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MOTTO

ِ اﳊﺴ ــﻨَ ِﺔ وﺟ ـ
ِ ِ
ِ ِْ ِـﻚ ﺑ
ِﱵ ِﻫ ـ َـﻲـﺎد ْﳍُﻢ ﺑِ ــﺎﻟ
َ ـْادعُ إِِﱃ َﺳـ ـﺒِ ِﻴﻞ َرﺑ
َ َ َ َْ ﺎﳊ ْﻜ َﻤ ــﺔ َواﻟْ َﻤ ْﻮﻋﻈَ ــﺔ
ِ
ِِ ِ
ِ
ﻳﻦ
َ ن َرﺑـ َِﺣ َﺴـ ُـﻦ إ
َ ـﻚ ُﻫـ َـﻮ أ َْﻋﻠَـ ُـﻢ ِﲟـَـﻦ
ْأ
َ ـﻞ َﻋــﻦ َﺳ ـﺒﻴﻠﻪ َوُﻫـ َـﻮ أ َْﻋﻠَـ ُـﻢ ﺑﺎﻟْ ُﻤ ْﻬﺘَــﺪ ﺿـ
(125 :)اﻟﻨﺤﻞ
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk (Depag RI,1978: 421)

ِ ُﺎﻏﺑِﺎﻟﻄ
ﻮت َوﻳـُ ْﺆِﻣﻦ
ِواﻟﻠّﻪ َِﲰﻴﻊ ﻋﻠ
ﻴﻢ
ٌ َ ٌ ُ َ

ﻲ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳَ ْﻜ ُﻔْﺮ َﺮ ْﺷ ُﺪ ِﻣ َﻦ اﻟْﻐﲔ اﻟ
َ  ـﺒَـﺗ
ِ
ِ
ﺼ َﺎم َﳍَﺎ
َ ﺑِﺎﻟْﻌُْﺮَوة اﻟْ ُﻮﺛْـ َﻘ َﻰ ﻻَ اﻧﻔ

ﻳ ِﻦ ﻗَﺪﻻَ إِ ْﻛَﺮ َاﻩ ِﰲ اﻟﺪ
ِ ِ
ﻚ
َ اﺳﺘَ ْﻤ َﺴ
ْ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ ﻓَـ َﻘﺪ
{256}

Artinya: Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman
kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S.
al-Baqarah (2): 256) (Depag, 1986: 63).
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ABSTRAK
Kerukunan antar umat beragama kiranya akan menjadi agenda
nasional bahkan internasional yang tak kunjung usai. Ini bisa dipahami karena
masa depan suatu bangsa sedikit banyak tergantung pada sejauh mana
keharmonisan hubungan antarumat beragama ini. Yang menjadi rumusan
masalah yaitu bagaimana pandangan M Natsir tentang dakwah? Bagaimana
pandangan M Natsir tentang misionaris Kristen? Bagaimanakah strategi
dakwah M. Natsir dalam menghadapi misionaris Kristen?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan
data skripsi ini dengan teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Data
Primernya yaitu tulisan, informasi dari saksi-saksi sejarah, dan karya-karya M.
Natsir tentang strategi dakwah dan misionaris Kristen, sedangkan data
sekundernya yaitu sejumlah kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini.
Penulisan ini menggunakan metodologi analisis yang kualitatif.
Hasil pembahasan skripsi adalah pandangan M Natsir tentang dakwah,
bahwa M. Natsir secara maksimal telah berupaya menyampaikan materi
dakwah. Dilihat dari segi isi dan sasaran dakwahnya, M. Natsir terkesan
memiliki kemampuan intelektual yang utuh. Artinya, ada keseimbangan
secara utuh pesan dakwah yang disampaikan, baik dari dimensi spiritual
maupun sosial. Dalam dimensi spiritual, M. Natsir banyak menggugah
perasaan para objek dakwah dengan berbagai tulisan dan karya-karya ilmiah
keagamaan. Sedangkan, dalam dimensi sosial, M. Natsir tidak ragu-ragu
menyampaikan pesan dakwahnya yang berisikan kepentingan sosial, termasuk
politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Pada sisi ini, M. Natsir ingin
menyadarkan umat bahwa Islam itu meliputi ajaran spiritual dan sosial.
Pandangan M Natsir tentang misionaris Kristen, bahwa pandangan M. Natsir
dalam menghadapi misionaris Kristen dikenal apa yang disebut konsep modus
vivendi. Menurut M. Natsir modus vivendi adalah menciptakan kehidupan
berdampingan secara damai. Modus vivendi M. Natsir tersebut dapat dipahami
karena umat Islam di Indonesia menginginkan hal-hal berikut. Pertama, antara
pemeluk beragama di Indonesia ini supaya hidup berdampingan. Kedua, agar
semua agama di Indonesia merasakan arti hidup intern umat beragama dengan
pemerintah. Ketiga, terwujudnya perdamaian antara masyarakat yang berbeda
agama. Keempat, menghindari terjadinya perang agama. Strategi dakwah M.
Natsir dalam menghadapi misionaris Kristen. M. Natsir mengetengahkan tiga
strategi dakwah dalam mengimbangi berbagai upaya misionaris Kristen, yaitu
strategi pertama adalah memperbanyak pembangunan masjid. Strategi yang
kedua adalah pengiriman da'i ke daerah terpencil dan desa-desa yang
berpotensi terpengaruh misionaris Kristen, dan strategi ketiga yaitu
menerbitkan berbagai media cetak.
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