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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang penampilan modis dalam berjilbab dan berbusana 

oleh komunitas Jilbabers di Surabaya. Komunitas ini merupakan wadah bagi para 

perempuan muslim di Surabaya alam berbagi segala hal mengenai gaya hidup dan 

Islam. Penampilan para anggota komunitas ini juga cukup menarik, karena banyak 

dari mereka yang menggunakan situs media internet dalam mempengaruhi gaya 

hidup mereka. Tekait dengan hal tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yaitu, 

“Bagaimana media internet mengkonstruksikan penampilan modis bagi anggota 

komunitas Jilbabers?”. Permasalahan tersebut selanjutnya akan dianalisis 

menggunakan teori komodifikasi agama dan teori konstruksi sosial Peter Berger dan 

Thomas Luckmann serta batasan konsep tentang jilbab, modis dan media internet. 

Teori komodifikasi agama mengacu pada keberagaman model jilbab yang 

digunakan oleh komunitas Jilbabers sebagai akibat adanya media massa dan 

interkasi sosial, sedangkan teori konstruksi social akan lebih ditekankan pada tahap 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi melalui media internet dalam 

mengkonstruksikan penampilan modis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 

mendalam dan observasi partisipasi dengan para informan. Data yang telah 

terkumpul selanjutnya akan diklasifikasikan menurut konsep masalah yang telah 

ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penampilan modis komunitas 

Jilbabers dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, media internet dan interaksi social antar 

anggota komunitas. Peran kedua faktor tersebut selanjutnya menimbulkan adanya 

komodifikasi agama dalam jilbab, yaitu melalui bentuk model jilbab yang digunakan. 

Konstruksi sosial melalui media internet tersebut kemudian juga memberikan 

pemaknaan mengenai penampilan modis, yaitu pemilihan warna dan gaya 
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berbusana yang digunakan. Penampilan modis tersebut selanjutnya juga akan 

dipraktekkan oleh anggota komunitas di acara- acara tertentu. 
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