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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran metode dakwah menurut 

Ahmed Deedat, sekaligus menggali sejauh mana metode dakwahnya berkontribusi 

terhadap dakwah Kristologi dalam hubungan antara Islam dan Kristen di masyarakat. 

Penelitian ini termasuk dalam telaah literatur. Metode yang digunakan adalah bersifat 

deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan secara terperinci pemikiran metode dakwah 

Ahmed Deedat dalam bukunya ―The Choice: Islam and Christianity‖, kemudian 

menganalisa sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan kesejarahan (historis) dan 

sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk melihat pemikirannya secara utuh, 

karena dengan sudut pandang sejarah akan mampu menjelaskan latar belakang pemikiran 

Ahmed Deedat yang melahirkan pandangannya terhadap metode dakwah dan melahirkan 

berbagai karyanya. Sementara, karena karya tersebut lahir dalam konteks interaksi Islam-

Kristen, maka digunakan pula pendekatan Sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah 

Ahmed Deedat yang merupakan pionir dakwah Kristologi di Abad 20 berupaya 

memperkenalkan dan menawarkan metode, strategi, dan pendekatan dakwah dalam upaya 

membangun perspektif Islam terhadap Kristen. Isi dakwahnya cenderung bersifat 

comparative religion (perbandingan agama) dengan lebih dominan kepada pembahasan 

Islam-Kristen. Melalui karya terbesarnya ―The Choice: Islam and Christianity‖ ia 

membangun konsep metode dakwah sesuai dengan sasaran dakwah. Yakni metode 

dakwah kepada muslim dan metode dakwah kepada umat Kristen. Bagi umat muslim, 

dakwah Kristologi akan mampu membangun benteng yang tangguh untuk semakin 

meyakini kebenaran Islam. Sementara, dakwah kepada umat Kristen dalam langkah 

meng-counter misi Kristenisasi dan upaya mengajak umat Kristen kepada kalimatin sawȃ 

(dalam hal ini Tauhid). Metode dakwah Ahmed Deedat mempunyai signifikansi dalam 

membangun konsep dakwah Kristologi dan upayanya untuk mendidik kedua agama 

(Islam-Kristen) dalam nuansa dialogis, sehingga ia dalam berdakwah selalu menekankan 

sumber-sumber yang obyektif, yakni menggali langsung literatur-literatur yang saling 

berhubungan antara Islam dan Kristen, terutama dari al-Qur‘an maupun Bibel. Terlepas 

dari kelebihan dan kekurangan metode dakwahnya, ia menyadari hasil dakwahnya 

sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. 

 

Kata Kunci: Ahmed Deedat; metode dakwah; the choice: Islam and Christianity; dakwah 

Kristologi.  
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METHOD OF MISSIONARY THINKING AHMED DEEDAT IN THE 

BOOK “THE CHOICE: ISLAM AND CHRISTIANITY” AND ITS 

CONTRIBUTION TO CHRISTOLOGY MISSIONARY 
 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to know about the method of missionary thinking based on 

Ahmad Deedat, simultaneously explore the extent to which method of missionizing that 

contribute to the propagation of Christology in the relationship between Islam and 

Christianity in the community. This study included in the review of the literature. The 

method of this study is used analytical descriptive, which is described in detail about the 

methods of Ahmad Deedat missionary thinking in the book "The Choice: Islam and 

Christianity". Then it is analyzed according to the viewpoint or historical approach and 

sociological. The historical approach is used to see his thinking as a whole, due to the 

historical point of view will be able to explain the rationale Ahmed Deedat who gave 

birth to his views on methods of missionize and spawned a variety of his work. 

Meanwhile, because the work is born in the context of Muslim-Christian interaction, it is 

also used Sociological approach. The results of this study is Ahmed Deedat who are 

pioneers in the 20th Century Christology missionary seeks to introduce and offer 

methods, strategies, and missionary approach in an effort to build an Islamic perspective 

on Christianity. The contain of the missionary tends to be comparative religion with the 

more dominant the Islamic-Christian discussion. Through his major work "The Choice: 

Islam and Christianity" he built the concept of missionary methods in accordance with 

the target of missionary, namely: the method of missionary to Muslims and methods of 

missionary to Christians. For Muslims, the call of Christology will be able to build a 

strong fortress for the more convinced of the truth of Islam. Meanwhile, the preaching to 

Christians in steps is to counter the Christianization mission and efforts to encourage 

Christians to kalimatin sawȃ (in this case Tawheed). Methods of Ahmed Deedat 

missionary have significance in developing the concept of missionary Christology and his 

efforts to educate both religions (Islam and Christianity) in the nuances of dialogue, so 

that he in preaching always emphasized objective sources, namely direct dig literature 

interconnected between Islam and Christians, mainly from the Qur'an and the Bible. 

Regardless of the advantages and disadvantages of the method teachings, he is fully 

aware of the results of his preaching is God's prerogative. 

Key words: Ahmed Deedat; missionary method, the choice: Islam and Christianity; 

Christology missionary. 
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A. Pendahuluan 

Dakwah dalam Islam dan misi dalam Kristen mempunyai posisi yang penting 

dalam upaya menyebarkan ajaran-ajaran keagamaan. Keduanya menempatkan satu 

dengan yang lainnya sebagai rivalitas dalam upaya mencari pengikut agama yang tak 

jarang menimbulkan berbagai gesekan di masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal 

mencari pengikut tersebut. Sebagai agama misi (dakwah) keduanya meligitimasi 

bahwa ajarannya bersifat universal. Islam berdasarkan ajaran al-Qur‘an terikat dengan 

upaya agama untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. al-Anbiya: 107)
1
, 

begitupun Kristen diperintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia 

(Injil Matius 28: 19 dan Injil Markus 16: 15).
2
 

Berbagai upaya telah diusahakan berbagai golongan agar dalam penyebaran misi 

tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yakni sebagaimana 

pertemuan yang pernah digagas di Tunis, 1974. Dalam pertemuan (konferensi) tersebut 

disepakati bahwa tidak boleh menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat yang 

telah beragama.
3
 Namun dalam perjalanannya, kesepakatan tersebut tidak berarti 

karena misi agama terus berjalan. Pada satu sisi kesepakatan manusia tidak berarti 

dengan titah ilahi. Sebagai imbasnya, ketika dominasi Barat atas negara jajahannya 

kuat, maka turut serta misi Kristen di dalamnya. Umat Kristen merasa bahwa 

menyebarkan Injil menjadi sesuatu yang sah-sah saja dan dengan cara apapun sebagai 

perintah agama, bahkan terhadap umat Islam sekalipun. 

