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         BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

  Wacana pendidikan karakter menemukan momentumnya kembali untuk 

diproduksi ulang ketika fenomena deviasi moral secara massif, gesekan antar suku, 

agama bahkan antar kampung menjadi marak lagi. Tawuran antar siswa, antar 

pemuda sudah menjadi sajian keseharian berita TV dan media massa lainnya. Konflik 

telah mewarnai negeri ini sejak berdirinya hingga 60 tahun lebih usia kemerdekaan, 

sebagaimana pendapat Liddle yang dikutip oleh Mudjia, bahwa Indonesia merdeka 

memulai riwayatnya sebagai sebuah Negara demokrasi konstitusional yang bercirikan 

persaingan dan konflik (Raharja, 2007:123). 

Senada dengan realitas yang dipaparkan diatas, pembangunan karakter yang 

merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 

dilatarbelakangi oleh realitas permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, 

seperti; disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai-

nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran 

terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi dan melemahnya 

kemandirian bangsa. 

 Pendidikan karakter yang berbasis keberagaman, misalnya, sangat urgen 

dalam konteks Indonesia yang memiliki heterogenitas cukup tinggi. Pengalaman 

hidup dalam nuansa perbedaan, akan memberikan landasan yang sangat kuat pada 

siapa pun untuk menjadi seorang multikulturalis dalam masyarakat. Namun betapa 



2 
 

sulitnya memberikan suatu pencerahan kepada mereka yang terbiasa hidup dalam 

lingkungan yang kurang mengenal keanekaragaman, baik agama, budaya, ras dan 

tanpa ada pengalaman hidup dengan kelompok minoritas. Dan harus disadari bahwa 

itu merupakan sebuah proses. Menurut Purwarsito, pada umumnya ada tiga hal yang 

melatarbelakangi munculnya deharmonisasi hubungan antara mayoritas dan 

minoritas, yaitu; 1) prasangka historis, 2) diskriminasi, 3) superioritas in-group 

feeling yang berlebihan dengan menganggap  pihak lain sebagai out-group. Ketika 

tiga hal di atas disinyalir menjadi akar disintegrasi, maka sangat memungkinkan 

berimplikasi terhadap munculnya efek yang lebih besar, yaitu runtuhnya sebuah 

bangsa (Purwasito, 2003: 147). 

 Dari berbagai tontonan layar kaca maupun media cetak juga sering  dijumpai 

berbagai kejanggalan dalam penerapan keadilan yang menurut sebagian besar warga 

bangsa belumlah memihak kepada pemenuhan rasa keadilan dan bahkan segalanya 

berakhir dengan pendekatan politis yang selalu memanjakan mereka yang 

berkedudukan dan berduit. 

 Pendidikan, sebagaimana ditegaskan Abdul Munir Mulkhan (1993:21), 

merupakan model rekayasa sosial yang paling efektif untuk menyiapkan suatu bentuk 

masyarakat masa depan. Dalam konteks pendidikan Islam, penyusunan konsep 

pendidikan secara benar, dalam arti fungsional terhadap problem kemanusiaan dan 

masyarakatya akan menjadi sumbangan bagi realisasi manusia sebagai khalifah dalam 

pelaksanaan tugasnya di bawah bimbingan wahyu dan uswah Nabi Muhammad 

SAW. 



3 
 

Memasukkan pemahaman dan kesadaran terhadap realitas masyarakat bangsa 

yang plural lewat jalur pendidikan, misalnya,  tentu akan memiliki dampak yang 

konkret dalam kehidupan secara luas di masa mendatang. Persoalannya, dunia 

pendidikan sendiri ternyata sarat dengan berbagai persoalan yang tidak kalah rumit. 

 Kondisi ini diperparah oleh model pembelajaran yang cenderung dogmatis 

dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pendidikan 

agama misalnya, cara pengajarannya lebih didominasi oleh pemahaman tektual ajaran 

agama yang dogmatis dan eksklusif. Implikasi dari pola semacam ini adalah cara 

pandang yang akan lebih cenderung melihat mereka yang berbeda, terutama agama, 

sebagai pihak yang salah, dan karenanya harus dikalahkan. Pada kondisi semacam 

ini, sedikit atau banyak, pendidikan justru menyumbang spirit konflik. Alih-alih 

mencerahkan, pendidikan semacam ini justru mencetak manusia-manusia yang akan 

dipenuhi oleh semangat menghancurkan. 

