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1. Latar Belakang
Kegiatan penelitian yang baik dimulai dengan perencanaan
yang secara formal dituangkan dalam sebuah proposal
penelitian. Keterlaksanaan dan keberhasilan penelitian itu
ditentukan oleh berbagai aspek, antara lain masalah yang
dirumuskan, tujuan yang akan dicapai, teori yang dijadikan
landasan, metodologi yang dipakainya, serta analisis yang
dilakukan. Aspek-aspek itu secara umum dapat dilihat
dalam proposal penelitian.

Karena kegiatan penelitian pada umumnya dimulai
pada jenjang pendidikan S-I, dalam rangka Bulan Bahasa
dan Sastra 2012, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengadakan Sayembara Penulisan Proposal
Penelitian Bahasa dan Sastra untuk Mahasiswa S-1
Tingkat Nasional.

Sayembara ini ditujukan untuk para mahasiswa S-I
dari jurusan bahasa dan sastra atau pendidikan bahasa dan
sastra di seluruh Indonesia. Dari kegiatan ini diharapkan
dapat dijaring rancangan penelitian yang unggul dalam
bidang bahasa, sastra, dan pengajaran.

2. Tujuan
Sayembara ini diselenggarakan dengan tujuan
1) membantu mahasiswa untuk melakukan penelitian

dalam rangka penyusunan skripsi,
2) memberi kesempatan kepada mahasiswa yang

benninat dalam bidang penelitian untuk melakukan
penelitian,

3) mendapatkan sumbangan pikiran mengenai
pengembangan bahasa, sastra, dan pengajaran dari
generasi muda.

3. Persyaratan
Kegiatan Sayembara Penulisan Proposal Penelitian

Bahasa dan Sastra untuk Mahasiswa S-\ Tingkat Nasional
Tahun 2012 mempunyai beberapa persyaratan, yaitu
sebagai berikut.

1) Topik penelitian meliputi berbagai kajian kebahasaan
atau kesastraan, dan pengajaran bahasa dan sastra
seperti linguistik, psikolinguistik, etnolinguistik,
antropolinguistik, sosiolinguistik, dialektologi,
historis komparatif, sosiologi sastra, filologi, atau
pengembangan dan penerapan teori sastra.

2) Proposal yang diajukan melalui harus merupakan ide
terbaru dan orisinal, bukan hasil menjiplak, baik
sebagian maupun keseluruhan dan bukan merupakan
hasil daur ulang dari penelitianikegiatan yang lalu.

3) Proposal yang diajukan tidak sedang diikutsertakan
dalam sayembara serupa.

4) Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik rapi
dengan jarak 2 spasi di atas kertas kuarto, jumlah
halaman 10-20 halaman.

5) Proposal dikirirn dalam bentuk cetakan sebanyak tiga
rangkap lewat pos ke Panitia Sayembara Penulisan
Proposal Penelitian Bahasa dan Sastra untuk
Mahasiswa S-1 Tingkat Nasional di Jakarta paling
lambat 17 Oktober 2012 (stempel pos).

6) Setiap peserta harus mengirimkan biodata dan alamat
lengkap, fotokopi identitas diri, dan surat keterangan
dari dekanlketua jurusan.

7) Peserta yang sudah menjadi pemenang dalam
Sayembara Penulisan Proposal Penelitian Bahasa dan
Sastra.

8) Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirirn satu
proposal penelitian pada tahun yang lalu tidak
diperbolehkan mengikuti sayembara ini lagi.

9) Peserta adalah mahasiswa S-l yang sedang menyusun
tugas akhir atau skripsi.

10) Sayembara ini tidak diperuntukkan bagi karyawan
atau keluarga BalaiIKantor Bahasa, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

11) Proposal yang masuk ke panitia tidak dikembalikan
dan hak cipta tetap menjadi milik penulis proposal.

4. Peserta
Peserta sayembara penulisan proposal penelitian

ini adalah mahasiswa S-l yang benninat dalam
penelitian kebahasaan, kesastraan, dan pengajaran di
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh
Indonesia.

5. Penilaian
Penilaian kegiatan ini dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut.
I) Penilaian proposal dan penentuan pemenang akan

dilakukan oleh tim juri yang terdiri atas pakar
bahasa, pakar sastra, dan pakar pengajaran.

2) Selain mencakup aspek perumusan masalah,
kerangka teori, metodologi, sumber data, dan arah
analisis data, penilaian juga akan dilakukan pad a
penggunaan bahasa Indonesia dalam proposal itu.

3) Putusanjuri tidak dapat diganggu gugat.
4) Hasil penilaian akan diumurnkan pada Puncak

Acara Bulan Bahasa dan Sastra 2012, Oktober
2012.

5) Panitia akan menghubungi para peserta yang
proposalnya ditetapkan sebagai proposal terbaik
setelah pengumuman hasil penilaian.

6. Juri
Juri dalam kegiatan ini terdiri atas sembilan orang

yang berasal dari tiga unsur, yaitu Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Perguruan
Tinggi, dan Organisasi.

7. Hadiah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

tidak menyediakan hadiah berupa uang tunai, tetapi
proposal yang terpilih sebagai unggulan akan
diberikan bantuan biaya penelitian sesuai dengan
DIP A Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Slogan Bulan Bahasa dan Sastra 2012

Slogan Bulan Bahasa dan Sastra 20I di bawah ini da-
pat dituliskan pada kain rentang/spanduk.

I. Mari kita wujudkan bahasa sebagai jiwa dan citra
bangsa

2. Bahasa perekat persatuan bangsa

3. Ayo kita tingkatkan mutu berbahasa Indonesia
menuju pencerdasan kehidupan bangsa

4. Mari kita utamakan bahasa Indonesia demi
pemartabatan bahasa bangsa

5. Tingkatkan mutu bahasa Indonesia dalam
memasuki daya saing bahasa utama dunia

6. Penggunaan bahasa persatuan, bahasa Indonesia,
menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara

7. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai salah
satu penapis dampak negatif budaya global

8. Cinta bahasa Indonesia berarti cinta tanah air,
bangsa, dan negara

9. Ketertiban berbahasa mencerminkan keteraturan
berpikir dan bertindak

10.Sastra menumbuhkan solidaritas kemanusiaan

II. Sastra membuka wawasan tentang Indonesia

12.Apresiasi sastra Indonesia membina budi pekerti
bangsa

13.Ayo kita membaca karya sastra sebanyak-
banyaknya

14.Lebih baik membaca daripada mencela.

IS. Membaca itu membuka jendela informasi.

16.Tiada hari tanpa baca buku.

17.Banyak membaca halus budi bahasa dan luas
cakrawala

18.Mari kita baca buku kapan dan di mana saja kita
berada
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