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 ابب الثالث

 البحثمنهجية 

ية هي وسيلة للكشف عن احلقيقة, و أما منهجية البحث هي جاملنه  

االسرتاتيجية العامة املعتمدة يف مجع و حتليل البياانت لإلجابة على املشكلة 

منهج البحث هو الطريقة اليت سلك عليها الباحث إلجابة املسألة . و أما 1املواجهة

 هو البحث املكتيب يعين مجعا البحث هذ. ومنهجي يف 2البحثية أو املشكلة البحثية

األنشطة املتعلقة أبسلوب مجع البياانت املكتبية والقراءة والكتابة مع عملية املواد 

نظيم تقام الباحث جبمع البياانت املكتبية وهي هذا البحث. لذلك يف كتابة 3البحثية

 .2013سنة  542املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : 

 وضع الباحث األساليب التالية:فبياانت الجل احلوو  على وأل  

 أ. نوع البحث

                                                             
18), 2011Ruzz Media, -Metode Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Andi Prastowo, Memahami Metode 1 

2Samijaji Sarosa,Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, (Jakarta: Permata Pur Meda, 2001), 3 
3Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3 
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لبحث البحث الكيفي يعين طريقة انوع  البحث املكتيب يدخل يف أن  

حدى طريقة البحث ، أو إ4للحوو  على املعلومات القولية والكتابية أو أفعا  الناس

 هذا البحث. ويف 5فعا  الناساليت تنتج البياانت الوصفية بشكل الكالم والكتابة أو أ

 542تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : حاو  الباحث يبني وحيلل 

 .2013سنة 

 ب. موادر البياانت

وو  حيموادر البياانت يف هذا البحث هي موادر البياانت اليت   

 :،و هناك اىل قسمني عليها

 . املوادر األولوية1 

                                                             
4Amir hamzah,Metode Penelitian Kepustakaan, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 25 
5Ibid., 28 
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ضمن املعلومات تنشر ألو  مرة وتعترب أن تكون هي املوادر اليت تت  

نظيم تمعلومات املوادر األولية أقرب ما تكون للحقيقة، واملوادر األولية هلذا البحث

 .2013سنة  542املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : 

 ية . املوادر الثان2 

ما  وهي املوادر اليت حيول عليها الباحث من غري نتيجة أعماهلا أ

. وذلك مثل ما حول عليه من أمور اإلحواء، ث فوراليس حمووال عن موضوع البح

ذا البحث ية يف هو والبياانت، واملوادر األخرى، وحيول الباحث على املوادر الثان

 .املتعلقة ابلبحثمن شبكة اإلنرتنت، واجملالت، أو املوادر 

 ت. طريقة مجع البياانت

 البحث العلمي هو : هذا تطريقة مجع البياان  

 املقابلة .1

 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةمقابلة مع رئيس  .أ

 مقابلة مع رئيس الربانمج اإلرشاد قبل النكاح .ب
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 مقابلة مع متحدث يف برانمج الربانمج اإلرشاد قبل النكاح .ت

 التوثيق .2

ت من : هي مجع البياانت بطريقة فحص احملتوايأو مجع الواثئق التوثيق  

 ،ليل، والفحص، والتحدراسةهذه الطريقة جتمع البياانت بقراءة، وال مادة األحكام.

 و ذلك من مراجع كثرية.

 من املراجع اإلرشاد قبل النكاح .1

 عن الزواج 1974العام  1ورية إندونيسيا رقم هالقانون مج .أ

عن  2017عام  273املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم  قرار .ب

 النماح جملند الزوجني دليل التقين يف اإلرشاد قبل

 نةيككتاب القواعد األسرة الس .ت

 ب الفقهيةمن الكت .2

 خالصةالكالمشرحعمدةاألحكام .أ

 فيولبنعبدالعزيزبنفيوالبنحمداملباركاحلرميليالنجديل
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 موعة من املؤلفنيجملالفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة .ب

بن يم مد بن إبراهحمل خمتور الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة .ت

 عبد هللا التوجيري

 وهبه الزحيليو أدلته لموسوعة الفقه اإلسالمي   .ث

 مد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيريحمل موسوعة الفقه اإلسالمي .ج

 و غري ذلك .ح

سنة  542تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : و   

2013. 

 ث. طريقة حتليل البياانت

ي هلبحث ذا اها الباحث يف هاليت استخدمت طريقة حتليل البياانإن   

جملتمع اإلسالمي تنظيم املدير العام إلرشاد االطريقة الكيفية ابلوصفي يعين حتليل منت 

لة يعين املالحظة واألد هتمام الباحث فيهويعني ما يكون ا.2013سنة  542رقم : 

  .لدينية يف صناع برانمج اإلرشاد قبل النكاحشؤوانا إدارةهاليت استخدم
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 6و إجراءات حتليل البياانت للبحث الكيفي هي مستمر إىل االنتهاء  

 , وهي : 

 تمجع البياان .1

 املرحلة األوىل هي مجع البياانت

 تتركيز البياان .2

 تركيز البياانت مبعىن تلخيص و تفحص و ختيري البياانت املهمة

 عرض البياانت .3

 موجز انت يف البحث الكيفي هي بشكل وصففعرض البيا

 اإلستنباط .4

 جويبةإمتشاق النتائج اجلديدة و هي األ تنباط يف البحث الكيفي هوساإل

 من املشكلة الباحث

 

                                                             
6Sugiono, metode peneitian kuaitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 133. 