 Pesantren, dengan pendidikan Islamnya, harus diakui kontribusinya dalam 

ikut serta membangun peradaban bangsa. Sejarah pesantren dalam kancah pendidikan 

nasional terutama dalam pendidikan agama telah dimulai sejak berabad-abad sebelum 

lahirnya republik ini seiring dengan lahirnya gerakan dakwah yang dilakukan oleh 

jaringan ulama Nusantara. Berdirinya pesantren sebagai lembaga Islam mengambil 

pendekatan kultural dalam menjalankan fungsi dakwahnya serta tugas pengajarannya 

walaupun dalam perjalanannya terjadi pasang surut dan tarik menarik antara 

kepentingan ideologis maupun praksis. 

 Pesantren, di dalam dinamikanya dipandang mempunyai identitas tersendiri 

yang diistilahkan oleh Abdurrahma Wahid dengan subkultur. Secara jujur memang 
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harus diakui bahwa terdapat “ tradisi “ tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat pesantren, yang berbeda dengan tradisi  di luar masyarakat pesantren. Tak 

ayal lagi, sewaktu dunia luar mulai santer dengan isu modernisasi, maka “keunikan” 

dalam dunia pesantren tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa tradisi 

pesantren semakin marak dan menarik untuk diperbincangkan. Implikasinya, dunia 

pesantren yang sebelumnya kurang dikenal dan marginal, perlahan berubah menjadi 

sesuatu yang menarik perhatian kalangan para ilmuwan dan akademisi (Mas’ud, 

2004:v). Sebagai salah satu bukti, adalah munculnya gagasan dari sebagian pemerhati 

pendidikan di tanah air untuk menyintesakan sistem pendidikan pesantren dengan 

sistem pendidikan modern dalam rangka menghadirkan wacana pendidikan alternatif. 

 Dalam catatan sejarah, pernah muncul suatu usulan dari sebagian founding 

fathers (para pendiri Indonesia) agar pesantren yang memiliki ciri kental indigenous 

tersebut dijadikan alternatif perguruan nasional karena dinilai memiliki banyak 

kelebihan bila dibandingkan dengan apa yang ada pada perguruan Barat. Kelebihan-

kelebihan pesantren yang dimaksudkan adalah: pertama, sistem asrama yang 

memungkinkan pendidik (kyai) melakukan tuntunan dan pengawasan secara langsung 

kepada para santri, kedua, keakraban (hubungan personal) antara santri dan kyai yang 

sangat kondusif bagi pemerolehan pengetahuan yang hidup, ketiga, kemampuan 

pesantren dalam mencetak lulusan yang memiliki kemandirian, keempat, 

kesederhanaan pola hidup komunitas pesantren dan kelima, murahnya biaya 

penyelenggaraan pendidikan pesantren. 

 Tanpa bermaksud mengafirmasi begitu saja penilaian di atas, namun secara 

umum penilaian tersebut mengindikasikan bahwa dalam beberapa segi, pesantren 
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sangat potensial untuk dikembangkan menjadi institusi keagamaan, pendidikan, dan 

kemasyarakatan yang cocok dengan kondisi budaya bangsa. Terlebih lagi, pesantren 

terbukti mampu menampilkan diri sebagai institusi yang tetap eksis dalam 

menghadapi segala bentuk dinamika perubahan sosial dengan dua karakter utama 

budaya pendidikannya, yaitu (1) karakter budaya yang memungkinkan santri belajar 

secara tuntas, tidak hanya terbatas pada transfer ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi juga 

aspek pembentukan kepribadian secara menyeluruh, (2) kuatnya partisipasi 

masyarakat (Rahim, 2001:150). Oleh karena itu sangatlah wajar jika pesantren 

banyak dirujuk, paling tidak pada awal pasca kemerdekaan, untuk dijadikan sebagai 

acuan alternatif dalam menghadapi kebuntuan upaya merumuskan sistem perguruan 

nasional yang tidak tercerabut dari akar historis keindonesiaan dan juga tidak 

berkurang efisiensi dan efektivitasnya. 