                                                           
1
 ―Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.‖ (Q.S. 

al-Anbiya‘: 107). 
2
 ―Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 

dan Anak dan Roh Kudus,‖ (Injil Matius 28: 19); ―Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh 

dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.” (Injil Markus 16: 15). Dikutip dari Alikitab, Lembaga 

Alkitab Indonesia, 1974. 
3 Umat Kristen dalam pertemuan di Tunis melalui para wakilnya secara konsekuen berjanji untuk 

tidak menyebarkan para penginjil ke tengah-tengah kaum muslimin. Selanjutnya mereka juga berjanji 

bahwa kegiatan  misionaris mereka hanya akan digalakkan di kalangan umat yang belum menganut suatu 

agama apapun yang sedang menantikan penerangan suatu agama. Lihat Ahmed Deedat, Injil Membantah 

Ketuhanan Yesus, terj. Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 61. 
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Islam sebagai agama dakwah mempunyai peran sentral untuk menjaga 

pengikutnya dari berbagai pemurtadan. Geliat dakwah mempunyai dua sasaran utama, 

yakni kepada muslim dan juga kepada non-muslim untuk memberikan pemahaman 

tentang nilai-nilai pengabdian kepada Allah. Salah seorang tokoh yang kemudian 

mempunyai kontribusi dalam penyebaran agama di daerah minoritas dalam upaya 

menghadang misi Kristenisasi adalah Ahmed Deedat (1918-2005). Ahmed Deedat 

dalam dakwahnya mengusung materi yang bernuansa comparative religion 

(Perbandingan Agama) dengan fokus utama pada Kristologi Islam. Upaya dakwahnya 

lebih kepada memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang aspek-aspek 

persamaaan dan perbedaan Islam-Kristen, serta pengaruh misi Kristenisasi bagi umat 

Islam. Dengan demikian, ia berusaha untuk membentengi umat Islam dari kristenisasi 

dan memberikan pemahaman untuk dapat menghadapi misionaris yang datang ke 

rumah seorang muslim.  

  Hasil dari berbagai tur dakwah Ahmed Deedat adalah berupa karya-karyanya 

serta rekaman video debat dan presentasinya yang menggambarkan begitu concern-nya 

ia menghadang berbagai misi Kristenisasi. Berbagai kompilasi karyanya dan sebagian 

besar perjalanan dakwahnya terekam dalam karya terbesarnya, buku ―The Choice: 

Islam and Christianity.‖ Sebuah buku yang memiliki beberapa keutamaan untuk 

membaca model dakwahnya. Pertama, buku tersebut mendemontrasikan himpunan 

analisis Deedat yang diambil dari pengalaman-pengalamannya melawan gangguan 

umat Kristen serta pertemuan-pertemuan pribadinya dengan pemuka Kristen.
4
 Kedua, 

buku The Choice, dari segi isi memperlihatkan kekomprehensifan gagasan Ahmed 

Deedat berkaitan dengan pendekatan dakwahnya, baik dari segi materi maupun metode 

dakwahnya. Ketiga, dalam mengulas keyakinan Kristen, ia tidak semata-mata 

                                                           
4
 Ebi Lockhat, ―About the Author‖, dalam Ahmed Deedat, The Choice: Islam and Christianity, vol. 

1, (Mesir: Dar Al-Manarah, 1994). 
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berdasarkan perspektif Islam, namun secara obyektif juga mengacu kepada prinsip 

berfikir dengan merujuk kepada Bible kembali (al-Injili yufassiru ba‟ḍuhu ba‟ḍan).
5
 

Beberapa alasan tersebut menjadikan buku tersebut memiliki daya tarik tersendiri 

untuk diteliti, ditambah dengan sosok Ahmed Deedat yang memang expert dalam 

dunia dakwah, terutama dakwah Islam-Kristen atau dakwah Kristologi Islam. 

Penelitian terhadap pemikiran Ahmed Deedat dalam dunia dakwah tidak 

sepopuler dengan penelitian da‘i lainnya, mengingat posisinya yang lebih dikenal 

sebagai Kristolog bukan sebagai da‘i pada umumnya. Dalam hal ini studi di Indonesia 

masih belum begitu akrab dengan kajian dakwah perbandingan agama antara Kristen-

Islam. Namun, dari beberapa penelaahan penelitian sebelumnya, didapati beberapa 

penelitian yang mengkaji sosok Ahmed Deedat dari berbagai sudut keilmuan. 

