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 الباب الثالث

 طردقة البحث

 تستخدـ الباحثة ُب ىذا البحث طريقة البحث التالية : 

 نوع البحث - أ

كأما نوع ىذا البحث ىو حبث ميداين على شكل القرآف اغبي، ألف الباحثة 

تذى  مباشرة إىل ميداف البحث للبحث عن البياانت كاؼبعلومات اؼبتعلقة ابستخداـ آتايت 

ىو حبث نوعي، أم أنو طريقة حبث  القرآف الكرًن عند غسل اؼبرببة اعبديدة. كىذا البحث

تنتج شرحنا متعمقنا للبياانت اليت يتم البحث عنها،
حيث يبكن استخداـ طرؽ البحث  ّٕ

كأما اؽبدؼ الرئيسي من البحث  ّٖالستكشاؼ اؼبعٌت العلمي كفهم اؼبشكبلت البشرية.
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البحث النوعي فهو كصف العناصر أك الظواىر كتقديبها بما ىي كفقنا للحقائق أك عناصر 

 ّٗاؼبيداين.

 مكان البحث وجمموعتو، وموضوعو - ب

 مكاف البحث -ُ

أكغاف إيلَت، سومطرة  ًب إجراء ىذا البحث ُب قرية باساه، منطقة موارا بوانج

اعبنوبية. تعترب الباحثة أف اؼبوقع مناس  ألحباث القرآف اغبية، كاليت تتعلق 

سهولة الوصوؿ إىل ابستخداـ آتايت القرآف عند الغسل دبرببة جديدة، إىل جان  

 اؼبوقع من قبل الباحثة.

 موضوع البحث -ِ

اؽبدؼ من ىذا البحث ىو خلفية استخداـ آتايت القرآف عند الغسل 

دبرببة جديدة كبذلك معرفة بعض الشركط عند الغسل دبرببة جديدة كبيفية 

استخداـ آتايت القرآف كمعرفة الغرض يريدكف ربقيقو ُب استخداـ آتايت القرآف 
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ا ُب قرية باساه، منطقة موارا  عند الغسل  دبرببة جديدة، كبشكل أبثر ربديدن

 أكغاف إيلَت، سومطرة اعبنوبية. بوانج

 ؾبموعة البحث -ّ

كأما ؾبموعة ىذا البحث ىي اجملتمع، كبذلك الزعماء الدينيُت الذين 

 استخدموا آتايت القرآف عند الغسل ابؼبرببة اعبديدة ُب باساه، منطقة موارا بوانج

 لَت، سومطرة اعبنوبية.أكغاف إي

 البياانت ومصادرىا - ج

 ُب ىذا البحث، تستخدـ الباحثة البياانت كمصادرىا كىي بما يلي :

 البياانت -ُ

 البياانت األكلية( أ)

البياانت األكلية ىي البياانت اليت يتم اغبصوؿ عليها من اؼبصدر األصلي 

ففي البياانت األكلية ُب  َْأك البياانت األكىل اليت ربتوم على اؼبعلومات اؼبطلوبة.
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ىذا البحث تناقش عن آتايت القرآف اليت يتم استخدامها عند الغسل دبرببات 

 أكغاف إيلَت، سومطرة اعبنوبية. جديدة ُب قرية باساه، منطقة موارا بوانج

 البياانت الثانوية( ب)

ككفقنا لػسوجيونو،  ُْالبياانت الثانوية ىي بياانت داعمة للبياانت األكلية.

عريف البياانت الثانوية ىو بما يلي : "اؼبصادر الثانوية ىي مصادر البياانت فإف ت

اليت يتم اغبصوؿ عليها من خبلؿ القراءة، كالدراسة، كالفهم من خبلؿ كسائل 

كأما  ِْاإلعبلـ األخرل، كاليت أتٌب من مصادر األدبيات كالواثئق اؼبوجودة".

 وقع البحث.البياانت الثانوية ُب ىذا البحث ىي كصف عاـ ؼب

 مصادر البياانت -ِ

 كأما مصادر البياانت ُب ىذا البحث ىي :

                                                           
41

ترجمةمن: 

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 22. 
42

ترجمةمن: 
Siti Kurnia Rahayu dkk, Oktober 2102, Jurnal Riset Akutansi, Volume VIII/ No.2. hlm 20. 



