
 
 

 الثالث الباب

 البحث  يةمنهج

 

  نوع البحث   -أ

منهج البحث الكيفي يستخدم منهج البحث الكيفي. ىذا البحث 
لاتات  ي ادليدان لببحث لب  احل دراسةبستخدم ي الذي نهج البحثادلىو 

مجع  طريقةو سية، أسلا، حيث يكون البلاحث كأداة وأحوال ادلبحوث لبي
، ونتلائج ةاستقرائي بصفة حتبيل البيلاانتو ، رك ادلبطريقة  تكون البيلاانت

  . 1نتلائج النعلامةال فضال لن نعىادللب   أكثر أتكيد دكيؤ  البحث الكيفي

إن النوع من ىذا البحث ىو دراسة حلالة  ي ادليدان، يستخدم 
ادليدان ألن ادلشكالت ادلبحوثة حس  األملاكن، البلاحث دراسة حلالة  ي 

   واألوقلات ادلنعينة.

 مصادر البياانت -ب

البحث  ىذا خوذة من البيلاانت  ي كتلابةأىي م مصلادر البيلاانت
اليت تتنعبق  وادلطبقلات النعبمي، وأخذ البلاحث البيلاانت من بنعض ادلطبقني

هبذا ادلوضوع. وأملا مصلادر األخرى مملا الذي حتصل ادلتنعبقة هبذا البحث، 
                                                             

 1 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 9. 
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مثل من الكت  الفقو، والتصنيف األحكلام اإلسالمية، وادلراجع األخرى 
  الذي يتنعبق هبذا البحث.

   طريقة مجع البياانت -ج

 ىنلاك البيلاانت الثلانيتلان سيفصبهلا البلاحث  ي ىذا البحث:

 األوىلالبيلاانت  -1

 ي ىذه البيلاانت أخذ البلاحث ادلصلادر من موقع البحث، وىو 
 طريقة ابدلالحظة، وادلقلاببة، والتوثيق. أملا البيلان من تبك الطرق منهلا:

 ادلقلاببة   -أ

 ل لب  ادلنعبوملات ابدلنلاقشةو حصلبطريقة الادلقلاببة ىي 
ادلنلاقشة  قيلام ، مثنيادلطبق بنعض إىل ةبسئيسأل بنعض األحيث 
 . ادلكت  رئي  القريةمنعهم  ي

 ادلالحظة -ب

 النعمبية ترتت  لب  لدةادلالحظة ىي النعمبية ادلنعقدة، و 
 ولوجية والنفسية. واألسلاسلان الرئيسلان مهلاالبي النعمبيلات خمتبفة

 ابدلالحظة والذاكرة. طريقة مجع البيلاانت النعمبيلات ادلالحظة
لال، لملمبية األ، و ابلسبوك البشرية يكون البحث لندملا
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. وادلالحظة  ي 2لي  كبريا اجمليبني وال النعلامل، ولندملا لددوأح
رية  ي ق وادلطبقلات نيادلطبق ىذا البحث يتنعبق لن البيلاانت

 كلار.سوجن

 التوثيق -ج

ادلطبق لبحصول  مع ةقلاببابدل القيلام لند ةىو صور التوثيق 
 .لبحثاب لب  البيلاانت لند القيلام

 البيلاانت الثلانية  -2

التصنيف األحكلام من الكت  الفقو، و  البيلان أخذ البلاحث
. وثيقة لن ادلقلاببة الذي يتنعبق مبوضوع ىذا البحث وحنوىلا، اإلسالمية

 اجملتمع.  لند وآاثره ب الطالقلاسبكلار تتنعبق أب ي قرية سوجن

 طريقة حتليل البياانت -د

 اليت البيلاانت ادلنهجي رتتي البحث و ال ةحتبيل البيلاانت ىو لمبي
تنظيم بطريقة  ادلبدئية ،يقوثتادليدانية، وال كتلابةال، و ةادلقلابب لائجنت من حتصل

هلا لب  بوترتي ،ابخلالصة مالقيلاد، لاحاآل ي  هلابيفصت، لاتفئال البيلاانت إىل
سهل ي النتلائج  خالصة يضع، و ستدرس اليت همةادل األمور تلارخيو  ،األمنلاط

وطريقة حتبيل البيلاانت اليت استنعمبت ذلذا البحث  .3اآلخرينو  ببلاحثل
                                                             

 2 ------------, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 145.     
 3 Sugiyono, Penelitian Kualitatif, 131. 
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 حتبيل البيلاانت ونتلائج ادلقلاببة اليت تتنعبق أبسبلاب وقوع الطالق طريقةبىي 
ىلا البلاحث لند ادلقلاببة مع وجد كلار اليتقرية سوجنب اجملتمعلند وآاثره 
 ىلا وجدأو الطبقلاء، مث لرض البلاحث نتلائج البحث اليت نيادلطبق بنعض
 ذأخالثلاين و  بلابالنظرية ادلنعروضة  ي ال ب لاستنلادا  دلقلاببةاب القيلام لند

 حكلاماأل تصنيفالو  ،كت  الفقو واحلديث  ةمن لد البيلاانت والنظرايت
 .لسلائادلتبك  ةجلابوغريىلا إل ةسالمياإل

 

 