Pertama, penelitian dalam bidang dakwah oleh Arif Rahman dengan judul ―Syeikh 

Ahmed Deedat dan Upayanya dalam Perdebatan Agama.‖ Kajian ini lebih 

memfokuskan pada pendalaman persoalan dialog dan perdebatan agama yang 

dilakukan oleh Ahmed Deedat.
6
 Kedua, penelitian dalam bidang retorika oleh Abdul 

Kodir dengan judul ―Rhetorical Appeals of Pastor Stanley and Ahmed Deedat in Great 

Open Debate “Is Jesus God”?.‖ Penelitian ini secara umum berupaya menggali 

retorika antara Ahmed Deedat dan Pastor Stanley dengan pisau analisa menggunakan 

teori Aristoteles (teori perkenalan) untuk melihat ethos (kredibilitas pembicara), logos 

(penggunaan alasan yang logis), dan pathos (emosional dalam seruan).
7
 

Ketiga, penelitian bidang bahasa dan sastra oleh Binti Afifah dengan judul 

―Illocutionary Acts Used by Syaikh Ahmed Deedat and Pastor Stanley Sjoberg in A 

                                                           
5
 Ahmed Deedat, The Choice: Islam and Christianity, vol. 1 dan vol. 2, (Mesir: Dar Al-Manarah, 

1994). 
6
 Arif Rahman, Syeikh Ahmad Deedat dan Upayanya dalam Perdebatan Agama, ―Disertasi‖, 

(Maroko: Universitas Rabat V, 2010). 
7
 Abdul Kodir, Rhetorical Appeals of Pastor Stanley and Ahmed Deedat in Great Open Debate “Is 

Jesus God?”, ―Skripsi‖, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). 



8 
 

Great Open Debate „Is Jesus God?‟.” Penelitian ini mencoba memahami maksud dari 

berbagai ucapan Syeikh Ahmed Deedat dan Pastor Stanley Sjoberg. Untuk mengerti 

maksud ucapan tersebut peneliti menggunakan teori Illocutionary Acts milik Austin. 

Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa antara Ahmed Deedat dan 

Pastror Stanley Sjoberg dalam debat tersebut lebih didominasi oleh kekonsistenan.
8
  

Keempat, penelitian bidang linguistik oleh Kardimin, dengan judul ―Teknik, 

Metode, dan Ideologi Penerjemahan Ungkapan Keagamaan dalam Buku ‗The Choice: 

Islam and Christianity‘.‖ Penelitian ini mengungkapkan tentang sejauh mana 

Kredibitas penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerbit 

terhadap buku The Choice: Islam and Christianity, terutama yang berkenaan dengan 

ungkapan keagamaan. Walaupun secara umum ditemukan bahwa kesalahan 

penerjemahan keagamaan lebih sedikit, namun peneliti menyarankan kehati-hatian dari 

penerjemah yang bila salah akan mereduksi makna. Untuk itu melibatkan ahli agama 

dan adanya lembaga lajnah khusus penerjemahan oleh Kementrian Agama menjadi 

terobosan dan saran dalam penelitian ini terhadap penerjemahan ungkapan 

keagamaan.
9
  

Berdasarkan latar belakang dan studi pustaka yang dipaparkan di atas, belum 

ditemukan kajian yang membahas secara khusus mengenai metode dakwah Ahmed 

Deedat dalam karya terbesarnya, The Choice: Islam and Christianity, serta 

kontribusinya dalam dakwah Kristologi. Oleh karena itu, untuk memberikan konsep 

penelitian yang berbeda,—dilihat dari segi orisinalitasnya—maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pemikiran Ahmed Deedat 

berkaitan dengan dakwah? Kedua, Metode dakwah apa yang digunakan Ahmed Deedat 

                                                           
8
 Binti Afifah, Illocutionary Acts Used by Syaikh Ahmed Deedat and Pastor Stanley Sjoberg in A 

Great Open Debate "Is Jesus God?‖, ―Skripsi‖, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008). 
9
 Kardimin, Teknik, Metode, dan Ideologi Penerjemahan Ungkapan Keagamaan dalam Buku The 

Choice : Islam and Christianity, ―Disertasi‖, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012). 
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dalam buku The Choice Islam: Islam and Christianity sebagai upaya membendung 

misi Kristenisasi?. Ketiga, apa kontribusi Ahmed Deedat dalam bidang dakwah 

Kristologi?. 

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk melihat pemikiran metode dakwah 

Ahmed Deedat dari karya terbesarnya, The Choice: Islam and Chirtianity, kemudian 

mengkaji metode dakwah yang digunakannya dalam buku tersebut, serta kontribusinya 

terhadap model dakwah Kristologi terutama dalam menciptakan iklim dialogis 

keberagamaan Islam-Kristen. Mengingat salah satu faktor yang mendukung lahirnya 

aspek dialogis agama Islam-Kristen yakni adanya kajian-kajian terhadap beberapa 

aspek dari kedua agama tersebut secara obyektif. 

      

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Selain itu, 

karena penelitian ini meneliti pemikiran, gagasan, ide-ide, konsep-konsep, dan nilai-

nilai dari karya atau pemikiran seseorang, maka penelitian ini masuk salah satu jenis 

penelitian budaya. Dalam penelitian ini, pemikiran tersebut diambil dari sebuah teks. 

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan 

mengungkapkan pemikiran dan pandangan—dalam hal ini—Ahmed Deedat tentang 

metode dakwahnya.  

Mengingat pemikiran-pemikiran tersebut tidak begitu saja lahir, maka metode 

historis diperlukan untuk memahaminya. Upaya tersebut dilakukan dengan memahami 

lingkungannya dan pengaruh sekitar hidupnya, baik secara makro maupun mikro dan 

karena karya tersebut lahir dalam konteks interaksi antara Islam dan Kristen, maka 

digunakan pula pendekatan sosiologis. Selain itu, karena karyanya The Choice: Islam 

and Christianity dalam hal ini sebagai sumber primer, merupakan bagian tak 
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terpisahkan dari keseluruhan karya-karya Ahmed Deedat, maka telaah terhadap 

karyanya yang lain merupakan suatu keniscayaan sebagai sumber sekunder.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk 

informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan erat dengan tema karya 

ilmiah ini. Adapun langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, melakukan pelacakan 

dan pencarian literatur, terutama buku The Choice: Islam and Christianity karya 

Ahmed Deedat dan literatur lain yang berkaitan dengan pemikiran Ahmed Deedat 

sebagai fokus penelitian, baik berupa buku-buku, jurnal, VCD/DVD, maupun tulisan-

tulisan di web. Kedua, melakukan penelaahan sesuai dengan aspek yang dibahas. 

