama jalan. 

3. Wisata. Nama jalan dalam kategori ini identik dengan berita pariwisata seperti wisata 

alam dan buatan. Terdapat 28 nama jalan. 

4. Perumahan. Nama jalan dalam kategori ini banyak diberitakan sebagai permukiman 

penduduk maupun daerah perumahan. Terdapat 13 nama jalan. 

5. Pendidikan. Sekolah, pusat pendidikan dan pesantren mendominasi pemberitaan nama 

jalan dalam kelompok ini. Terdapat 28 nama jalan. 

6. Perekonomian. Nama jalan dalam kelompok ini merupakan pusat pertumbuhan 

perekonomian seperti pasar tradisional, plaza, mal dan lainnya. Terdapat 14 nama 

jalan. 

7. Pemerintahan. Dari data yang didapat, pada jalan-jalan ini berdiri pusat-pusat 

pemerintahan kabupaten maupun kota. Terdapat nama 8 jalan. 

8. Fasilitas Umum. Berbagai fasilitas umum mendominasi pemberitaan dengan nama 

jalan pada kelompok ini, seperti adanya rumah sakit, kantor pos, kantor polisi, pusat 

olahraga, kolam renang, dan lainnya. Terdapat nama 10 jalan. 

9. Perhubungan. Jalan ini merupakan tempat perhubungan masyarakat dengan daerah 

sekitarnya. Kategori ini dimunculkan karena pada jalan-jalan ini terdapat stasiun 

kereta api, bus, maupun berita mengenai transportasi lainnya. Terdapat 9 nama jalan. 

10. Pertanian/Peternakan. Kegiatan bertani dan beternak masyarakat Bogor memang 

sudah sedikit, namun masih ada jalan-jalan yang identik dengan kegiatan 

perekonomian ini disertai penjualan hasil ternak dan bumi serta penelitian terhadap 

pertanian atau peternakan. Terdapat 5 nama jalan. 

11. Kuliner. Bogor merupakan salah satu pusat wisata kuliner sehingga berita tentang 

tempat-tempat makan cukup banyak ditemukan. Terdapat 34 nama jalan. 

12. Budaya. Kegiatan kebudayaan di Bogor juga cukup berkembang. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya jalan-jalan tertentu tempat dihasilkannya kerajinan dan aktivitas 

budaya seperti pencak silat. Terdapat 4 nama jalan. 

13. Pembangunan. Gedung, bangunan dan pembangunan fasilitas umum juga ditemukan 

dalam artikel berita dalam korpus. Terdapat 7 nama jalan. 
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14. Kecelakaan. Beberapa jalan ditandai dengan berita-berita rawan kecelakaan. Terdapat 

1 nama jalan. 

15. Kriminalitas. Selain kecelakaan, jalan-jalan tertentu di Bogor juga rawan tindak 

kejahatan. Terdapat 3 nama jalan. 

Dari klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa tiga kategori teratas adalah kuliner, wisata 

dan pendidikan. Bogor memang dikenal sebagai tujuan wisata terutama di akhir pekan oleh 

penduduk dari wilayah sekitar seperti Jakarta, Depok dan Bekasi. Selain itu, saat ini wisata 

kuliner sedang menjamur di bogor sehingga banyak bermunculan restoran maupun kafe baru. 

Di bidang pendidikan, Bogor juga terkenal. Tidak kurang dari 700 sekolah, pesantren dan 

universitas terdaftar di kota dan kabupaten Bogor. Mungkin hal inilah yang menyebabkan 

data yang ditemukan memiliki kecenderungan terhadap ketiga kategori tersebut. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Toponimi jalan suatu daerah dapat digunakan untuk melacak sejarah dan asal usul 

daerah tersebut dengan merujuk pada etimologinya, serta mengetahui fungsi dan demografi 

sosial suatu daerah. Dengan menghimpun korpus, memungkinkan peneliti mendapat hasil 

yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, terdapat beberapa 

kelemahan kajian korpus dalam penelitian ini: 

 Kajian ini berdasarkan data yang ditemukan di media daring, sehingga ada 

kemungkinan hasilnya belum mencakup temuan di lapangan yang tidak dikemukakan 

dalam data. 

 Jumlah data yang dikumpulkan masih kurang mencukupi untuk mendapatkan 

gambaran menyeluruh penamaan jalan di Bogor. Beberapa fungsi jalan tertentu tidak 

muncul dari daftar kolokasi. Penambahan media daring yang dirujuk sebagai data 

serta rentang waktu yang diperpanjang mungkin akan membantu melengkapi data. 