 Dinamika zaman terus berjalan seiring dengan proses modernisasi yang 

menuntut pesantren untuk mau menerima perubahan dan perkembangan. Menyangkut 

kemunculan dan ekspansi sistem pendidikan modern Islam, respons pesantren 

digambarkan sebagai “menolak sambil mengikuti”(Azra, 1999:99). Namun demikian 

menurut Mas’ud (2004:45), masih terdapat pola baku sebagai hal esensial dunia 

pesantren yang dinilai relatif ajeg dan kontinu terkait sistem nilainya yang tercermin 

dalam tradisi keilmuan dan moralitasnya,  yang secara epistemik-etik diakui turut 

menentukan cara pandang dunia pesantren dalam menafsirkan realitas yang dihadapi 

dan dalam memberikan respons terhadapnya. Hanya saja ke-ajeg-an  dan kontinuitas 

yang ada pada pesantren, dalam beberapa sisi, justru diidentifikasi sebagai penyebab 

terjadinya kesenjangan antara pesantren dengan derap modernisasi yang tengah 
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berlangsung di “dunia luar”. Nurcsholis Madjid (1997:27) menganalisis bahwa 

kesenjangan pesantren dengan modernisasi paling tidak dipicu oleh enam hal yang 

pada umumnya masih menandai kondisi objektif pesantren, yaitu: 

1. Lingkungan. Tata lingkungan pesantren pada umumnya merupakan hasil 

pertumbhan yang tidak terencana. 

2. Penghuni/ santri. Adanya diskrepansi yang ditunjukkan para santri bila 

dibandingkan dengan komunitas luar, baik menyangkut pakaian, kesehatan 

maupun tingkah laku. 

3. Kurikulum. Pengajaran pengetahuan umum yang masih setengah-setengah, 

dominannya ilmu-ilmu keagamaan, sistem pengajaran yang kurang efisien dan 

inteketualisme-verbalisme yang eksesif karena berorientasi pada penalaran  

reproduktif, bahkan cenderung menimbulkan dogmatisme dan prinsipalisme. 

4. Kepemimpinan. Beberapa pesantren besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh 

hasil penelitian Mastuhu  (1999:105-109),  masih cenderung menganut pola 

kepemimpinan kharismatik dengan gaya “otoriter-paternalistik” 

5. Alumni. Para alumni pesantren cenderung bersikap reaktif-agresif terhadap dunia 

luar sehingga tidak akan sanggup bersaing dalam kehidupan modern. Esan 

tradisional akan tetap dilekatkan pada pesantren, jika lulusannya tidak memiliki 

kemampuan kompetitif dibandingkan lulusan pendidikan lain (Faisal, 1999:190). 

6. Kesederhanaan. Belum ada artikulasi yang jelas dari kesederhanaan ini yang 

tertuang dalam kurikulumnya atau dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, 

boleh jadi kesederhanaan pesantren merupakan pelarian diri dari suatu kegagalan. 
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Mungkin karena alasan kesederhanaan itu jugalah yang menyebabkan 

pengelolaan sebagian banyak pesantren cenderung kurang profesional. 

 

 Pendidikan  pesantren menempati posisi yang strategis untuk dilibatkan dalam 

mega proyek pembenahan bangsa ini, baik dari aspek pembangunan moral maupun 

penanaman nilai-nilai, misalnya kemandirian, kejuangan dan kesederhanaan. Hal ini 

dikarenakan, pertama, pesantren berbasis pada masyarakat dengan pendekatan 

kulturalnya, kedua, pesantren mempunyai komitmen pembelajaran agama Islam 

dengan muatan yang lebih banyak dari model-model madrasah atau sekolah di luar 

pesantren, ketiga, pendidikan karakter di pesantren lebih dapat dimungkinkan dengan 

pengembangan budaya agama dalam waktu 24 jam, tentunya dengan manajemen dan 

disiplin yang telah menjadi komitmen bersama, karena pendidikan yang bernuansa 

holistik-integratif adalah pendidikan karakter dalam bentuk “a living Islamic 

education”. 

 Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan dan melabuhkan nilai-nilai 

tersebut dalam hidup keseharian santri, serta merumuskan ulang nilai-nilai tersebut 

dalam konteks kekinian. Sebab tanpa adanya upaya ini, nilai-nilai tersebut akan 

menjadi simbol-simbol formalistik yang tidak menjadi sumber rujukan dalam sikap 

dan perilaku mereka serta tidak memiliki gaung nyata dalam kehidupan.  

 Strategi dasar yang perlu dilakukan untuk mencapai kearah itu adalah 

pengembalian pendidikan pada makna hakiki. Dewasa ini, pendidikan secara umum 

telah mengalami pembiasan arti dengan melihatnya sekadar sebagai wacana 

pembelajaran yang lebih menitikberatkan kepada transfer pengetahuan semata (A’la, 
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2006:9). Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, pendidikan telah diidentikkan dengan 

sekedar perolehan ijazah, atau atribut-atribut formal yang bersifat artifisial lainnya. 

Pandangan seperti itu perlu didekonstruksi sekaligus direformulasi dengan 

meletakkannya sebagai proses manusia untuk having dan memantapkannya sebagai 

being (Hasan, 1996:40). Dalam pengertian ini, pendidikan diarahkan sebagai proses 

penanaman nilai-nilai dan perluasan wawasan serta kemampuan manusia sehingga 

mereka benar-benar tercerahkan. 

 Pemilihan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo sebagai lokasi penelitian ini 

karena pesantren ini telah eksis dan bahkan berkembang  serta telah terbukti 

memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di tanah air. 

Penerapan open manajemen dalam keuangan misalnya,  disiplin yang selalu 

ditegakkan serta sikapnya yang konsisten terhadap kurikulum yang diterapkan serta 

penerapan pendidikan yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan kesamaan kelas 

sosial juga menjadi alasan dipilihya pesantren ini sebagai obyek penelitian. 

Beragamnya suku dan budaya santri serta bervariasinya tingkat ekonomi dan 

organisasi sosial keagamaan wali santri menambah ragam kemajemukan input yang 

ada di pesantren ini.  

Adanya falsafah lembaga yang diterjemahkan dalam Panca Jiwa dan Motto 

menggambarkan suatu konsep yang sangat mapan dan terencana dari awal berdirinya 

lembaga ini. Kemauan yang kuat dalam rangka merespons  modernisasi di semua lini 

kehidupan dan untuk menjaga kelangsungan kehidupan pesantren diwujudkan dalam 

suatu tekad untuk mewakafkan pesantren ini kepada umat Islam, sehingga hal itu 
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bermakna bahwa lembaga ini bukan lagi milik kyai dan keturunannya sebagaimana 

umumnya pesantren, akan tetapi sudah merupakan milik umat Islam.  

Jadi keberlangsungan pesantren ini bukan lagi tergantung pada kepemimpinan 

kyai yang tanpa batas akan tetapi bagaimana sebuah tradisi mendidik ala pesantren ini 

dapat dijalankan oleh para pengasuh dengan sebaik-baiknya yang semua itu akan 

dipertanggungjawabkan secara periodik. 

 Begitu juga disamping alasan-alasan di atas sebagai dasar pemilihan pesantren 

ini sebagai obyek penelitian, bahwa pada kenyataannya pesantren ini telah 

memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan moderasi pemikiran di 

Indonesia dengan munculnya intelektual muslim seperti, Din Syamsuddin, Hasyim 

Muzadi, Nurcholis Madjid dan Amin Abdullah. Nampaknya salah satu jargon 

“berdiri di atas dan untuk semua golongan” dan bebas mazhab memberikan inspirasi 

terhadap intelektualisme  para alumninya, tentunya setelah melalui berbagai proses. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bertolak dari latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang kemudian 

menjadi penting untuk dijawab dan diangkat untuk diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai yang menjadi dasar dalam  pendidikan karakter di pesantren modern 

Gontor? 

