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ABSTRAK 

 

Semenjak enam tahun belakangan, sesuatu yang berbau halal kian digemari oleh 

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Menyadari akan hal itu, para 

produsen kosmetik berlabel halal dengan giat mempromosikan produk mereka, 

seperti mensponsori acara model hijabers. Penelitian ini memfokuskan pada 

orientasi tindakan dari model hijabers di kota Surabaya terhadap pemilihan 

kosmetik berlabel halal serta makna yang mendasari tindakan tersebut. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan sosial Max Weber 

dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 

model hijabers yang tergabung dalam Kemayu Beauty Academy dan  Hijabers 

Surabaya Model. Teknik pengambilan informan menggunakan cara purposive. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah model hijabers yang tidak berpatokan untuk 

menggunakan kosmetik berlabel halal termasuk dalam tindakan rasional 

instrumental memaknai kosmetik berlabel halal sebagai kosmetik yang tidak 

membuat iritasi, kosmetik yang terhindar dari bahan yang haram dan tidak 

berbeda dengan kosmetik lain. Model hijabers yang menggunakan kosmetik 

berlabel halal karena selektif dengan kulit sensitif termasuk dalam tindakan 

rasional instrumental memaknai kosmetik berlabel halal sebagai salah satu bentuk 

syariat Islam. Model hijabers yang membeli kosmetik berlabel halal karena 

voucher diskon termasuk dalam tindakan afeksi karena tidak berniat 

menggunakan kosmetik berlabel halal memaknai kosmetik berlabel halal sebagai 

strategi promosi. Model hijabers yang menggunakan kosmetik berlabel halal 

untuk menjalankan syariat Islam termasuk dalam tindakan rasional berorientasi 

nilai memaknai kosmetik berlabel halal sebagai kosmetik yang tidak mengandung 

bahan yang haram dan dapat mempengaruhi amal ibadah. 
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