Ketiga, pengklasifikasian atas dasar pokok-pokok permasalahan dakwah, sehingga alur 

pemikiran Ahmed Deedat tersusun secara sistematis dan teratur. Keempat, yakni 

melakukan analisis data. 

Adapun untuk menganalisis data mengggunakan teori analysis content yakni 

metode yang dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, seperti pada 

surat kabar, buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan undang-undang atau kitab suci. 

Dengan menggunakan metode analisis isi (analysis content) akan diperoleh suatu hasil 

atau pemahaman terhadap isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh Ahmed Deedat 

secara objektif, sistematis, dan relevan.
10

  

Secara operasional langkah-langkah analysis content, yakni: Pertama, 

merumuskan masalah. Kedua, pemilihan sumber data, yakni menentukan sumber data 

yang relevan dengan masalah penelitian berikut periode waktunya, dalam hal ini 

tulisan-tulisan Ahmed Deedat menjadi referensi utama. Ketiga, defenisi operasional, 

yakni berkaitan dengan unit analisis dan untuk menentukan unit analisis dilakukan 

                                                           
10

 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Rosda, 2001), 

hlm. 71. 
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berdasarkan tema yang ditentukan. Keempat, pelatihan penyusunan kode dan 

mengecek reliabilitas, yakni meneliti berbagai sumber tulisan Deedat dengan 

menganalisa dan membandingkan untuk mengetahui karakter pemikirannya. Kelima, 

analisis data dan penyusunan laporan.
11

 

 

C. Metode Dakwah Ahmed Deedat dalam Buku “The Choice: Islam and 

Christianity” dan Kontribusinya terhadap Dakwah Kristologi 

1. Sekilas Riwayat Hidup Ahmed Deedat 

Secara umum riwayat hidup Ahmed Deedat terbagi ke dalam dua fase. Fase 

pertama di saat ia belum terjun ke dunia dakwah, dan latar belakang serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya sehingga ia berdakwah (1918-1939 M). Sementara 

itu, fase kedua (1940-2005 M) dalam hidupnya lebih didominasi oleh aktivitas 

dakwahnya mulai dari da‘i lokal hingga da‘i Internasional yang masyhur dan 

disegani, baik oleh kalangan intern (muslim), maupun ekstern (umat Kristen).   

Nama lengkap Ahmed Deedat adalah Ahmed Hoosen Deedat (lahir 1 Juli 

1918-wafat 8 Agustus 2005). Ahmed Deedat terkenal sebagai da‘i dan juga 

Kristolog di kancah Internasional. Berkat kajiannya yang concern kepada kajian-

kajian Kristologi mengantarkannya menjadi da‘i besar yang tidak hanya disegani 

dikalangan muslim, termasuk juga dikalangan para sarjana Kristen. Dalam 

perjalanan hidupnya yang diwarnai dengan kemiskinan, baik di India maupun di 

Afrika Selatan, menjadikannya sebagai sosok yang peduli akan berbagai 

penindasan, termasuk dalam hal ini melakukan berbagai pembelaan terhadap 

                                                           
11

 Denis MC Quail, Mass Communication Theory: An Introduction, (London: Sage Publication, 

1995), hlm. 276-277. 
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penindasan dari umat Kristen yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam 

sebagaimana hal yang dialaminya pada waktu masih menjual garam.
12

  

Berbagai cercaan dan ejekan dari para siswa misionaris Kristen membuatnya 

terpanggil untuk melawan penghinaan tersebut dengan bangkit berdakwah. Ia 

memulai usaha mempersiapkan dakwahnya dengan banyak belajar masalah kitab 

Bibel dan mengumpulkan dana untuk mendukung usaha dakwahnya. Semangatnya 

untuk berdakwah kian bertambah ketika ia menemukan buku Iẓhȃr al-Haqq, sebuah 

buku yang menjelaskan bagaimana cara berhadapan dengan para misionaris Kristen 

yang ditulis oleh Syeikh Rahmatullah al-Hindi (Kairanvi).
13

 

Sejak tahun 1940, ia mulai berdakwah. Secara umum dalam aktivitasnya 

dakwahnya yang bercorak Kristologi Islam, Deedat melakukan perjalanan dakwah 

dengan urutan sebagai berikut: Pertama, mulai berdakwah: mad‟u mono religius 

(1940-1950); Kedua, mendirikan organisasi dakwah: melembagakan dakwah (1957-

1976); Ketiga, dakwah Internasional (1976-1980); Keempat, dakwah bi al-

mujȃdalah: mad‟u multi religius (1981-1996). Dari berbagai kesempatan, Deedat 

mengatakan bahwa melalui ceramah-ceramah dan pertemuan-pertemuan di seluruh 

negeri yang ia kunjungi yaitu dalam rangka penyadaran dan pendidikan bagi umat 

Islam, termasuk juga mendidik umat Kristen dari kesalahan dogmatis agama 

Kristen.
14

  

 

 

 

                                                           
12

 Herry Mohammad dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2006), hlm. 179; Ahmed Deedat, Is the Bible God‟s Word?, (Afrika Selatan: IPCI, 1992), hlm. 62. 
13

 Herry Mohammad dkk, Tokoh, hlm. 179. Hingga saaat ini buku tersebut tetap tersimpan rapi di 

perpustakaan pribadi Sheikh Ahmed Deedat. Lihat Fatima Asmal, ―Arab News: Diteliti dari Video 

