


ABSTRAK 
 
 
  
 Tidak semua buku terjemahan yang terbit dalam bahasa Indonesia hasilnya baik 
dalam bahasa sasaran,  masih  ditemuai buku-buku terjemahan yang kurang memperhatikan 
rambu terjemahan.  Sudah saatnya system pengajaran bahasa asing saat ini memikirkan 
kembali penekanan dalam kebijaksanaan pengajarannya pada penerjemahan dan pemahaman  
wacana bahasa asing tersebut. Seiring dengan itu, dalam kurikulum Madrasah Aliyah tahun 
1974 menyebutkan bahwa para siswa dituntut untuk mampu menyusun kalimat secara tertulis 
dengan memperhatikan aspek qowaid dan struktur kalimat yang baik dan benar. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan metode 
analisa data melalui langkah-langkah pengumpulan data, identifikasi masalah, klasifikasi 
kesalahan, pernyataan tentang frekuensi tipe kesalahan, identifikasi lingkup kesalahan, dan 
usaha perbaikan. Metode pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, 
induktif dan metode deskriptif. 
 
 Kesalahan sintaksis bahasa Indonesia pada terjemahan hadis Arba’in an-Nawawiyyah 
yang diterjemahkan Aminah Abdullah Dahlan adalah kalimat yang diawali dengan preposisi 
dari pada terjemahan sanad hadis Arba’in an-Nawawiyyah yang tidak gramatik , karena 
kalimat tersebut pada salah satu unsurnya terjadi pelepasan yaitu penghilangan unsure 
subyek. Kesalahan sintaksis berikutnya adalah pemakaian dua konjungsi pada kalimat 
kondisional, yang menyebabkan susunan kalimat pada kalimat luas tidak setara tidak 
memiliki induk kalimat .  Kesalaghan lainnya adalah apemakaian kata penghubung antar 
kalimat yang tidak diikuti oleh tanda koma, padahal meurut EYD pemakaian kata itu harus 
diikuti oleh tanda koma. 
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