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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan studi pragmatik yang membahas daya ilokusi padatindak tutur yang ada dalam naskah
dramaNada Sou Sousutradara Yagi Yasuo.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan daya ilokusi
pada tindak tuturyang ada dalam naskah dramaNada Sou Sou. Penelitian ini menggunakan teori
Searletentang kategori daya ilokusi danFelicity conditions. Kategori makna ilokusi terdiri dari asertif, direktif,
komisif,ekspresif dan deklarasi yang masing-masing bisa memiliki daya ilokusi yangberbeda.Namun dalam
penelitian ini hanya di khususkan makna ilokusi derektif saja. Sedangkan teori Felicity conditions terdiri dari
empat komponen indikator yaitu propositional content,preparatory, sincerity dan essential. Dari hasil analisis
data, dapat disimpulkanbahwa makna ilokusi yang muncul dalam naskah drama: "Namida Sou Sou" ini yaitu
daya ilokusi direktif: mengajak, memerintah, meminta, menasehati,dan memperingatkan
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