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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama dakwah, agama menyebarluaskan kebenaran dan 

mengajak orang-orang yang belum mempercayainya untuk percaya, menumbuhkan 

pengertian dan kesadaran agar umat Islam mampu menjalani hidup sesuai dengan 

perintah dianggap sebagai tugas suci yang merupakan tugas setiap muslim. Setiap 

muslim berkewajiban untuk berdakwah
1
. Seperti apa yang diperintahkan dalam 

firman Allah SWT  surat Ali Imran ayat 104 

                                   

        

Terjemahnya: 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar,  merekalah orang-orang yang beruntung”(QS. Ali Imran 

[3]: 104)
2
 

 

Menurut Thohah Yahya Omar, dakwah Islam adalah mengajak manusia 

dengan cara kebijaksanaan kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, 

untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat
3
. 

Dakwah merupakan ajakan, dorongan, atau panggilan kepada umat manusia untuk 

menyebarluaskan Islam dan merealisir ajarannya ditengah masyarakat dan
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kehidupannya agar mereka memeluk Islam dan mengamalkannya. Agar 

tujuan dakwah dapat tercapai semaksimal mungkin, maka salah satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah dengan pemilihan media
4
. Salah satunya dengan menggunakan 

media cetak  seperti menulis artikel atau buku. 

Dakwah, Seyogyanya diupayakan agar mudah diterima dan cepat dimengerti. 

Untuk tidak salah mengerti, dakwah juga harus bulat dan utuh, bahwa dakwah Islam 

yang membuat pikiran orang jadi sulit adalah bertentangan dengan prinsip 

kemudahan. Keterangan yang mudah tetapi tidak bulat atau utuh, bisa menyesatkan 

umat. Padahal dakwah bertujuan untuk dimengerti dan dihayati lalu diamalkan orang 

perorangan dan masyarakat luas
5
. 

Berbagai macam metode dakwah yang dapat digunakan untuk menunjang 

tercapainya tujuan dakwah yaitu dengan menggunakan media dakwah. Media dakwah 

diartikan sebagai alat bantu dakwah, atau yang populer dalam proses mengajar 

dengan istilah ‘alat peraga’. Alat bantu berarti media dakwah memiliki peran atau 

kedudukan sebagai  penunjang tercapainya tujuan
6
. Salah satu media dakwah yang 

sudah cukup lama dikenal dan mudah dijumpai dimana-mana adalah media cetak. 

Media cetak dimaksudkan segala macam catatan yang biasanya dalam bentuk tulisan 

seperti buku, novel, koran, artikel, dll. 

Media cetak yang sering digunakan dalam berdakwah adalah buku. Buku 

merupakan kumpulan tulisan seseorang yang telah disusun sedemikian rupa sehingga
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seseorang dapat membacanya secara sistematis apa yang diungkapkan 

penulisnya. Kehadiran buku di tengah masyarakat sangat besar peranannya, karena 

dengan membaca buku seseorang dapat memperoleh informasi yang tidak pernah 

diketahuinya. Dengan membaca buku seseorang juga akan dapat memperluas 

cakrawala pengetahuannya.  

Ada satu ungakapan ‘buku adalah guru yang baik’, ungkapan tersebut 

memang betul karena dengan buku seseorang dapat mengulang-ulang apa yang 

diungkapkan penulis sehingga pembaca paham betul tentang maksudnya. Banyak 

orang berhasil dalam dunianya karena ia didukung oleh kemauan dan kesenangannya 

membaca buku. Ini menunjukkan bahwa buku merupakan salah satu media yang 

cukup tepat sebagai penyebar informasi. Tidak terkecuali dalam kegiatan dakwah 

buku pun dapat dijadikan sebagai media penyebarannya. Tepat dan efektif jika 

seorang Da’i dapat menyusun dan menerbitkan buku-buku yang berisikan misi 

dakwah. Kelebihan dakwah melalui buku-buku adalah kemampuan beredarnya dalam 

jangka panjang. Misalnya sampai sekarang buku-buku yang telah berusia puluhan 

tahun dan bahkan ratusan tahun masih bisa dijumpai
7
. Dan itulah yang disadari oleh 

para Da’i, mereka mulai memanfaatkan media buku sebagai variasi dalam 

berdakwah. Salah satunya adalah Felix Yanwar Siauw ia merupakan Da’i terkemuka 

yang berada di Indonesia. Dia telah menulis beberapa judul buku sebagai kegiatan 

dakwahnya. 
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Dari beberapa buku yang sudah beliau tulis, ada satu yang menjadi best seller  

yaitu buku yang berjudul ‘Udah Putusin Aja’. Penampakan buku ini sangatlah 

menarik, selain karena buku ini full color. Isinya juga bukan dengan teks yang 

panjang lebar seperti buku-buku lain, tetapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik 

dan kalimat-kalimat singkat namun mengena saat dibaca. Buku ini juga berujar 

tentang cinta, cinta sebagai fitrah manusia yang selayaknya tidak dikotori dengan 

perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya. Bahwa cinta adalah pemberian Allah dan 

karunia-Nya. Allah menanamkan rasa cinta pada jiwa kita sebagai bentuk dari rasa 

cinta-Nya kepada kita agar kita berpikir tentang-Nya. Hal-hal kecil yang sering 

disepelekan namun mengotori makna cinta itu sendiri, serta alasan-alasan yang sering 

digunakan para penggiat pacaran sebagai pembenaran atas perbuatan mereka juga 

dijabarkan dan disanggah dalam buku ini. Buku setebal 180 halaman ini bukan hanya 

membahas alasan-alasan mengapa kita tidak boleh menjalin hubungan yang tidak 

seharusnya dengan orang yang bukan mahram, tetapi juga memberi solusi bagaimana 

menjalin hubungan yang tidak halal menjadi halal
8
. 

Pemilihan judul buku Udah Putusin Aja menunjukan bahwa sasaran dakwah 

Ustadz Falix adalah remaja yang melakukan pacaran. Masa remaja atau  Adolencentia 

adalah masa sesudah puberitas, yakni  antara 17-30 tahun. Masa transisi antara anak-

anak dan dewasa yang meliputi beberapa perubahan, seperti  pendewasaan seksual, 
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peningkatan pemikiran, pembuktian atas kebebasan, dan lain-lain
9
. Perubahan-

perubahan ini lah yang dapat mendorong remaja untuk melakukan pacaran. 

Di tengah-tengah masyarakat saat ini fenomena pacaran bukan lagi menjadi 

hal yang biasa. Pacaran biasa dilakukan pasangan muda mudi untuk menjalin kasih 

dan saling berkasih sayang antar keduanya.  Berprinsip dasar saling cinta, sepasang 

remaja biasanya saling menjajaki karakter masing-masing dengan niat beragam. Ada 

yang hanya bersenang-senang saja dan ada yang serius berniat untuk memilih calon 

pasangan untuk dinikahi. Dalam Islam hukum pacaran adalah mutlak haram dan tidak 

ada perdebatan sama sekali, haramnya pacaran  layaknya haramnya khamer dan 

haramnya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Swt berfirman dalam 

surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi: 

                         

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra 

[17]: 32)
10

. 

 

Larangan dalam ayat ini lebih keras dibandingkan perkataan ‘janganlah 

melakukannya’. Artinya bahwa jika mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai 

melakukan zina. Setiap jalan atau perantara menuju zina adalah suatu yang terlarang, 

seperti memandang, berjabat tangan, berduaan, dan bentuk perbuatan lain yang 

dilakukan dengan lawan jenis. Bisa dilihat bahwa bentuk pacaran bisa mendekati 

zina, karena semula diawali dengan pandangan mata, kemudian mengendap ke hati, 
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kemudian timbul hasrat untuk jalan berdua, lalu berani berdua-duaan ditempat yang 

sepi. Setelah bersentuhan dengan pasangan, lalu dilanjutkan dengan ciuman. 

Akhirnya sebagai pembuktian cinta dibuktikan dengan perzinaan. 

Salah satu yang menyebabkan pacaran menjadi budaya dan terjadi hampir 

pada seluruh remaja kaum muslim adalah dikarenakan para wanita yang tidak 

menerapkan syariat Islam dalam berbusana. Kebanyakan wanita saat ini membuka 

aurat dan menampakkan bagian tubuhnya. Terbukanya aurat wanita, ditambah 

dengan akhlak lelaki yang buruk, maka terjadilah proses pacaran yang sertai dengan 

memegang, bermesraan hingga hal-hal lain yang dibenci oleh Allah Swt
11

. 

Begitu banyak dampak negatif yang didapatkan saat melakukan proses 

pacaran diantaranya yaitu, dapat melemahkan Iman, melatih kemunafikkan, 

produktifitas  berkurang, hidup menjadi boros, dan terjerumus dalam perzinahan, 

yang dapat mengakibatkan kehilangan kehormatan bagi wanita, hamil diluar nikah, 

dan yang lebih parahnya lagi melakukan aborsi. Hasil survei yang dipublikasikan 

oleh Komisi Perlindungan Anak (KOMNAS-PA) di tahun 2012 lalu sungguh 

membuat mata semakin terbuka. Suatu indikasi yang menunjukkan pergaulan remaja 

dewasa saat ini sudah berada pada tingkat darurat. Berdasarkan hasil survei terungkap 

bahwa 62.7 % remaja SMP/SMA mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks 

pranikah, dan yang lebih mencengankan lagi adalah bahwa 21,2% remaja tersebut 

mengaku sudah pernah melakukan aborsi ilegal. KOMNAS-PA menyatakan survei 

                                                           
11

Rumaysho, Cinta Bukanlah Disalurkan  Lewat Pacaran, (http://rumaysho.com), diakses 

tanggal 4 oktober 2016  

http://rumaysho.com/


7 
 

 
 

tersebut dilakukan di 17 kota besar di Indonesia, dengan jumlah responden sekitar 

4700 remaja yang berada pada jenjang pendidikan SMP hingga SMA
12

. Benar dan 

salahnya hasil survei tersebut dapat disimpulakn sendiri dengan melihat disekeliling 

kita, saat melintas ditaman hiburan, ketika menonton film bioskop, pasti akan mudah 

dijumpai pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran. 

