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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

        Dalam dunia kerja, pencarian karyawan perlu dilakukan melalui 

berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan media cetak seperti 

sepanduk, iklan baris dalam koran, maupun media elektronik seperti 

internet. Penggunaan media tersebut dirasa sangat membantu bagi kedua 

pihak antara orang luar mencari tenaga kerja dari Indonesia dan pihak 

Indonesia yang membutuhkan pekerjaan dari luar negeri. 

            Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia membuat 

pemerintah untuk membuka lowongan pekerjaan di dalam negeri dan 

membuka lowongan pekerjaan di luar negeri. Dengan tujuan mengurangi 

angka kemiskinan, untuk mensejahterakan rakyat, mengentaskan 

kemiskinan secara perlahan, dan tentunya dapat menjadi penyumbang 

devisa negara. 

        Pada masa sekarang banyak sekali jenis dan model iklan 

lowongan kerja ke luar negeri yang lebih bervariatif dan dikemas secara 

menarik dengan memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar. 

Semua itu tidak terlepas dari perkembangan media komunikasi yang 

semakin hari menimbulkan dampak yang cukup besar bagi warga dunia. 

        Pada dasarnya periklanan adalah bagian dari kehidupan industri 

modern, dan hanya ditemukan di negara-negara yang tengah mengalami 

perkembangan ekonomi secara pesat. Kebutuhan akan adanya periklanan 

berkembang seiring dengan ekspansi penduduk dan pertumbuhan kota-

kota yang dipenuhi oleh banyaknya pengangguran, sehingga muncul ide 

kreatif untuk mengiklankan lowongan pekerjaan untuk mempermudah 

para pencari pekerjaan. 

            Bahasa pada iklan lowongan kerja ke luar negeri memiliki unsur- 

unsur kategori yang harus di analisis secara mendalam. Analisis kategori 

adalah analisis terhadap jenis kata atau kelas kata unsur-unsur pengisi 
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fungsi tertentu dalam sebuah kalimat (Verhar, 1991 dalam Markhamah, 

2013: 154). Sebagai kajian yang menarik tentunya terdapat beberapa 

wujud dari adanya campur kode yang terjadi pada bahasa iklan lowongan 

kerja ke luar negeri tersebut dengan bermacam-macam jenisnya. 

Peristiwa seperti penyisipan berwujud kata, penyisipan berwujud frasa 

maupun penyisipan berwujud klausa sudah menjadi hal yang biasa. 

             Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan bahasa campur 

kode secara lisan maupun tulis dalam lingkungan pekerjaan. Hal itu yang 

membuat penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji kategori 

dan wujud terjadinya campur kode pada bahasa iklan lowongan kerja ke 

luar negeri. Karena iklan merupakan bentuk penyampaian informasi yang 

menarik perhatian seseorang, terutama bagi yang sedang membutuhkan 

iklan tersebut. 

 

             B. Rumusan Masalah 

        Adapun dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kategori campur kode pada bahasa iklan asing lowongan 

kerja ke luar negeri? 

2. Bagaimana wujud campur kode pada bahasa iklan lowongan kerja ke 

luar negeri? 

 

             C.Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kategori campur kode pada bahasa iklan asing 

lowongan kerja ke luar negeri 

2. Mendeskripsikan wujud campur kode pada bahasa iklan lowongan 

kerja ke luar negeri 
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              D. Manfaat Penelitian 

             Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pembaca, baik bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan 

ilmu komunikasi khususnya pada bahasa iklan lowongan kerja ke luar 

negeri dan dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan tata bahasa 

dalam bahasa lowongan kerja ke luar negeri. Manfaat praktis, bagi 

pengarang penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dapat 

memberi iklan lowongan kerja secara kreatif. Bagi pembaca penelitian 

ini dapat menambah pemahaman mengenai iklan lowongan kerja ke luar 

negeri. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan 

menambah khasanah penelitian bahasa Indonesia sehingga bermanfaat 

bagi perkembangan dalam bahasa iklan lowongan kerja ke luar negeri.  

 