Dokumenter Al-Majd Internasional, 'The Story of Ahmed Deedat,' 2002‖, http://www.way-to-

allah.com/en/journey/deedat.html  (online), diakses tanggal 4 Oktober 2014.  
14

 Ahmed Deedat, Injil, hlm. 57; Wawancara Ahmed Deedat di TV Sydney Program TODAY in 

Saturday (DVD). 

http://www.way-to-allah.com/en/journey/deedat.html
http://www.way-to-allah.com/en/journey/deedat.html
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2. Metode Dakwah dalam Buku The Choice: Islam and Christianity 

Ahmed Deedat dalam buku The Choice: Islam and Christianity membagi 

metode dakwahnya berdasarkan mad‟u (sasaran dakwah) menjadi dua, yakni: 

metode dakwah terhadap umat Islam dan metode dakwah terhadap umat Kristen.  

a. Metode dakwah terhadap umat Islam 

Metode dakwah yang digunakan Ahmed Deedat terhadap umat Islam 

dalam buku The Choice: Islam and Christianity yakni metode dakwah 

propaganda, dalam arti mengajak dan memaksa umat Islam untuk 

mempersiapkan diri dengan menghafal beberapa ayat penting yang erat 

kaitannya dengan aspek peningkatan iman dan takwa sekaligus dapat dijadikan 

senjata bagi pengimunan akidah terhadap berbagai pemurtadan yang dilakukan 

oleh pihak-pihak tertentu, seperti para misionaris Kristen.
15

 Selain itu, untuk 

menyesuaikan dengan situasi sasaran dakwah, maka Ahmed Deedat 

menggunakan metode atau pendekatan dakwah kultural, yakni melakukan 

pendekatan Islami secara dinamis, suatu metode yang tidak hanya terikat pada 

pelabelan tertentu saja. Kaitan dengan penggunaan metode ini dapat dipahami 

karena Deedat kebanyakan berdakwah di lingkungan yang umat Islamnya 

minoritas, sehingga metode dakwah kultural akan sangat efektif untuk 

menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai kultur lokalitas.
16

 

Selanjutnya, Deedat juga menggunakan metode dakwah nasehat atau 

pelajaran yang baik (mau‟iẓah ḥasanah). Deedat berupaya untuk memotivasi dan 

memberikan nasehat agar umat Islam berbuat untuk agamanya agar agama Islam 

                                                           
15

 Salah satu pernyataan Ahmed Deedat dalam hal ini: ―I urgee my Muslim brethren to memorise the 

Qur‟anic text with its meaning.‖ Lihat Ahmed Deedat, The Choice: Islam and Christianity, vol. 1, (Mesir: 

Dar Al-Manarah, 1994), vol. 1, hlm. 200. 
16

 Ibid., hlm. 134-135. 
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benar-benar menjadi rahmat lil ȃlamȋn.
17

 Kalaupun dalam menghadapi mad‟u 

yang memang kurang menerima ajaran Islam, maka Deedat dalam buku tersebut 

menekankan untuk menggunakan metode dakwah mujȃdalah dengan pendekatan 

al-asilah wa ajwibah (tanya jawab) dan juga ḥiwar (dialog).
18

  

Selain itu sebagai upaya tindak lanjut daripada metode dakwah tersebut, 

Deedat menyerukan kepada kepada para pembaca muslim untuk mempersiapkan 

bekal dakwah. Bekal tersebut berupa strategi yang harus dikuasai oleh umat 

Islam dalam upaya mengaplikasikan ilmu dakwah yang didapat dari bukunya 

tersebut. Adapun beberapa seruan tersebut yakni: 

1) Seruan untuk menghafalkan ayat al-Qur‘an atau Bibel untuk kepentingan 

dakwah.
19

 

2) Seruan untuk menguasai beberapa bahasa yang berbeda.
20

 

3) Seruan memahami penafsiran suatu ayat.
21

 

4) Seruan mengaplikasikan dakwah.
22

 

5) Seruan agar para da‘i memiliki sikap percaya diri dan memiliki semangat 

juang.
23

 

6) Seruan agar umat Islam menguasai ilmu pengetahuan.
24

 

7) Seruan untuk berdakwah kepada umat Kristen agar umat Kristen bertauhid.
25

 

8) Seruan untuk menandai beberapa ayat Injil dengan warna tertentu
26

; dan 

9) Seruan menyerahkan hasil dakwah kepada Allah swt.
27

     

                                                           
17

 Ibid., hlm. 30. 
18

 Ibid., hlm. 68-79. 
19

 Ibid., hlm. 30, 39, 41. 
20

 Ibid., hlm. 3, 42, 43, 62. 
21

 Ibid., hlm. 163. 
22

 Ibid., hlm. 153, 172. 
23

 Ibid., hlm. 104-105. 
24

 Ibid., hlm. 186; lihat juga Ahmed Deedat, Al-Qur‟an the Miracle of Miracles, (Afrika Selatan: 

IPCI, 1991), hlm. 26. 
25

 Ibid., hlm. 29. 
26

 Ahmed Deedat, The, vol. 2, hlm. 117. 
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b. Metode dakwah terhadap umat Kristen 

Ahmed Deedat membagi umat Kristen ke dalam dua golongan, yakni: 

Pertama, umat Kristen yang masih tersisa berkas-berkas penerimaan kebenaran 

di hatinya. Terhadap umat Kristen yang demikian masih terdapat kemungkinan 

untuk memberikan dakwah kepada mereka.
28

 Kedua, bagi umat Kristen yang 

telah diprogram untuk membenci Islam, maka metode dakwah kepada orang 

yang demikian akan sangat sulit, dan bahkan terkadang sia-sia belaka.
29

  

