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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
[Majalah adalah salah satu media masa terbesar yang dapat memuat cerita pendek, gambar, ilustrasi atau
fitur lainnya yang merefleksikan karakter dari majalah itu sendiri. Majalah sering digunakan sebagai bahan
rujukan oleh para pembaca, sebagai contoh majalah ELLE. Majalah ELLE adalah salah satu majalah fashion
wanita ternama yang berasal dari Perancis dan sudah mendunia. Dengan menggunakan metode studi pustaka
melalui pendekatan deskriptif-komparatif, penulis akan menganalisis penggunaan bahasa dalam judul
sampul majalah ELLE (Edisi Indonesia dan Belanda), dan pengaruh budaya yang tampak pada sampul
majalah-majalah tersebut. Hasil perbandingan kedua majalah tersebut menunjukan bahwa penggunaan
berbagai gaya bahasa dan budaya memainkan peran penting dalam menarik perhatian pembaca.Majalah
adalah salah satu media masa terbesar yang dapat memuat cerita pendek, gambar, ilustrasi atau fitur lainnya
yang merefleksikan karakter dari majalah itu sendiri. Majalah sering digunakan sebagai bahan rujukan oleh
para pembaca, sebagai contoh majalah ELLE. Majalah ELLE adalah salah satu majalah fashion wanita
ternama yang berasal dari Perancis dan sudah mendunia. Dengan menggunakan metode studi pustaka
melalui pendekatan deskriptif-komparatif, penulis akan menganalisis penggunaan bahasa dalam judul
sampul majalah ELLE (Edisi Indonesia dan Belanda), dan pengaruh budaya yang tampak pada sampul
majalah-majalah tersebut. Hasil perbandingan kedua majalah tersebut menunjukan bahwa penggunaan
berbagai gaya bahasa dan budaya memainkan peran penting dalam menarik perhatian pembaca., Magazine
is one of the major mass media that can contain short stories, pictures, reviews, illustrations or other features
that characterize and reflect the classification and character of the magazine itself. Magazines are often used
as refrence by the reader, for example the well-known ELLE Magazine is a leading women;s fashion
magazine that is originated from France and has managed to become a global magazine. Using the literature
study method through the descriptive-comparative approach, firstly the usage of language in the titles are
analyzed. The result of comparison between the two magazines shows that the use of various figures of
speech and culture play an important role in attracting readers attention.
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