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ABSTRAK 

Terjemahan abstrak dalam bahasa Inggris merupakan salah satu syarat 
wajib yang harus dicantumkan pada karya akhir mahasiswa baik untuk skripsi, 
tesis maupun disertasi. Salah satu cara untuk mengukur kualitas sebuah karya tulis 
adalah dengan melihat variasi kosakatanya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kualitas terjemahan tesis mahasiswa program magister Universitas 
Airlangga, Surabaya dan variasi kosakatanya serta hubungan antara keduanya. 
Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling
sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Metode 
penilaian kualitas terjemahan yang digunakan adalah Skema Penilaian Kesalahan 
(Standard Error Marking Scheme) dari American Translators Association dan 
model penilaian kualitas terjemahan oleh Nababan. Pendekatan yang digunakan 
untuk menilai variasi kosakata adalah korpus linguistik dengan instrumen 
perhitungan utama menggunakan perhitungan variasi leksikal (lexical variation), 
morfem leksikal dan word family. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa 
kelompok Ilmu Fisik yang diwakili oleh Magister Kimia memiliki variasi 
kosakata terbesar untuk abstrak berbahasa Indonesia. Kelompok Ilmu Kesehatan 
yang diwakili oleh Magister Ilmu Kedokteran Dasar mengalami pertambahan 
kosakata terbanyak setelah mengalami proses penerjemahan. Dari hasil penelitian 
ini, abstrak tesis program magister Universitas Airlangga Surabaya dapat 
dikategorikan sebagai hasil terjemahan yang kurang akurat, kurang berterima dan 
kurang terbaca dengan peringkat skor rata-rata kualitas terjemahan tertinggi untuk 
kelompok Ilmu Hayati, disusul kelompok Ilmu Sosial, Ilmu Fisik dan terakhir 
Ilmu Kesehatan. Kualitas terjemahan dan variasi kosakata tidak memiliki 
hubungan baik positif maupun negatif yang berarti tinggi rendahnya variasi 
kosakata tidak mempengaruhi kualitas terjemahan dan begitu pun sebaliknya.
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