Penerapan metode dakwah yang efektif dan efesien akan sangat penting 

dalam upaya menyampaikan pesan Islam kepada umat Kristen, baik kepada 

orang Kristen yang baik, maupun kepada orang Kristen yang suka menentang 

dan sombong, termasuk dalam hal ini adalah para misionaris Kristen. Bagi umat 

Kristen yang baik, berikan materi dakwah yang sesuai dengan pemahaman 

mereka berkaitan dengan persinggungan antara Islam dan Kristen. Sebagai 

contoh, ceritakan kepada mereka bagaimana al-Qur‘an dan umat Islam 

mengagungkan dan memuliakan Maryam dan Yesus.
30

 

Berikan pemahaman kepada mereka bahwa setiap kali umat Islam 

menyebut nama Yesus atau Isa selalu diikuti kata alaihi al-salȃm, sebagai bukti 

kecintaan umat Islam terhadap Yesus atau Isa. Bahkan dianggap tidak 

menghormati, tidak sopan, dan tidak beradab bila seseorang menyebut nama Isa 

tanpa diikuti kata alaihi al-salȃm. Selanjutnya, berikan pemahaman kepada umat 

Kristen bahwa al-Qur‘an juga memulikan Yesus, sehingga namanya disebutkan 

                                                                                                                                                                              
27

 Ibid., hlm. 228. 
28

 Ahmed Deedat, Christ in Islam, (Afrika Selatan: IPCI, 1991), hlm. 2. 
29

 Ahmed Deedat, The, vol. 2, hlm. 74-75. 
30

 Ibid., hlm. 3-4. 
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25 kali dalam al-Qur‘an, 500 % jauh lebih banyak dari nama Nabi Muhammad 

saw. yang hanya disebutkan sebanyak 5 kali dalam al-Qur‘an.
31

 

Pendekatan yang dilakukan terhadap umat Kristen harus berasumsi bahwa 

setiap umat Kristen adalah Kristen yang baik dan tulus, terkecuali memang 

mereka menampakkan kebencian secara terang-terangan, sebagaimana yang 

dilakukan oleh para misionaris Kristen. Membacakan beberapa penggalan ayat 

al-Qur‘an kepada mereka berkenaan dengan Maryam dan Yesus akan memiliki 

nilai positif bagi mereka. Perlakukan mereka dengan kasih sayang dan kecintaan 

sebagai saudara yang berhak mendapat keselamatan sebagaimana ajaran Islam. 

Namun, bila diantara mereka telah jelas menunjukkan kebencian dan 

permusuhan terhadap Nabi Muhammad saw., kitab suci al-Qur‘an, dan Islam, 

maka seorang da‘i berhak mengubah pendekatan dakwahnya dengan penuh 

pertimbangan sebagaimana peringatan dalam al-Qur‘an, surat ali-Imrȃn ayat 64: 

―tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.‖
32

 

Kepada mereka yang menampakkan kebencian diperlukan beberapa 

pendekatan metode dakwah tertentu agar tujuan dakwah dapat dicapai, sekaligus 

mencegah dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Beberapa strategi dan 

pendekatan tersebut yaitu: 

1) Strategi beralih menguasai 

Strategi beralih menguasai adalah berusaha menjawab tantangan 

misionaris Kristen dengan beberapa hal yang justru membuatnya terpojok. 

                                                           
31

 Ibid., hlm. 4-5. Al-Qur‘an menggunakan nama Isa untuk menyebut Yesus, dan nama ini digunakan 

lebih banyak daripada gelar lainnya. Nama yang paling tepat adalah Isa (Arab) atau Esau (Ibrani) atau 

dalam bahasa Ibrani Klasik disebut ―Yeheshua‖, yang oleh bangsa-bangsa Kristen Barat dilatinkan menjadi 

―Jesus‖ (ejaan Inggris). Baik huruf ―J‖ maupun hurus ―s‖ yang kedua pada kata Jesus tersebut tidak terdapat 

dalam bahasa–bahasa Semit. Kemudian ketika Kristen masuk ke Indonesia yang dibawa para penjajah yang 

berasal dari Eropa, maka sesuai dengan ejaan pada waktu itu yang belum disempurnakan di mana ―J‖ 

berubah dilafalkan menjadi ―Y‖, sehingga menjadilah nama tersebut Yesus di Indonesia. Lihat Ahmed 

Deedat, Isa Almasih dalam al-Qur‟an, terj. Suryani Ismail, (Jakarta: Pertja, 2000), hlm. 7-8; lihat juga 

Sanihu Munir, ―Yesus Ternyata Seorang Muslim‖, (DVD: Yayasan Mitra Centre Kendari).  
32

 Ahmed Deedat, The, vol. 2, hlm. 5-6. 
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Caranya antara lain menanyakan kepada para misionaris atau orang Kristen 

tersebut berkenaan dengan ayat-ayat yang menceritakan pornografi di dalam 

kitab Bibel. Lalu minta ia membaca pasal dan ayat pornografi dari Bibel 

tersebut. Kemudian tanyakan kepadanya apakah kandungan moral dari cerita-

cerita pornografi tersebut yang ada dalam Bibel. Katakan kepadanya, kalau 

tidak ada kandungan moral di dalamnya, maka kitab yang menurutnya ―Kitab 

Tuhan‖ tersebut tidak pantas untuk disandarkan sebagai kitab Tuhan.
33

 

2) Strategi pengujian wahyu 

Surat kiriman Paulus kepada Timotius senantiasa dijadikan umat 

Kristen sebagai standar ajaran Bibel, isinya sebagai berikut: 

―Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 

mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan 

untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap 

manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.‖ 

(Injil-2 Timotius 3: 16-17).
34

 

 

Ayat tersebut digunakan secara umum oleh para misionaris Kristen 

untuk membuktikan kebenaran Bibel secara keseluruhan, di mana ayat 

tersebut menyatakan bahwa jika tulisan berasal dari Tuhan, dia akan 

bermanfaat untuk: doktrin, teguran, koreksi, dan intruksi.
35

  

Berdasarkan ke empat standar tersebut, tanyakan kepada misionaris 

Kristen tentang bagaimana ayat-ayat pornografi yang terdapat di dalam 

Alkitab (pada Kitab Kejadian 19: 30-36; 35: 22; 38: 15-30; Kitab 2 Samuel 

13: 5-14; 16: 21-23; Kitab Yehezkiel 16: 23-24; Kitab Amsal 7: 7-22; Kitab 

Kidung Agung 1: 12-13; 3: 1-4; 4: 1-7; Kitab Hakim-Hakim 16:1). Tanyakan 

masuk kategori apa ayat pornografi tersebut atas empat standar di atas. 