 Korpus tidak dapat menjawab mengapa suatu hal terjadi karena hanya menyajikan 

data singkat berupa daftar kata. Sehingga peneliti melakukan wawancara untuk 

melengkapi dan memverifikasi data. 

 

Dari hasil klasifikasi jalan berdasarkan data yang merujuk pada etimologi di atas, dapat 

kita lihat bahwa nama-nama jalan di Bogor identik dengan kondisi geografis (46 nama jalan) 

dan nama diri (41 nama jalan). Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa 

kemajuan teknologi belum banyak mempengaruhi nama jalan di Kota Bogor. Hasil klasifikasi 
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di atas memperlihatkan tiga kategori teratas adalah kuliner, wisata, dan pendidikan. Tiga 

kategori tersebut memperlihatkan kegiatan yang aktif dilakukan oleh masyarakat dan mampu 

mencerminkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Bogor. Jadi, Bogor menjadi terkenal 

sebagai tujuan wisata terutama di akhir pekan oleh penduduk dari wilayah sekitar seperti 

Jakarta, Depok dan Bekasi. Selain itu, saat ini wisata kuliner sedang menjamur di bogor 

sehingga banyak bermunculan restoran maupun kafe baru. Di bidang pendidikan, Bogor juga 

terkenal. Tidak kurang dari 700 sekolah, pesantren dan universitas terdaftar di kota dan 

kabupaten Bogor. Mungkin hal inilah yang menyebabkan data yang ditemukan memiliki 

kecenderungan terhadap ketiga kategori tersebut.  

Keterbatasan waktu dan kurangnya data yang dikumpulkan menyebabkan hasil 

penelitian ini belum maksimal. Masih banyak ruang untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

Saran dan masukan sangat diharapkan untuk memperbaiki dan memperoleh hasil yang 

mendekati sempurna. Harapan kami, penelitian ini dapat menginspirasi kajian toponimi 

lainnya dan memberikan sudut pandang baru. 
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Lampiran 

1. Bentuk .txt 

 

2. Aplikasi Ancont untuk melihat jumlah frekuensi daftar kata. 
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3. Aplikasi Ancont untuk melihat konkordansi. 
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4. Gambar google maps. 
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5. Daftar nama jalan berdasarkan fungsinya. 
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Keterangan: 

 Kuliner 

1. Abdullah bin Nuh  9. MA Salmun  17. Taman Cimanggu  25. Polisi 33. Segara 

2. Ahmad Adnawijaya  10. Jalak Harupat  18. Pakuan  26. Bondongan 34. Bangka 

3. Dewi Sartika  11. Pancasan   19. Mawar  27. Pemuda   

4. Diponegoro  12. Bangbarung   20. Jambu Dua  28. Lantana    

5. Mayor Oking  13. Bantar Kambing  21. Pinang perak  29. Lodaya   

6. Muhamad Nuh  14. Bantarjati   22. Kemang   30. Pandu Raya   

7. Raden Saleh  15. Batu Tulis  23. Kumbang  31. Putri Satria   

8. RE Soemantadireja  16. Gadog   24. Pasar Kebon Kembang  32. Sancang   

 

 Wisata  

1. Djuanda  8. Citereup  15. Pajajaran  22. Bagbagan 

2. Mayor Oking  9. Gadog  16. Pahlawan  23. Prasaja Sasak Panjang 

3. Malabar  10. Gunung Putri  17. Pakuan  24. Narogong 

4. Jalak Harupat  11. Paledang  18. Kencana  25. Semplak 

5. RE Martadinata  12. Pasir Angin  19. Astrid  26. R3 9Regional Ring Road) 

6. Cibadak  13. Salak  20. Balai Rakyat  27. Sabang Ujung 

7. Cikaret  14. Cifor  21. Pedati  28. Bina Marga 

 

 Pendidikan 

1. Ahmad Yani  8. Merdeka  15. Kemang Parung  22. Tajur  

2. dr. Semeru  9. Nyi Raja Permas  16. Lawang Gintung  23. Polisi 

3. Ir. Soekarno  10. Cibadak  17. Pasir angin  24. Agatis 
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4. Kartini  11. Cilendek  18. Pajajaran  25. Manunggal  

5. KH. Sholeh Iskandar  12. Citereup  19. Pakuan  26. Medika 

6. Pandawa  13. Dramaga  20. Perwira  27. Palupuh  

7. Siliwangi  14. Kebon pedes  21. Heulang  28. Bina Marga 

 




