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Pelajaran 5
Asyik Belajar Sejarah Islam

ِحْيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ
ّٰ

ِبْسِم الل

Amati dan sampaikanlah pendapatmu terhadap gambar berikut!

Gambar 5.1

Lihatlah ketiga anak yang mengacungkan jari pada gambar 

tersebut!

Mereka berani bertanya kepada guru. 

Mereka bertanya tentang pelajaran yang belum dipahaminya. 

Mereka menjadi anak yang berani bertanya supaya pintar. 

Oleh karena itu, beranilah bertanya setiap kalian belum memahami 

pelajaran agar kalian menjadi pintar.
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Mereka juga bekerja keras untuk memahami pelajaran.

Keberanian bertanya dan kerja keras mereka meneladani 

akhlak para rasul. 

Siapakah rasul yang mereka teladani?

Marilah kita pelajari materi berikut ini! 

A. Kisah Nabi Saleh a.s.

Allah Swt. mengutus banyak nabi dan rasul yang gagah 

berani dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya.

Salah satunya adalah Nabi Saleh a.s.

Berikut ini adalah sebuah lagu tentang Nabi Saleh 

yang pemberani.

Ayo Bernyanyi

naBi saLeH sanG PemBerani
Nada Lagu: Ayo Mama

Nabi Saleh, nabi yang tabah
Lapang dada dan pemberani
Nabi Saleh, pandai bersyukur

Nabi Saleh pantang menyerah

Ayo semua, jadilah anak yang baik
Teladani sikap-sikap Nabi Saleh

Ayo kawan, jadi anak pemberani
Berani membenarkan yang benar                                       

 Lirik: Siti Kusrini

Nyanyikan dengan nada lagu “Ayo Mama.”
Ikuti gurumu menyanyi ya!
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Setelah kalian semua menyanyi tentang Nabi Saleh 

yang pemberani, selanjutnya kita akan belajar tentang 

kisah keberanian Nabi Saleh a.s. dan bagaimana kita 

meneladaninya.

Pelajari dengan baik-baik ya!

1. Nabi Saleh a.s. Sang Pemberani
Tahukah kalian siapa Nabi Saleh a.s.?

Mari kita pelajari bersama-sama!

Nabi Saleh a.s. adalah keturunan Nabi Nuh a.s. 

Nama lengkap beliau adalah Saleh bin 

‘Ubayd bin ‘Ashif.

Ayah Nabi Saleh a.s. bernama ‘Ubayd.

Sedangkan kakeknya bernama ‘Ashif.

Nabi Saleh a.s. seorang yang sangat pemberani.

Beliau diutus oleh Allah Swt. untuk menyampaikan ajaran 

dan nilai-nilai agama yang baik kepada Kaum S|amūd  . 

Nabi Saleh a.s. diutus untuk berdakwah terhadap Kaum 

S|amūd  .

Kaum S|amūd  

keturunan dari Kaum 

‘Ad.

Mereka sangat 

terampil dalam 

bercocok tanam, 

beternak maupun 

arsitektur bangunan.
Gambar 5.2 Peta negeri Kaum Tsamud
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Gambar 5.3

Kaum S|amūd  kaya dan makmur. 

Mereka mampu membangun rumah-rumah yang bagus 

dan gedung-gedung tinggi yang menawan.

Kaum S|amūd  pandai memahat dan mengukir gunung 

menjadi rumah dan bangunan yang indah. 

Tubuh Kaum S|amūd  tinggi dan kuat.

Kaum S|amūd  sama seperti Kaum ‘Ad, menyembah berhala. 

Kaum S|amūd  juga bersifat tinggi hati, suka berfoya-foya, 

bermabuk-mabukan, kejam, tidak adil, dan perbuatan 

buruk lainnya.  

Allah Swt. mengutus Nabi Saleh a.s. untuk berdakwah dan 

memperbaiki akhlak Kaum S|amūd .