                                                           
33

 Ibid., hlm. 7-10 dan 31-33.  
34

 Ibid., hlm. 22. 
35

 Ibid., hlm. 23. 
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Dengarkan tanggapan mereka dalam membela kitab yang disandarkan kepada 

Tuhan bagi sesuatu yang tidak pantas ini.
36

  

Pengujian wahyu lainnya dapat dilakukan dengan mempertanyakan 

berbagai versi Injil yang saling bertentangan. Dari segi isi, pengujian wahyu 

yakni membongkar kontradiksi antar ayat yang ada dalam Bibel, seperti 2 

Samuel 24: 1 dengan 1 Tawarikh 21: 1; antara 2 Samuel 24: 13 dengan 1 

Tawarikh 21: 11-12; antara 2 Tawarikh 36: 9 dengan 2 Raja-Raja 24: 8; dan 

lain-lain.
37

 Minta jawaban kepada para misionaris tersebut sekaligus 

bandingkan dengan al-Qur‘an yang jauh dari kontradiktif, al-Qur‘an sendiri 

menyatakan: 

                            

  

Artinya: ―Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau 

kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat 

pertentangan yang banyak di dalamnya.‖ (Q.S. al-Nisȃ: 82). 

 

3) Combat kit 

Combat kit merupakan suatu strategi yang diberikan Ahmed Deedat 

dalam upaya menghadapi para penginjil (misionaris Kristen). Diibaratkan 

sebuah perang, dakwah juga butuh siasat atau strategi. Strategi tersebut akan 

efektif bila menggunakan senjata umat Kristen sendiri, yakni Bibel. Hal ini 

dikarenakan umat Kristen tidak percaya kepada al-Qur‘an. Terlepas dari suka 

ataupun tidak suka, seorang da‘i dipaksa untuk menggunakannya.  

Combat kit yang dibuat oleh Deedat merupakan suatu metode dakwah 

dalam upaya menghadapi tantangan para misionaris yang datang untuk 

memurtadkan umat muslim. Isi daripada combat kit sendiri merupakan 
                                                           

36
 Ibid., hlm. 31-33. 

37
 Ibid., hlm. 111-123. 
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kumpulan indeks beserta penjelasan dari tema-tema penting berkaitan dengan 

apa yang terdapat dalam ajaran Bibel. Seluruh tema dan permasalahan Bibel 

ada dalam indeks beserta nomor halaman penjelasan indeksnya. Satu-satunya 

syarat yang harus dipenuhi bagi umat muslim dalam hal ini adalah memiliki 

Bibel, kemudian melekatkan combat kit dalam Bibel secara permanen agar 

lebih mudah melacak berbagai permasalahan yang ada. Termasuk dengan 

memberikan warna-warna tertentu terhadap wacana dalam Bibel tersebut. 

Misalnya hijau untuk judul, dan masalah yang bertentangan warna kuning. 

Dengan ini diharapkan umat muslim mempunyai Bibel atau Alkitab yang siap 

digunakan untuk menghadapi misionaris Kristen.
38

 

Selanjutnya yang tidak kalah penting menurut Deedat adalah 

menggunakan cara-cara terbaik (mujȃdalah bi al-latȋ hiya aḥsan) untuk 

menghadapi para misionaris Kristen. Kalau mereka bertindak curang, maka 

sebagai muslim bersikap sebaliknya, hindari sikap kecurangan, sebab agama 

Islam bukan berdiri di atas kecurangan. Cukup menyampaikan apa yang benar 

dengan cara yang benar (syar‟i) dan sebaik mungkin, kemudian serahkan 

semua hasilnya kepada Allah semata (wa tawakkal „ala Allah).
39

    

3. Kontribusi Ahmed Deedat terhadap Dakwah Kristologi 

Ahmed Deedat dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa konsep 

dakwahnya adalah merupakan upaya mendidik umat Islam dan Kristen dalam 

hubungan yang dialogis. Dakwah Kristologi bagi umat Islam bermanfaat untuk 

mendidik umat Islam mengenai ajaran-ajaran Kristen (education strtaegy). 

Sebaliknya, dakwah Kristologi terhadap umat Kristen adalah dalam rangka 

menyelamatkan mereka dari kekafiran dan mengajak mereka kepada kebenaran 

                                                           
38

 Ahmed Deedat, The, vol. 2, hlm. 34-72. 
39

 Ibid., hlm. 228. 
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sesuai dengan ajaran Bibel yang sebenarnya (persuasive strategy).
40

 Oleh karena 

itu, menurut Deedat, dalam berdakwah diperlukan sikap ilmiah, bukan sekedar 

apologis (pembelaan) sebagaimana yang dicontohkan Deedat dengan mengambil 

penafsiran ajaran Kristen melalui sumber-sumber langsung dalam Injil (al-Injili 

yufassiru ba‟ḍuhu ba‟ḍan).
41

 Dengan demikian akan memunculkan sikap positif 

dan obyektif dan jauh dari bias prasangka. 

