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Penelitian ini bermaksud mengetahui masalah bagaimanakah peran Kontau dalam 

membentuk karakter masyarakat Pagiamana dan mengetahui tujuan penelitian apakah 

Kontau sangat berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat Pagimana. 

Penelitian ini difokuskan pada pendalaman untuk menggali informasi. Pemilihan fokus 

penelitian ini menggunakan sistematika penulisan kualitatif yang analisis dan ilmiah. 

Pendekatan kualitatif berguna untuk menggambarkan suatu realita kondisi sosial dalam 

masyarakat. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah di mana peneliti adalah instrument kunci. Teknik pengumpulan data 

dilakukan secara trigulasi (gabungan) analisis yang bersifat induktif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan dan apa yang di alami informan. 

Sesuai dengan hasil penelitian dan sumber data yang didapatkan bahwa Kontau memiliki 

peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter disiplin dan 

keberanian kepada inividu dan mas yarakat, dengan mengenali kepribadian seseorang 

terlebih dahulu, kita akan menemukan cara-cara yang tepat dalam mengembangkan dan 

membentuk karakter seseorang. Peran Kontau dalam membentuk karakter masyarakat 

Pagimana dapat di lihat dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Proses kehidupan sosial 

pada masyarakat Pagimana akan berjalan dengan baik apabila di antara setiap inividu dan 

inividu lainnya saling memahami. Proses tersebut akan saling mempengaruhi terjalinnya 

suatu hubungan yang baik jika seorang inividu itu memiliki karakter yang baik. 

Pembentukan karakter pada seseorang atau pada masyarakat tidak semata-mata didapatkan 

dilingkungan keluarga dan sekolah. Akan tetapi, karakter bisa saja tumbuh dalam budaya 

masyarakat merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembentukan karakter di 

siplin pada seseorang atau pada suatu kelompok pada masyarakat. Nilai-nilai karakter 

antara lain meliputi keberanian, kejujuran, tangkas, tanggap, tegas, takwa, tangguh. 
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