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ABSTRAK 

 

Farkhatul Isti’anah, NIM: B71211064, 2015 “Pengaruh Buku Brain Beauty 
Belief  karya Dian Pelangi terhadap Gaya Berbusana Syar’i Komunitas Hijabers 
Surabaya”. Skripsi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Kata Kunci: Buku Brain Beauty Belief dan Gaya Berbusana Syar’i 

Buku Brain Beauty Belief merupakan buku karya kedua dari Dian Pelangi 
yang hadir bagi para muslimah dengan harapan bisa menjadi inspirasi bagi 
keseharian mereka. Sosok muslimah masa kini diharapkan memiliki kecerdasan 
jiwa (brain), keindahan hati dan penampilan (beauty), serta akhlak yang baik dan 
iman kepada sang Illahi (belief).  Tetapi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 
tentang gaya berbusana Syar’i yang tercantum di dalam konten Beauty (keindahan 
hati dan penampilan). Fokus penelitian yang digunakan peneliti sebagai kajian 
dalam penelitian skripsi ini adalah ”Adakah Pengaruh Buku Brain Beauty Belief  
karya Dian Pelangi terhadap Gaya Berbusana Syar’i Komuntas Hijabers 
Surabaya?” 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dan jenis penelitian eksplanasi. Sedangkan teknik 
pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, dokumenter dan angket 
baik untuk variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan menggunakan 
sampel sebanyak 70 responden.  

Data yang terkumpul kemudian dihitung dengan rumus korelasi Product 
Moment. Dalam pennelitian ini disimpulkan bahwa Hipotesis Kerja (Ha) diterima 
yang berarti ada pengaruh buku Brain Beauty Belief terhadap Gaya Berbusana 
Syar’i di komunitas Hijabers Surabaya. Dari perhitungan dapat diperoleh (rxy) 
sebesar 0,624 dengan diketahui bahwa rxy lebih besar daripada r tabel.  Dengan 
memeriksa “r” tabel Person Product Moment, dengan Df sebesar 68 pada taraf 
signifikasi 5% r tabel = 0,244 dan taraf signifikan 1% r table = 0,317 serta pada 
interval 0,60-0,799 yang berarti antara variabel (X) dan variabel (Y) terdapat 
hubungan yang kuat. 

Penelitian ini hanya membahas tentang “Pengaruh Buku Brain Beauty 
Belief  karya Dian Pelangi terhadap Gaya Berbusana Syar’i Komunitas Hijabers 
Surabaya” maka penelitian selanjutnya diharapkan membahas tentang analisis 
pesan dakwah buku Brain Beauty Belief karya dian pelangi. 
 