Secara khusus kontribusi Ahmed Deedat terhadap umat Islam dapat dilihat 

dari berbagai karyanya yang menekankan bahwa tujuan dari dakwah Kristologi 

sebagai: (1). Pengimunan akidah;
42

 (2). Ajakan musyawarah kepada kalimatin sawȃ 

(commont platform) yakni tauhid;
43

 (3). Pendidikan dalam menghadapi misionaris 

Kristen;
44

 (4). Bekal juru dakwah.
45

 Mengenai hal yang terakhir, Deedat 

menjadikan berbagai karyanya sebagai bekal yang dapat dijadikan ilmu yang 

bermanfaat bagi para da‘i untuk berdakwah yang berkenaan dengan konsep-konsep 

yang berhubungan antara Islam-Kristen.  

Dakwah Kristologi mempunyai signifikansi dalam upaya membangun 

hubungan dialogis antara Islam dan Kristen. Wacana-wacana persamaan dalam 

kedua agama dan perbedaannya seharusnya menjadikan sikap kedua agama dapat 

saling bertoleransi. Terkait dengan wacana-wacana persamaan antar kedua agama 

yang sering disinggung dalam dakwah Kristologi menjadi pintu pembuka kedua 

agama untuk berdialog dan berdiskusi terkait dengan persinggungan tersebut untuk 

saling memahami antara agama yang satu dengan yang lainnya. Hal ini penting agar 

agama mampu memberikan konsep yang disepakati terutama dalam membangun 

                                                           
40

 Ahmed Deedat, wawancara di TV Sydney Program TODAY in Saturday (DVD); Ahmed Deedat, 

What is His Name, (Afrika Selatan: IPCI, 1986), hlm. 19-20. 
41

 Ahmed Deedat, Injil, hlm. 56. 
42

 Ahmed Deedat, Is, hlm. 62-64. Ahmed Deedat, What, hlm. 13-14. Ahmed Deedat, The, vol. 2, 

hlm. 143-145. 
43

 Ahmed Deedat, What, hlm. 19-20.  
44 Ahmed Deedat, The, vol. 2, hlm. 143-145. 
45

 Ahmed Deedat, Pope and Dialogue, (DVD: IPC Birmingham). 
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peradaban dunia yang lebih baik lagi sebagaimana cita-cita agama itu sendiri. 

Mengenai dialog teologis, Hans Kung menyatakan bahwa untuk menuju 

perdamaian di antara agama-agama adalah dengan dialog agama-agama yang 

dipelajari berdasarkan fondasi agama-agama.
46

 Dengan demikian, memahami 

prinsip-prinsip dasar agama Islam-Kristen akan memberikan jalan untuk saling 

memahami kritik yang berkenaan tentang kedua agama tersebut. Walaupun di sisi 

lain, dakwah Kristologi tidak selamanya menghasilkan harapan yang sesuai dengan 

wacana yang diinginkan disebabkan pandangan-pandangan dakwahnya didominasi 

oleh unsur doktrinal yang bukan mencari titik persamaan dan perbedaan, sehingga 

mengakibatkan sikap intoleransi. 

 

D. Kesimpulan 

Dakwah Ahmed Deedat yang banyak mengakomodir wacana hubungan antara 

Islam dan Kristen tidak lain merupakan usahanya untuk memahamkan umat berkenaan 

dengan hubungan kedua agama tersebut, mengingat kedua agama tersebut memiliki 

banyak persamaan antara satu dengan yang lainnya, seperti sosok Yesus atau Isa as., 

nabi-nabi, nama kitab suci, dan lain-lain. Di sinilah pentingnya dakwah Kristologi 

menurut Ahmed Deedat untuk memberikan pemahaman berkenaan dengan perbedaan 

dan persamaan antara kedua agama tersebut secara obyektif, yakni berusaha menggali 

dari sumbernya secara langsung, yakni Bibel (al-Injili yufassirȗ ba‟ḍuhu ba‟ḍan). 

Sehingga klaim ―benar-salah‖ yang selama ini mengemuka bisa 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Secara umum dalam karya terbesarnya, buku The Choice: Islam and 

Christianity, Deedat membagi metode dakwahnya berdasarkan mad‟u, yakni Muslim 

                                                           
46

 Hans Kung, Christianity and the World Religions, Paths to Dialogue with Islam, Hinduism, and 

Buddhism, (New York: Doubleday, 1986), hlm. 5-131; Hans Kung, ―Sebuah Model Dialog Kristen-Islam‖, 

Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, vol. 1, no. 1, (Juli-Desember, 1998), hlm. 9-32. 
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dan Kristen. Bagi mad‟u muslim metode dakwah Deedat seperti: metode propaganda, 

kultural, mau‟iẓah ḥasanah, dan mujadalah dalam bentuk al-Asilah wa ajwibah (tanya 

jawab) dan hiwar (dialog). Sementara metode dakwah Deedat terhadap umat Kristen 

yakni berupaya menguji doktrin mereka dengan beberapa pendekatan, yakni: strategi 

beralih menguasai, strategi pengujian wahyu, dan combat kit. Seluruh metode dakwah 

tersebut berpijak kepada Q.S. al-Naḥl ayat 125 dalam rangka mengajak umat manusia 

kepada jalan Allah, dan berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 111 tentang pengujian 

kebenaran wahyu Kristen.  

Kontribusi Ahmed Deedat dapat dilihat dari dakwahnya yang tidak sekedar 

sebagai pengkritik saja, namun juga mengandung unsur konfirmasi (persuasive and 

educative strategy). Sehingga dakwahnya tetap mengandung toleransi dalam membuka 

ruang dialog antara Islam dan Kristen dalam upaya membangun hubungan yang 

harmonis. Menurutnya, tugas seorang da‘i hanyalah menyampaikan kebenaran, hasil 

akhirnya setelah kebenaran itu disampaikan adalah kembali kepada mad‟u, apakah 

menerima atau menolaknya, di sinilah ditekankan bahwa perbedaan antara Islam dan 

Kristen akhirnya kembali kepada sikap toleransi bukan pemaksaan agama.  
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