
Yuk saling menyayangi dengan
tetangga kita!

Akhlak



Tetangga adalah orang yang rumahnya tinggal

bersebelahan/dekat rumah kita atau orang yang berhubungan baik

dengan kita. 

Tetangga yang dimaksud ini bisa saudara, teman sekitar ataupun

tetangga rumah.

Karena sesama manusia tidak bisa lepas dari sosialisasi ataupun

bantuan dari orang lain, terutama pada tetangga dekat kita.

Jadi, sesama tetangga kita harus saling menghormati, berbuat baik

dan menjaga satu sama lain yaa..

Tetangga itu apa sih?
Akhlak



Akhlak

Kita kenalan yuk, dengan tetangga-

tetangga Alif dan Alifah.



Ini adalah Alif dan Alifah, mereka berdua adalah kakak dan adik,

mereka selalu baik, hidup rukun dan saling menjaga.

Suatu hari, Alif & Alifah pindah ke rumah yang baru, mereka akan

bertemu dengan tetangga dan teman-teman baru. 
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Ini Ani Ini Fatimah

Alif dan Alifah bertemu dengan tetanggga dan teman - teman baru. 

Kita kenalan dengan mereka yuk!

Ini Umar
Ini Dika Ini Alif

Ini Alifah
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Ani Fatimah
Umar

Dika

ALif & ALifah sangat senang sekali, ternyata, Umar, Dika, Ani dan

Fatimah sangat baik kepada ALif & Alifah. 

Meskipun mereka berbeda agama, mereka menghormati satu sama lain. 

Mereka juga bermain bersama, apabila ada yang kesusahan mereka saling

tolong menolong.

Alif Alifah
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"Assalamualaikum"

"Waalaikumsalam"

"Yuk, kita belajar

bersama"

Apabila bertemu, mereka saling bertegur sapa, mengobrol bersama,

bahkan ketika sekolah mereka berangkat bersama-sama. 

Selain itu, mereka juga mengadakan belajar bersama loh. Wahh, asyikk

sekali ya..

"Yeayy, kita

berangkat bareng"

"Hmm, ohiya, katanya hari ini di

sekolah ada murid baru ya?"

Akhlak



Suatu hari, ada teman yang juga

menjadi tetangga Alif & Alifah

sedang sakit. Ia bernama Dika. Dika

sudah 2 hari tidak masuk sekolah.

ALif & Alifah merasa sedih dan ALif

pun teringat nasihat orang tuanya, 
Alif

Rasulullah SAW Bersabda: "bahwa orang yang menjenguk orang sakit,

maka ia akan berjalan di taman surga, sampai ia kembali".

Jadi, apabila ada saudara/teman/tetangga yang sakit harus dijenguk

ya...

َوَقاَل َصىلَّ هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: {َعائُِد اْلَمرِْيِض يَْمِشْي ِفْي َمْخرََفِة اْلجَنَِّة َحتَّى يَْرِجَع} رواه مسلم
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Akhirnya Alif berinisiatif untuk mengajak Alifah dan teman-

temannya untuk menjenguk Dika. 

Dika sedang mengalami Demam tinggi, sudah 2 hari tidak

masuk sekolah.

"Yuk, kita jenguk Dika, kasian dia

sedang sakit, sudah 2 hari tidak

masuk sekolah"Yukk, kita kesana
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Keesokan harinya, Alhamdulillah Dika sudah sehat dan bisa

bertemu ALif, ALifah dan teman-temannya.

 

 

Ani Fatimah
Umar

Dika

Wah, Dika sudah

sehat ya, kita

bisa main bareng

lagi..

Iya, Alhamdulillah

DIka sudah sehat

Terima kasih

teman-teman,

kalian kemarin

telah

menjengukku.

Sama-sama,

tetap jaga

kesehatan ya

teman-teman

Mereka pun bisa bermain bersama lagi, berangkat sekolah bersama.
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Oh iya Alifah, Alif mau cerita sedikit nih..

 Selain kita bertegur sapa kepada teman atau tetangga, menjenguk orang

yang sedang sakit, masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan

bersama kepada teman/saudara/tetanggal oh...

Apa aja? yuk, simak ceritanya.

 



Akhlak baik kepada tetangga, teman dan saudara:

Saling berbagi

makanan

Bertegur

sapa

Bersilaturahmi 

 di hari raya

dan waktu lain 

Saling

tolong-

menolong

Akhlak



Ani  Fatimah

Mari, kita menghormati, menghargai dan menjaga satu sama lain ya.. 

Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup

sendiri tanpa bantuan orang lain

 Umar Dika Alif
Alifah

َخْيرُ اْألَْصحَاِب ِعْنَد هللاِ َخْيرُُهْم لَِصاِحِبِه، َوَخْيرُ اْلِجْيرَاِن ِعْنَد هللاِ َخْيرُُهْم لِجَارِِه

"Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap

temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara

mereka terhadap tetangganya.'' (HR Tirmidzi).
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Sumber Materi :

https://docs.google.com/file/d/189-

BzNu0_kaRxRfifeRFaPvU0epLhI07/view?rm=minimal

Buku Akidah Akhlak kelas 9

https://docs.google.com/file/d/189-BzNu0_kaRxRfifeRFaPvU0epLhI07/view?rm=minimal


Yuk kita mainkan worksheet akhlak kepada orang -

orang di sekitar kita! 


