SATUAN ACARA PERKULIAHAN
Amaliyah Nahdliyyah (ARUMANIS
Aurad, Ratb, Mawalid, Manaqib, Istiqhozah dan Ziarah)

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
NAHDLATUL ULAMA (PTNU)

Mata Kuloah
Bobot
Dosen Pengampu
Prodi

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
( PTNU………..)
: Amaliyah Nahdliyyah ( ARUMMANIZ; Aurad, ratib, Mawalid, Manaqib, Istiqhotsah dan Ziarah)
: 2 SKS
:
:

Tujuan Umum
: Setelah mengikuti rposes perkuliahan mahasiswa meyakini kebenaran amaliyah dan tradisi yang selam ini dalakukan oleh kaum
nahdliyyin, yang tercermin dalam bersikap dan kemauan bertindak untuk mengamalkan dengan mantap terhadap tradisi NU.
Urgensi Mata Kuliah
: Mata kuliah ini sangat penting dikuasai bagi calon sarjana PTNU, agar semakin mantap mengamalkan tradisi NU serta
mempertahankannya dari serangan dan tuduhan sesat baik secara dalil naqli, akli maupun kajian akademik.
Penilaian
: Penilaian proses ( keaktifan diskusi, presentasi dan praktek) dan penilaian hasil belajar.
PERT.
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SK
Memahami proses
perkuliahan

Meyakini kebenaran
model beragama kalangan
Nahdlatul Ulama

Memahami dasar
amaliyah nahdliyah
kalangan NU

Memahami konsp barokah
dan karomah dalam
beragama

KD
1. Mahasiswa memahami cakupan MK
Amaliyah Nahdliyah
2. Memahami bagaimana mengikuti MK
Amaliyah Nahdliyah ini, dan memahami
bagaimana mhs akan dinilai.
1. Memahami sumber hukum islam di
kalangan NU
2. Memahmi Iman, Islam dan Ihsan
3. Memahami konsep ijtihad dan taklid
4. Memahami sikap beragama dengan
system madzhab.
5. Memahami cara bertaqlid yang benar
1. Memahami sistem pengambilan
hukumterhadap masalah waqiiyah di
kalangan NU
2. Memahami konsep sunnah dan bidah
3. Memahami konsep tradisi keagamaan
dan ajaran agama.
4. Memahami Islam Nusantara

MATERI POKOK
 Orientasi
perkuliaan
 Silabus MK

1. Memahami konsep barokah
2. Memahami konsep karomah
3. Memahami upaya mendapatkan barokah
dan karomah











KEGIATAN PERKULIAHAN
Diskusi
Kontrak belajar





Menyimak penjelasan dosen
Diskusi kelas
Tanya jawab



Sunnah dan
bidah
Maslahah, urf
dan ‘adah



Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.



Barokah dan
karomah



Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi



Ijtihad dan tiga
tiang agama







PENILAIAN
 Observasi







Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis

Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis

Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis
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Memahami konsep
tawassul dan istighotsah

Memahami dasar amaliyah
tradisi membaca surat
tertentu dan manfaatnya.

Memahami dasar amaliyah
tradisi, maulidan,
manqiban dan ratiban
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Memahami dasar amaliyah
nahdliyah dalam ibadah
shalat

4. Menngidentifikasi dalil amaliyah tradisi
haul .
5. Mengidentifikasi dalil tradisi ziarah wali
1. Memahami konsep tawassul
2. Memahami konsep istighotsah
3. Mengidentifikasi dalil naqli dan aqli
istighotsah dan tawasul
4. Memahami ragam hizib dan kegunaanya
1. Memahami dasar membaca surat Yasin
2. Memahami dasar membaca surat
waqi’ah dan Al Kahfi
3. Memahami dasar membaca surat Al
Mulk, al mu’awidzatain, ayat kursi dll
1. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam maulidan
2. Memahami dasar amaliyah manaqib
3. Memahami dasar amaliyah ratib
4. Memahami teks manaqib dan ratib
5. Mempraktekkan amalan manaqib dan
ratib
6. Ragam sholawat dan manaqib

1. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam niat
2. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam membaca fatihah
3. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam tahiyat
4. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam qunut
5. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam mengangkat tangan ketika berdoa
6. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam qodlo’ sholat
7. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam sholat qoadlo’ untuk orang yang
sudah meninggal.

mahasiswa-dosen.




Doa,Tawassul,
istighotsah dan
ahzab



Surah pilihan
dalam Al Quran












Mauled,
sholawat,
manaqib dan
ratib



Amaliyah
nahdhiyah
dalam sholat dan
urgensi dzikir









Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.
Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.
Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.



Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.











Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis
Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis
Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis

Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis
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Memahami dasar amaliyah
nahdliyah dalam ibadah
shalat berjamaah

Memahami dasar amaliyah
nahdliyah dalam kerangka
ibadah puasa

Memahami dasar amaliyah
nahdliyah dalam kitannya
dengan kelahiran dan
kematian

Memahami dasar amaliyah
nahdliyah dalam kaitannya
dengan ibadah haji

1. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam pujian sebelum jamaah
2. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam wiridan berseama
3. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam tradisi salaman setelah shalat
4. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam jumatan ( adzan 2, bilal, sunnat
qobliyah ba’diyah jumuat, memegang
tongkat ketika khutbah , dll)
1. Memahami dasar amaliyah dalam tradisi
nisfu sya’ban
2. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam menentukan awal ramadlon
3. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam taraowih dan witir 23 rakaat.
4. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam sholat-sholat sunnah ( awabin,
taubat dll)
1. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam tradisi adzan dan iqomah pada
telinga bayi.
2. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam adzan dan iqomah saat
menguburkan mayat
3. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam talqin
4. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam menabur bunga di atas kubur
5. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam menyediakan makanan pada hari
wafat
6. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam kesaksian kepada mayat.
1. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam tradisi selamatan haji
2. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam tradisi azdan keberangkatan haji
3. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam ziarah ke makam rasulullah ketika













Amaliyah
nahdliyah dalam
sholat jamaah
dan jumatan



Amalan
nahdliyah dalam
ibadah puasa









Amaliyah
nahdliyah dalam
kelahiran dan
kematian
Amaliyah kirim
hadiyah untuk
orang yang sdh
meninggal
Konsep
kehidupan dan
kematian



Amalan
nahdliyah dalam
ibadah haji









Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.



Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.



Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.



Menyimak penjelasan dan
presentasi mahasiswa.
Diskusi kelas dan tanya jawab
Elaborasi dan konfirmasi
mahasiswa-dosen.











Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis

Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis

Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis

Observasi
keaktifan
diskusi
Kuis
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haji
4. Memahami dasar amaliyah nahdliyah
dalam tradisi mencium tangan para
ulama dan guru.
 Penugasan penysunan paper tugas akhir semester.
 Tes tulis.
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