2. Bagaimana  pesantren  melaksanakan pendidikan karakter  berbasis nilai-nilai di 

pesantren? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan : 

1. Mendiskripsikan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan  di pesantren 

Gontor. 

2. Menjelaskan proses pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai di pesantren. 

D. Manfaat Penelitian 

Maka dengan tujuan penelitian yang telah diketahui, penelitian ini diharapkan 

mempunyai nilai guna bagi:  

1. Pemerhati dan pelaksana pendidikan, khususnya di pesantren agar lebih 

mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam kajian-kajian keislaman untuk 

pendidikan yang berkemajuan.            

2. Para pengasuh pesantren dalam rangka melakukan komperasi manajemen dan 

proses pendidikan untuk  mendapatkan inovasi.  

3. Para pemegang  kebijakan agar lebih memperhatikan kalangan pesantren               

sebagai agen of change dan agen peradaban dan agar selalu mempertimbangkan 

dalam berbagai kebijakan pendidikan. 

4. Para pendidik secara umum, khususnya yang ada di peantren agar lebih 

memperhatikan aspek pembentukan karakter, yang direncanakan dalam 

kurikulumnya. 

E. Kajian Terdahulu 

 Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang 

pendidikan karakter yang telah dilakukan dengan perbedaan dan persamaan bidang 

kajian yang diteliti dengan peneliti sebelumnya.  
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No. Nama Judul Hasil 

1. 

Akh. Saiful Rijal 

2011 

Kurikulum Pembelajaran Fikih 

Madrasah Tsanawiyah dalam 

Perspektif Pendidikan Holistik 

Berbasis Karakter  

Pendidikan holistik berbasis 

karakter merupakan sebuah 

model pendidikan yang 

menerapkan teori-teori sosial, 

emosi, kognitif, fisik, moral, 

dan spiritual. Model ini bisa 

membentuk manusia secara utuh 

(holistik) yang berkarakter, 

yaitu pengembangan aspek 

fisik, emosi, sosial, kreativitas, 

spiritual dan intelektual siswa 

secara optimal. 

2.  Eka Fitria Anggraini 

2011 

Menejemen Pendidikan Karakter di 

Sekolah Dasar Islam Yima Islamic 

School Bondowoso 

Menejemen pendidikan karakter 

meliputi 1. Perencanaan: a) 

Merancang kondisi sekolah 

yang kondusif, b) Merancang 

kurikulum pendidikan karakter 

secara ekplisit, c) Menciptakan 

kurikulum karakter yang 

integrative, d) Pengelolaan 

ruang kelas, e) Pengelolaan 

lingkungan luar kelas. 2. 

Pelaksanaannya, diantaranya: a) 

Kerjasama antara warga 

sekolah, b) Menerapkan 

keteladanan, c) Pembiasaan 

sholat berjamaah, d) Pembinaan 

al-qur’an yang intensif, e) 

Menghargai kreatifitas peserta 

didik, f) Menjalin hubungan 

harmonis antara guru dan 

peserta didik. Dan pada tataran 

evalusi: a)Kerjasama dengan 

orang tua peserta didik (co 

parenting), b) Pengawasan yang 

ketat terhadap akhlak, c) Home 

visit (Kunjungan Rumah), d) 

Menerbitkan buku bina Ibadah 

dan buku penghubung. 

3. Adib Faisol 

2011 

PENDIDIKAN KARAKTER 

(Studi Kasus Pola Pembentukan 

Karakter Siswa di SMP Islam 

Terpadu Misykat al Anwar 

Jombang) 

Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan yang berupa 

proposisi, (1) apabila 

pendidikan karakter didasarkan 

pada visi dan misi yang jelas, 

rumusan karakter dasar yang 

detail, prinsip-prinsip yang kuat 

dan metode-metode yang tepat, 

maka akan berjalan secara 

efektif dan efisien. (2) bahwa 

apabila pola pembentukan 

karakter di dasarkan pada 
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pendekatan terpadu, dengan 

melibatkan peran dan tanggung 

jawab semua komponen 

pendidikan di sekolah dan peran 

sera orang tua di rumah, maka 

akan berjalan efektif dan efisien. 