Nabi Saleh a.s. mengajak Kaum S|amūd  untuk 

menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kaum S|amūd  menolak, sangat marah, 

dan mencaci-maki Nabi Saleh a.s.

Mereka pun menantang kepandaian Nabi Saleh a.s.

Gambar 5.4
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Artinya:  “dan kepada Kaum S|amūd (Kami utus) saudara 
mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! 
Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain 
Dia.” (Q.S. Hūd/11:61)

Nabi Saleh a.s. berdoa kepada Allah Swt. 

Allah Swt. memerintahkan Nabi Saleh a.s. untuk 

memukulkan tangannya kepada sebuah batu besar yang 

berada di depannya di bawah pohon yang rimbun. 

Lalu, betapa sangat menakjubkan dari celah-celah 

batu raksasa tersebut. 

Muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk.

Sebagian kecil di antara mereka ada yang langsung 

percaya dan beriman kepada Nabi Saleh a.s.

Tetapi sebagian yang lain masih belum beriman.

Mereka menyebutnya permainan sihir Nabi Saleh a.s.

Mereka memaki dan mencemooh Nabi Saleh a.s.

Nabi Saleh a.s. tetap tabah, sabar dan lapang dada. 

Dia bersyukur karena masih ada sebagian 

Kaum S|amūd  yang percaya kepadanya. 

Perhatikan ajakan Nabi Saleh a.s. di dalam
Q.S. Hu<d/11:61!
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Gambar 5.5

Nabi Saleh a.s. berpesan kepada Kaum S|amūd , 

bahwa susu unta boleh diperah dan diminum 

oleh siapa saja secara tertib dan bergantian. 

Asalkan unta jangan diganggu, disakiti apalagi dibunuh. 

Allah Swt. akan marah jika mereka melanggar.

Anehnya, meskipun susunya diperah oleh banyak orang 

setiap hari, susu unta ini tidak pernah habis bahkan terus 

melimpah. 

Inilah mukjizat Nabi Saleh a.s. yang menakjubkan.

Pada suatu malam, sembilan orang yang membenci Nabi 

Saleh a.s. berhasil membunuh unta ajaib tersebut.

Banyak orang yang sedih.  

Nabi Saleh a.s. sangat marah dan berduka  atas kejadian 

ini. 

Allah Swt. pun kemudian memberi perintah Nabi Saleh a.s.
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dan para pengikutnya untuk segera pindah dari wilayah 

Kaum S|amūd . 

Tiga hari setelah Nabi Saleh a.s. dan para pengikutnya 

meninggalkan wilayah Kaum S|amūd , pada hari 

keempatnya langit 

pun diselimuti 

mendung tebal dan 

bumi menjadi gelap 

gulita. 

Kaum S|amūd  

menyangka 

sebentar lagi turun 

hujan. 

Ternyata muncul 

petir yang 

menggelegar 

dan bersahut-

sahutan dengan 

keras. Petir 

menghancurkan 

gunung dan 

membinasakan apa saja yang ada di dalamnya. 

Akhirnya wilayah Kaum S|amūd  hancur lebur 

dan porak-poranda, manusia durhaka pun binasa.

Sedangkan, Nabi Saleh a.s. dan para pengikutnya yang 

beriman selamat dari azab Allah Swt.

Gambar 5.6
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Aku bisa meneladani perilaku terpuji Nabi Saleh a.s. dengan baik.

Tulis dan ceritakan kembali kisah keteladanan 
Nabi Saleh a.s.!

Sikapku

Aktivitasku

Aktivitas Kelompok

Buatlah kelompok dan peragakan drama kisah keteladanan 
Nabi Saleh a.s. di depan kelas secara bergantian!

2. Meneladani Perilaku Berani Nabi Saleh a.s.
Kisah Nabi Saleh a.s. harus menjadi pelajaran bagi kita.

Lihatlah betapa Kaum S|amūd  menjadi binasa, 

hancur, bahkan tersapu bersih dari permukaan bumi.

Karena dosa dan pelanggaran terhadap perintah Allah Swt. 

yang dilakukan oleh beberapa orang pembunuh unta Nabi 

Saleh a.s.

