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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah   

Dalam kehidupan sering sekali manusia termasuk kita suka memberi nama 

atau label terhadap benda atau peristiwa yang ada di sekelilingnya karena terlalu 

banyak dan beragamnya benda atau peristiwa tersebut. Oleh karena itu lahirlah 

nama kelompok dari benda yang berjenis, misalnya nama binatang, nama tumbuh-

tumbuhan, nama buah-buahan dan lembaga lainya termasuk nama Universitas. 

Menurut Poerwadarminta (2007: 793) nama adalah kata untuk menyebut tempat, 

barang, serta nama untuk memanggil orang. Nama itu lahir dari hasil pemikiran 

manusia akibat dari banyaknya benda hidup, benda mati, ataupun daerah tempat 

tinggal yang ditempati, sehingga muncullah sebuah nama yang kemudian diterima 

oleh masyarakat dan masyarakat menyepakati nama tersebut untuk nama benda 

itu. Salah satu contoh dari hasil pemikiran manusia yang memberikan nama pada 

sebuah tempat untuk menimba ilmu yaitu Perguruan Tinggi atau Universitas.   

Pembahasan  mengenai nama, kajian semantik sangat berperan penting 

dalam  mengkaji mengenai nama karena di dalam sebuah nama terdapat makna. 

Melalui bidang semantik sebuah kata dapat dijabarkan lebih mendalam mengenai 

makna dan bagaimana unsur sebuah kata memiliki makna. Verhaar (2012:11) 

semantik merupakan kajian tentang makna dan sangat erat hubungannya dengan 

bahasa. Menurut Verhaar (2012: 32) bahasa merupakan suatu sistem lambang 

bunyi yang bersifat arbitrer. Maksudnya, tidak ada hubungan wajib antara 
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lambang sebagai hal yang menandai yang berwujud kata atau leksem dengan 

benda atau konsep yang ditandai, yaitu referen dari kata atau leksikon tersebut. 

Misalnya, benda yang terbuat dari kayu disebut dalam bahasa Indonesia dengan 

nama kursi, bukan sikur, benda yang terbuat dari kaca disebut dalam bahasa 

Inggris glass bukan gelas atau nama lainnya.  

Salah satu yang menjadi sasaran bahasa untuk pemberian nama adalah 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan sebuah tempat yang harus memiliki 

sebuah nama sebagai identitas tempat dan agar lebih mudah dikenali oleh orang. 

Dalam kehidupan di lingkungan pendidikan pada umumnya, perguruan tinggi 

merupakan suatu tempat yang digunakan oleh mahasiswa lokal maupun 

mahasiswa asing sebagai tempat untuk menimba ilmu. Perguruan tinggi berperan 

penting dalam memberi fasilitas bagi para mahasiswa. Akibatnya berbagai 

universitas di Indonesia khusunya di Jawa Tengah dan Yogyakarta perlu diberi 

nama sebagai ciri atau identitas lembaga. Pemberian nama ini bertujuan untuk 

membedakan universitas satu dengan yang lainnya di Provinsi Jawa Tengah dan 

Yogyakarta.   

 Pada kesempatan lain, tepatnya 20 Juni 2019, peneliti menemukan ada 71 

nama universitas negeri dan swasta di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Penamaan universitas ini menggugah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai makna dan jenis penamaan dari nama-nama universitas tersebut. Hal ini 

berawal dari peneliti yang sering menjumpai universitas di Jawa tengah dan 

Yogyakarta ketika sedang melakukan perjalanan. Peneliti berasumsi bahwa nama-

nama universitas ini banyak mengandung nama tokoh pahlawan, lembaga agama, 

nama kerajaan dan daerah asal. Ketika membuka website tentang nama perguruan 
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tinggi di Indonesia, peneliti menemukan berbagai nama universitas yang lebih 

beragam sehingga peneliti membandingkan dengan nama universitas yang ada di 

Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Pada tanggal 24 Juni 2019 peneliti juga menemukan nama universitas 

yang unik salah satunya Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pengambilan nama 

tersebut ternyata diambil dari nama tokoh Panglima perang dan tokoh yang 

berpengaruh banyak pada  kerajaan Majapahit kuno yaitu  Patih  gajah Mada. 

Nama universitas ini termasuk ke dalam jenis makna refrensial karena mengacu 

secara langsung terhadap refrennya. Penamaan ini termasuk kedalam jenis 

penamaan berdasarkan nama tokoh atau pahlawan . 

Pada kesempatan lain, peneliti melihat dan membaca nama perguruan 

tinggi Milik pemerintah (negeri) dan milik yayasan (swasta). Contohnya 

Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan universitas negeri milik 

pemerintah dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan 

universitas milik yayasan Muhammadiyah. Penamaan Universitas tersebut 

termasuk ke dalam jenis makna refrensial. Nama universitas ini termasuk 

kedalam jenis penamaan berdasarkan penyebutan sifat khas. Tujuan pemberian 

nama ini agar mudah diingat dan mempunyai identitas tersendiri.  

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan, peneliti melihat kenyataan 

bahwa pembentukan nama-nama universitas di Provinsi Jawa Tengah dan 

Yogyakarta ini mempunyai jenis penamaan dan jenis makna. Makna merupakan 

maksud dan tujuan dari sebuah kata maupun sebuah pembicaraan. Penamaan 

merupakan kata-kata yang melambangkan segala sesuatu dalam kehidupan. Setiap 

nama-nama universitas di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta tentunya 
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memiliki makna dan jenis penamaan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui lebih detail tentang makna dan jenis penamaan universitas tersebut, 

perlu dilakukan kajian secara empirik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penamaan Umum apa saja yang terkandung pada penamaan perguruan 

tinggi di Provinsi Jawa tengah dan Yogyakrta? 

2. Jenis Penamaan Khusus apa saja yang terkandung pada penamaan perguruan 

tinggi di Provinsi Jawa tengah dan Yogyakrta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan jenis penamaan umum yang terkandung pada penamaan 

perguruan tinggi di Provinsi Jawa tengah dan Yogyakrta  

2. Mendeskripsikan jenis penamaan  khusu yang terkandung pada penamaan 

perguruan tinggi di Provinsi Jawa tengah dan Yogyakrta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun secara 

praktis. Berikut penjelasan mengenai manfaat teoretis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan bagi 

ilmu bahasa khususnya perkembangan semantik. Ilmu semantik merupakan kajian 

tentang bahasa dan sangat erat hubungannya dengan bahasa. Penelitian ini 

membahas tentang jenis makna dan penamaan nama  perguruan tinggi di Provinsi 

Jawa tengah dan Yogyakrta. oleh karena itu, peneliti penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi ilmu semantik khususnya pada jenis 

makna dan penamaan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Pada penelitian ini semoga dapat menambah pengetahuan tentang, jenis 

makna dan penamaan perguruan tinggi di Provinsi Jawa tengah dan Yogyakrta. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis makna dan penamaan nama 

universitas di Provinsi Jawa tengah dan Yogyakrta. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi penelitian berikutnya dengan kajian yang yang 

menarik, serta menggunakan kajian semantik yang ditinjau dari makna-makna 

yang lain. Selain itu, diharapkan mampu menjadi pembanding antara jenis makna 

dan penamaan nama perguruan tinggi di Provinsi Jawa tengah dan Yogyakrta 

dengan kajian makna dan penamaan nama universitas di daerah lainnya. 
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