Masa muda adalah masa yang penuh dengan godaan untuk memperturutkan 

hawa nafsu. Remaja dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental, banyak 

mengalami keguncangan dalam pikiran maupun jiwanya, inilah yang menyebabkan 

para remaja mengalami keguncangan hidup. Agama Islam sangat memberikakan 

perhatian besar pada  upaya perbaikan mental para remaja. Karena generasi muda 

hari ini adalah para pemeran utama di masa yang akan datang, dan mereka adalah 

pondasi yang menopang masa depan umat muslim. Oleh karena itu Ustadz Felix 

mencoba menerobos dengan membuat buku yang dikhusukan untuk para remaja 

mengenai pacaran. Dimana persoalan pacaran lah yang membuat para remaja bisa 

kehilangan akal dan membuat mereka terjerumus dalam kebiasaan orang-orang kafir. 

Pemilihan buku Udah Putusin Aja karya Felix Y. Siauw sebagai objek 

penelitian karena dalam buku udah putusin aja ini bukan hanya membahas alasan-

alasan mengapa kita tidak boleh menjalin hubungan yang tidak seharusnya dengan 

orang yang bukan mahram, tapi juga memberi solusi untuk menjalankannya agar 

tidak terpuruk dalam kesedihan tentang cinta. Selain solusi bagi yang belum siap 
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untuk menikah agar meninggalkan proses pacaran, dipaparkan pula solusi tentang 

bagaimana cara membuat hubungan yang tidak halal menjadi halal, tentunya bagi 

orang-orang yang sudah siap untuk melakukannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ‘Pesan dakwah melalui buku Udah Putusin Aja karya 

Felix Yanwar Siauw’. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pesan-pesan dakwah apa saja yang terdapat dalam buku Udah Putusin Aja karya 

Felix Y. Siauw? 

2. Bagaimana teknik penyampaian dakwah dalam buku Udah Putusin Aja karya 

Felix Y. Siauw? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam buku Udah Putusin 

Aja karya Felix Y. Siauw. 
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2. Untuk mengetahui teknik penyampaian yang terdapat dalam buku Udah Putusin 

Aja karya Felix Y. Siauw. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi khasanah pengembangan dakwah khususnya jurusan Bimbingan Penyuluhan 

Islam dan Komunikasi Islam yang mempunyai konsentrasi dalam Syiar Islam. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi para Da’i 

dan umat Islam dalam melaksanakan aktivitas dakwah, dengan salah satunya 

menggunakan Buku. 

E. Definisi Operasional 

Upaya menghindari kekeliruan dalam memaknai maksud dan tujuan 

penelitian ini, peneliti menjabarkan pengertian secara operasional sebagai berikut: 

1. Pesan Dakwah 

 Pesan adalah suruh, perintah, nasihat, harus disampaikan kepada orang lain. 

Sedangkan dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil 

orang untuk beriman dan taat kepada Allah Swt
13

. maka dapat disimpulkan bahwa 

pesan dakwah adalah semua pernyataan yang disampaikan bersumber dari Al-Qur’an 

dan As-Sunnah baik secara tertulis maupun bentuk pesan-pesan. Al-Qur’an dan As-

Sunnah diyakini telah mencakup keseluruhan aspek dari setiap tindakan dan segala 
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urusan manusia di dunia. Tidak ada satu bagian pun dari aktivitas muslim yang 

terlepas dari sorotan dan cakupan Al-Qur’an dan As-Sunnah ini. 

2. Buku 

Buku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Buku Udah Putusin Aja 

karya Felix Y. Siauw, yang divisualisasikan Emeralda Noor Achni cetakan I 

diterbitkan oleh Mizania pada bula n Februari tahun 2013 yang memiliki 11 

pembahasan  dan 180 halaman. Di dalamnya terdapat dapat nilai dakwah yang 

dianggap mampu memberikan pembelajaran pada perempuan dan laki-laki dalam 

menjalin hubungan yang halal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah berasal dari bahsa arab دعوة -يذعو  -دعى  artinya mengajak, 

mengundang, menyeru, dan menarik serta memanggil. Syech Ali Mahfuzh sebagai 

pencetus gagasan dan penyusunan ilmiah mengemukakan ilmu dakwah memberi 

batasan mengenai dakwah itu sebagai berikut: Membangkitkan kesadaran manusia di 

atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari 

pekerjaan yang mungkar agar mereka memperoleh keberuntungan kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat
14

. Dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 125 disebutkan bahwa 

dakwah adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, 

nasehat yang baik serta berdebat dengan cara yang baik pula. Alllah Swt. Berfirman: 

                               

                           

Terjemahnya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl [16]: 125)
15

.
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