Oleh sebab itu, ikuti perintah Allah Swt. agar kita selamat!

Bila kamu diajak melakukan perbuatan yang tidak kamu 

pahami, maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. 

Bertanyalah kepada orang tua, kakak, teman, atau gurumu! 

Jangan pernah malu bertanya!

Jadilah pemberani seperti Nabi Saleh a.s. jika kamu berbuat 

yang baik dan benar.



92  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas II SD

Sikapku

Aku berani bertanya dan berani dalam berbuat kebaikan 
karena meneladani akhlak Nabi Saleh a.s. yang pemberani.

Dengan demikian, kamu akan selamat 

dan menjadi anak yang sukses.

Ketika kamu menemukan kesulitan dalam memahami 

pelajaran, maka segeralah bertanya kepada gurumu.

Berani bertanya adalah salah satu kunci sukses.

Sedangkan malu bertanya adalah jalan menuju kegagalan.

Sebagaimana peribahasa mengatakan, bahwa 

“Malu bertanya sesat di jalan.”

B. Kisah nabi Luth a.s.

Nabi dan rasul yang diutus Allah Swt. berikutnya adalah 

Nabi Luth a.s. 

Nabi Luth juga sangat gigih dalam menyampaikan dakwah 

kepada kaumnya.

Marilah kita pelajari tentang kisah Nabi Luth a.s.  yang 

pekerja keras dan bagaimana kita meneladaninya.

1. nabi Luth a.s. seorang Pekerja Keras
Nabi Luth a.s. adalah putra Haron (Abaro'an) bin Tarih, 

saudara Nabi Ibrahim a.s. 

Nabi Luth a.s. merupakan keponakan Nabi Ibrahim a.s.

Nabi Luth a.s. lahir di Palestina. 

Nabi Luth a.s. memiliki dua anak perempuan, 
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yaitu Raisah dan Zaghrata.

Nabi Luth a.s. beriman mengikuti ajaran pamannya, 

Nabi Ibrahim dan selalu mendampinginya dalam setiap 

perjalanan. 

Mereka bersama-sama beternak.

Allah mengutus Nabi Luth a.s. untuk berdakwah kepada 

kaumnya (dekat Laut Mati, sekarang Yordania).

Kaum Nabi Luth adalah kaum yang rendah moralnya juga 

rusak akhlaknya.

Mereka tidak memiliki agama. 

Mereka terbiasa merampok, menganiaya, 

dan berbuat jahat. 

Kaum ini menentang dakwah Nabi Luth a.s.

Mereka lebih memilih meneruskan perilaku tercela 

tersebut. 

Mereka berencana mengusir Nabi Luth a.s. 

dan para pengikutnya.

Istri Nabi Luth a.s. juga menjadi mata-mata kaum ini.

Allah mengutus para malaikat  menyerupai laki-laki 

tampan bertamu ke rumah Nabi Luth a.s.

Para malaikat telah membutakan mata kaum Nabi Luth 

a.s. dengan diusap-usap dan digosok-gosok matanya 

sehingga mereka menjadi buta.

Para malaikat itu pun menyuruh Nabi Luth a.s. 

beserta keluarga dan para pengikutnya yang beriman 

agar segera meninggalkan perkampungan tersebut. 

Azab Allah Swt. pun tiba. 

Bergetarlah bumi dengan dahsyatnya karena suara petir 
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dan guntur yang menggelegar, diikuti gempa bumi yang 

disertai angin kencang dan hujan batu bercampur api. 

Allah membalikkan bumi dan menghancurkan Kota 

Sodom. 

Semua penghuni kota termasuk istri Nabi Luth a.s.

juga mendapat siksaan yang sama.

2. meneladani Perilaku Kerja Keras nabi Luth a.s.
Nabi Luth a.s. adalah sosok teladan yang harus kita tiru. 

Beliau seorang pekerja keras. 

Waktunya ia habiskan untuk berdakwah.

