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Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana nilai-nilai dakwah islam dalam 

kumpulan cerpen Lukisan Kaligrafi Karya K.H A. Mustofa Bisri?. Tujuan penelitian ini 

adalah  untuk mengetahui nilai-nilai dakwah islam dalam cerpen Lukisan Kaligrafi 

Karya K.H A. Mustofa Bisri. metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis isi atau Conten analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan, yaitu 

dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku dan jurnal. 

Hasil penelitian menunjukkan: kumpulan cerpen Lukisan Kaligrafi karya KH. A. 

Mustofa bisri terdiri dari 15 judul cerpen. Semua cerpen tersebut sebelumnya telah 

diterbitkan oleh berbagai media massa, baik daerah maupun nasional. Namun untuk 

kumpulan cerpen Lukisan Kaligrafi sendiri diterbitkan oleh penerbit kompas. Di dalam 

kumpulan cerpen ini semua cerpen berlatarbelakang kaum santri dan masyarakaat 

awam. Dari segi tema, hampir semuanya merupakan tema-tema keagamaan. Dari segi 

isi, hampir semuanya merupakan kritik dan saran terhadap keberadaan umat Islam. 

Beberapa nilai dakwah yang dapat diambil adalah nilai akidah ( iman kepada qadha dan 

qadar),  Nilai akhlak kepada Allah (taqwa, ridho atas ketentuan Allah, berdoa hanya 

kepada Allah), nilai akhlak kepada sesama manusia ( cara memberi nasehat dan 

menerimanya, lapang dada, ikhlas, saling menolong). Dan yang terakhir adalah nilai 

akhlak kepada diri sendiri diantaranya intropeksi diri, berbaik sangka, ikhtiyar dan 

selalu berbuat yang terbaik.  

Kata kunci: nilai dakwah,dan  cerpen. 
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