 
 

39 
 

اؼبستجيبوف ىم أشخاص يستخدموف آتايت من القرآف عند الغسل ( أ)

أكغاف إيلَت،  بسيارهتم اعبديدة، ُب قرية باساه، منطقة موارا بوانج

 سومطرة اعبنوبية.

معرفة  اؼبخرب، كىو مؤسسة تعترب على دراية ابلنشاط اؼبذبور كأيضنا( ب)

 إجراءات العملية.

 طردقة مجع البياانت - د

طريقة صبع البياانت ىي طريقة للحصوؿ على البياانت ُب اؼبيداف حبيث تكوف 

من أجل صبع  ّْنتائج البحث مفيدة كتتحوؿ إىل نظرتايت جديدة أك ابتشافات جديدة.

 بياانت البحث، تستخدـ الباحثة طرؽ صبع البياانت التالية:

 اؼببلحظة -ُ

اؼببلحظة ىي طريقة صبع البياانت من خبلؿ مراقبة سلوؾ الشخص أك ؾبموعة 

كىي ُب شكل مبلحظة مباشرة يتم  ْْاألشخاص الذين يتم البحث عنهم،
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أكغاف إيلَت،  إجراؤىا ُب موقع البحث، كىي قرية باساه، منطقة موارا بوانج

 سومطرة اعبنوبية.

 اؼبقابلة -ِ

ن طريق طرح عدد من األسئلة الشفوية اؼبقابلة ىي طريقة عبمع البياانت ع

كاإلجابة عليها شفهينا. ُب حبث القرآف اغبي، الذم يهدؼ إىل معرفة ظاىرة التفاعل بُت 

اجملتمع كالقرآف، فإف طريقة اؼبقابلة ينبغي القياـ هبا. كؽبذا، أجرت الباحثة مقاببلت مع 

دة، كللحصوؿ على اجملتمع الذين استخدموا آتايت القرآف عند الغسل دبرببات جدي

إجاابت دقيقة، تقـو الباحث بفحص األشخاص الذين ستتم مقابلتهم، ىؤالء األشخاص 

الذين ييعترب أف لديهم بياانت دقيقة كصحيحة فيما يتعلق ابلطقوس اليت ىي موضوع 

 ْٓحبثنا.

 التوثيق -ّ
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طريقة التوثيق ىي طريقة عبمع البياانت مع أدكات مساعدة يبكن استخدامها 

على بياانت دقيقة. ىذه الطريقة الواثئقية ىي أداة يبكن استخدامها ُب للحصوؿ 

كابستخداـ طريقة التوثيق، ربتفظ الباحثة بقائمة  ْٔالتسجيل، كالتقاط الصور، كغَتىا.

 ْٕللبحث عن اؼبتغَت الذم ًب ربديده ابلفعل.

 طردقة معاجلة البياانت وحتليلها - ه

اؼبقابلة أك غَتىا. ٍب يتم تقديبو بشكل  كالبياانت اليت ًب صبعها تستند إىل نتائج

كصفي، كتكوف العركض التقديبية ُب شكل أكصاؼ يبكن أف توفر نظرة عامة كشرحنا 

موضوعينا للمشكلة اليت يتم البحث عنها، مصحوبة ابعبداكؿ إذا لـز األمر. شكل ربليل 

امل البياانت اؼبستخدـ ُب ىذا البحث ىو ربليل كصفي ىوه ربليل لوصف كشرح ش

للحصوؿ على صورة كاضحة الستخداـ اآلتايت القرآف لغسل اؼبرببة اعبديدة قرية باساه، 

 أكغاف إيلَت، سومطرة اعبنوبية. منطقة موارا بوانج
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كبعد ذلك ًب ربليل البياانت نوعيان ابستخداـ اؼبنهج األنثركبولوجي كمن خبلؿ 

ياانت، يتم استنتاجها بشكل تقييم كمناقشة البياانت من نتائج البحث. كبعد ربليل الب

استقرائي، أم بشكل عاـ، بناءن على حقائق ؿبددة موجودة ُب ميداف البحث.
ْٖ 
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