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(Sampul depan dan belakang buku Udah Putusin Aja) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto penulis buku „Udah Putusin Aja‟) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KESAN DARI PEMBACA MENGENAI BUKU UDAH PUTUSIN AJA 

KARYA FELIX Y. SIAUW 

 

Nama saya Uswatun Hasanah 

umur 25 tahun, menurut saya 

buku Udah Putusin Aja! Buku 

yang sangat inspiratif gaya 

bahasa ala anak muda yang 

mudah dipahami. Saya tahu 

pacaran itu haram tapi cuma 

tahu haram saja, namun setelah 

membaca buku Udah Putusin 

Aja saya jadi paham banyak 

tentang larangan pacaran dalam 

Al-Qur’an dan Hadits, saya jadi 

paham batasan-batasan 

berkomunikasi/berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Setelah 

membaca buku ini saya jadi semangat untuk jomblo sampai halal. Pesan yang sangat 

saya sukai dalam buku Udah Putusin Aja yaitu:                               

‘Bila harus galau, galaulah akan sesuatu yang lebih panjang dari sekedar dunia, 

tentang akahirat dan keadaan kita, tentang Allah Tuhan kita dan Muhammad Nabi 

kita. Bila pun tetesan air mata harus mengalir deras, pastilah itu jatuh di luasan 

sajadah malam dan karena takut siksa Allah, harapkanampuanan dan Rahmat-Nya. 

Bila pun harus gelisah resahkan umat dan keadaan mereka dan berjuanglah 

untuknya‟. 

 

 



 
 

 

Nama saya Andis Mayanti Azizah umur 21 tahun, menurut saya buku ini 

mengetengahkan betapa 

bahayanya pacaran dikalangan 

remaja saat ini. Hal itu terungkap 

dari sebuah email yang dikirimkan 

kepada Ustadz Felix, bahwa ia 

kehilangan kehormatannya saat 

pacaran. Selain membahas 

berbagai masalah tentang pacaran, 

buku ini juga menghadirkan 

bagaimana seharusnya cinta 

diarahkan dan dijaga. Kelebihan 

buku ini sangat menarik dan 

atraktif, karena setiap analoginya 

cerdas yang ungkapkan itu disertai dengan gambar yang keren, dari gambar-gambar 

itu bisa menemani ekspresi saya, ada sedih, ada senang, bahkan jengkel. Buku ini 

sangat saya rekomendasikan buat semuanya, mulai dari orang tua, kakek nenek, om 

dan tante, dan tentu saja bagi kalian penerus generasi muda, jadilah generasi muda 

yang bertanggung jawab, jangan tergiur dengan rayuan cinta. Pesan yang saya sukai 

adalah: 

„Bila belum siap untuk menikah, jangan coba mengumbar cinta, coba alihkan cinta 

ke jalan yang lebih bermanfaat lagi halal juga berpahala. Berjuang dijalan Islam, 

misalnya jadi pengemban dakwah Islam, dan menyampaikan kebiakan-kebaikan dari 

Allah dan Rasul-Nya kepada seluruh umat manusia. 

 

 

 



 
 

 

Nama Vera Pratiwi umur 

21 tahun. Saat itu teman 

saya menyuruh saya untuk 

membaca buku ini. Dan 

awalnya saya menolak 

karena melihat dari 

judulnya saja sudah 

membuat saya berfikir 

bahwa buku ini akan 

menjadi kontroversi di 

kalangan remaja. Namun 

melihat cover buku itu yang menggunakan warna mencolook membuat saya 

penasaran akan isi dari buku itu. Akhirnya saya putuskan untuk membacanya, 

semakin saya baca, semakin menangkan hati, ternyata tak hanya ajakan untuk putus 

saja dan alasan mengapa pacaran dalam Islam harus di hindari, namun ada penjelasan 

mengenai menghindari galau yang tidak menenangkan hati. Keunikan buku ini juga 

adalah visualisasinya yang imabang dengan pokok masalah yang dibahas, gaya 

bahasa yang ringan dan cocok dengan kaum muda. Buku ini membuat saya lebih 

membuka mata lagi bahwa untuk bahagia hanya perlu mengikuti semua aturan Allah. 

karena Islam sudah mengatur segala kehidupan di dunia bahkan persoalan cinta pun 

ada aturannya. Begitu banyak pesan dan kutipan dalam buku ini, dan ada satu pesan 

yang saya senangi yaitu: 

‘Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia, Allah yang menciptakan 

manusia dan Allah yang menurunkan Islam, karenanya Islam adalah aturan yang 

paling pas bagi manusia, memanusikan manusia‟.



 
 


