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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif ini mengenai pencarian berupa fakta, hasil, ide seseorang melalui 

cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta melakukan generalisasi 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan
43

. Dengan fokus penelitian pada pesan 

dakwah dalam buku Udah Putusin Aja karya Felix Y. Siauw. 

Penelitian ini menggunakan literatur dan teks sebagai objek analisis yaitu 

buku yang kemudian diinterpretasikan dengan cara menjelaskan teks-teks dalam buku 

Udah Putusin Aja, kemudian memberikan pemahaman atas tek-teks yang yang 

diinterpretasikan. Penelitian ini didukung oleh referensi baik berupa buku-buku yang 

menunjang dan yang relevan dengan penelitian ini. 

B. Waktu Penelitian 

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan, 

terhitung sejak bulan september sampai bulan oktober 2016. 

C. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini  adalah buku Udah Putusin Aja karya Felix Y. 

Siauw yang diterbitkan oleh Mizania pada bulan Februari tahun 2013 cetakan 

pertama yang memiliki 180 halaman dan 11 pembahasan.
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33 
 

 
 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah teknik membaca kritis 

dan pencatatan. Membaca kritis yang dimaksud adalah menelaah secara seksama 

setiap penyampaian pesan dakwah  yang terkandung dalam buku Udah Putusin Aja 

karya Felix Y. Siauw. Pencatatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil pembacaan seksama dari buku Udah 

Putusin Aja. 

Selain itu, peneliti mempelajari, mendalami, menganalisa dokumen, 

menginterpretasi pesan, dan menulis data hasil temuan
44

. Untuk menunjang hasil 

penelitian, Peneliti juga membaca buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. 

E. Teknik Analisi Data 

Dalam metode ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Berdasarkan konsep analisis data deskriptif, maka data yang diperoleh 

dikumpulkan dan diproses dengan menggunakan analisis deskriptif
45

 melalui 

beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Langkah analisis, yaitu menganalisis penjelasan dalam buku yang 

mengandung pesan-pesan dakwah dan bagaimana teknik  

penyampaiannya. 

                                                           
44

ibid,  h. 247 
45

Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Cet III, Bandung: CV. 

Alfabeta, 2006),  h. 213 
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2. Langkah interpretasi, yaitu pemberian kesan, pendapat atau pandangan 

teoritis terhadapat pesan yang terdapat dalam buku. 

3. Langkah generalisasi, yaitu membentuk suatu gagasan atau simpulan 

umum yang terdapat dalam buku Udah Putusin Aja.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Mengenai Buku Udah Putusin Aja Karya Felix Y. Siauw  

Buku Udah Putusin Aja merupakan salah karya dari Ustadz Felix Y. Siauw 

yang divisualisasikan oleh Emeralda Noor Achni. Buku ini berujar tentang cinta 

dimana cinta adalah pemberian Allah dan karunia-Nya. Allah menanamkan rasa cinta 

pada jiwa sebagai bentuk dari rasa cinta-Nya, agar manusia berfikir tentang-Nya. 

Allah yang menjadikan rasa cinta antara jenis yang berlawanan, sama seperti Allah 

jadikan rasa cinta manusia terhadap apapun yang diinginkan didunia.  

Penampilan pada buku ini sangat lah menarik selain karena buku ini full 

color, isinya juga bukan dengan teks yang panjang lebar seperti buku-buku lain, 

namun menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan kalimat-kalimat singkat 

yang mudah dipahami. Buku ini ditulis Ustadz Felix semata-mata ingin 

mengungkapkan fakta yang terjadi dikalangan muda-mudi terutama dalam hal 

pergaulan, juga kekhawatiran kepada kebanyakan wanita muda yang larut dalam 

pergaulan bebas. Dan dalam buku ini juga tidak hanya membahas alasan-alasan 

mengapa manusia tidak boleh menjalin hubungan yang tidak seharusnya dengan 

orang yang bukan mahram, tapi juga memberi solusi agar tidak terpuruk dalam 

kesedihan tentang cinta. Selain solusi bagi yang belum siap untuk menikah agar 

meninggalkan proses pacaran, dipaparkan pula solusi tentang bagaimana cara 