4. Heni Zuhriyah 

2010 

Penddikan Karakter,Studi 

Perbandingan Antara Doni 

Koesoema dan Ibnu Miskawaih 

Perbedaan antara Doni 

Koesoema dan Ibnu Miskawaih 

yakni bahwa pendidikan 

karakter Doni Koesoma 

menekankan untuk diterapkan 

disekolah atau lembaga 

formal(sekolah) sedangkan Ibnu 

Miskawaih lebih ditekankan 

dalam keluarga atau lingkungan 

rumah, dari sini kemudian 

berpengaruh pada metode yang 

digagas keduanya. Peran 

masyarakat bagi Doni 

Koesoema adalah sebagai 

kontrol pendidikan karakter 

sekaligus ikut 

mengaktualisasikanya, 

sedangkan bagi Ibnu Miskawaih 

pendidikan akhlak harus 

dilaksanakan secara bersama-

sama dalam masyarakat. 

Persamaan dari keduanya adalah 

bahwa pendidikan karakter itu 

untuk menghasilkan manusia 

yang mempunyai keutamaan 

dan hal ini harus bersama-sama 

dengan masyarakat untuk 

mengaktualisasikan. 

5. Anisa’ Ikhwatun 

2008 

Konsep Pendidikan Karakter 

Menurut Ratna Megawangi Dan 

Relevansinya Dalam Pembentukan 

Akhlak Anak Prasekolah 

Konsep Ratna Megawangi 

tentang pendidikan karakter 

dimulai pada usia dini termasuk 

anak usia prasekolah. Karena 

dirasa tepat saat usia masih 

kanak-kanak, anak masih dapat 

menyerap dan menerima dengan 

mudah dan memiliki daya ingat 

yang kuat. 

6. Roh Agung Dwi 

Wicaksono 

2011 

Implementasi Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 

Semarang 

Kunci utama membentuk 

karakter peserta didik menuju 

akhlakul karimah adalah 

membentuk karakter untuk 

mengenal dan mencintai Allah 

lebih dari apapun. Kemudian 

nilai adab dan persaudaraan 

berupa penekanan pada etika 

seorang muslim dalam 

keseharian. Peserta didik 
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diajarkan untuk terus melakukan 

kebaikan. 

7. Masykuri Bakri dan 

Diah Werdiningsih 

2011 

Membumikan Nilai Karakter 

Berbasis Pesantren 

Nilai-nilai pesantren bersumber 

dari kitab-kitab klasik yang 

menjadi rujukan. 

 

 

           Penelitian ini merupakan penelitian tentang karakter yang berbasis pada nilai-

nilai di pesantren yang  membentuk tradisi. Beberapa kesamaan dengan penelitian  di 

atas adalah bahwa penelitian ini sama-sama berbasis pada nilai yang sengaja 

diciptakan dalam rangka mendidik santri dan murid. Adapun perbedaannya dengan 

penelitian terdahulu adalah penelitian ini disamping menemukan nilai-nilai sebagai 

dasar pendidikannya juga menerangkan dengan jelas bagaimana menjalankan nilai-

nilai tersebut serta menjaganya.  

 Tradisi pesantren, demikian para akademisi sering menyebut budaya 

pesantren sebagaimana budaya sekolah, sangat menarik dan masih memberikan daya 

magnet yang kuat untuk diteliti, karena karakteristiknya yang unik diantara berbagai 

bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nilai tradisionalitas yang selalu 

melekat di belakang namanya akan semakin menarik di tengah-tengah modernitas 

disemua lini kehidupan.  

 Di tengah tuntutan akan pendidikan karakter, Gontor sebagai salah satu 

pesantren yang dipandang telah memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan,  

perlu untuk diteliti dan dikaji apa saja nilai-nilai yang menyebabkan terciptanya 

budaya pesantren yang kondusif untuk pendidikan dan bagaimana 

mengimplentasikannya. 