Ia mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Swt. 

Ia juga bekerja keras untuk membangun negerinya.

Oleh sebab itu, untuk dapat meneladani sikap Nabi Luth 

a.s. kita sebaiknya bekerja keras menggunakan waktu 

untuk beribadah dan beramal saleh.

Aku bisa bekerja keras dalam belajar seperti kerja 
kerasnya Nabi Luth a.s. 

Sikapku

Aktivitasku

Tulis dan ceritakan kembali kisah Nabi Luth a.s.!
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Rangkuman

1. Nabi Saleh a.s. adalah keturunan Nabi Nuh a.s.
2. Nama lengkap beliau adalah Saleh bin ‘Ubayd bin 'As bin 

Masih bin 'Abid bin Hazir bin S|amūd  bin Amir bin Irim 
bin Syam bin Nuh.

3. Nabi Saleh a.s. diutus oleh Allah Swt. untuk berdakwah 
kepada kaum S|amūd .

4. Mukjizat yang diberikan Allah Swt. kepada Nabi Saleh 
a.s. adalah berupa unta betina yang keluar dari celah-
celah batu sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah 
bagi Kaum S|amūd .

5. Perilaku yang dapat diteladani dari Nabi Saleh a.s. adalah 
 berani dalam menyampaikan kebenaran kepada 

Kaum S|amūd  yang suka berbuat kejahatan dan zalim. 
Kita meneladani dengan berani bertanya ketika kita 
tidak mengetahui sesuatu, contoh: belum memahami 
pelajaran di kelas, tidak tahu jalan ketika di perjalanan, 
dan s\ebagainya.

6. Nabi Luth a.s adalah putra Haron (Abaro’an) bin Tarih, 
saudara Nabi Ibrahim a.s.

7. Nabi Luth a.s. lahir di Palestina. 
8. Nabi Luth a.s. diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada 

kaumnya yang ingkar.
9. Perilaku yang dapat diteladani dari Nabi Luth a.s. adalah 

beliau seorang pekerja keras. Waktunya ia habiskan 
untuk berdakwah. Kita meneladaninya dengan bekerja 
keras belajar menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya.
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Ayo Berlatih!

I. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (X) 
pada huruf A, B, atau C!

1. Nabi Saleh a.s. adalah keturunan dari Nabi ....

A. Dawud a.s.

B. Nuh a.s.

C. Ibrahim a.s.

2. Nabi Saleh a.s. diutus oleh Allah Swt. kepada Kaum ....

A. 'Ad

B. Banī Is|rāīl

C. S|amūd

3. Mukjizat Nabi Saleh a.s. adalah dapat mengeluarkan ....

A. unta

B. tongkat

C. perahu

4. Unta Nabi Saleh a.s. mati karena ....

A. sakit

B. disembelih

C. dibunuh

5. Kaum S|amūd mengambil ... dari unta Nabi Saleh a.s. 

setiap harinya.

A. daging

B. kulit

C. susu
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6. Kaum S|amūd mendapat azab dari Allah karena .... Nabi 

Saleh a.s.

A. membunuh unta

B. hendak membunuh

C. telah membunuh

7. Allah memberikan azab kepada Kaum S|amūd berupa ....

A. angin topan diikuti badai

B. hujan badai diikuti banjir

C. petir dan guntur diikuti gempa bumi

8. Perilaku yang sangat menonjol dari Nabi Luth a.s. adalah 

....

A. penyabar

B. pemberani

C. pekerja keras

9. Nabi Luth a.s bertempat tinggal di ....

A. Palestina

B. Mesir

C. Yordania

10.  Nabi Luth a.s. diutus untuk berdakwah terhadap Kaum ....

A. Sodom

B. Quraisy

C. ‘Ad



98  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas II SD

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Nabi Saleh a.s. menghadapi kaumnya dengan ....

2. Mukjizat Nabi Saleh a.s. adalah ....

3. Kaum S|amūd membunuh unta Nabi Saleh a.s. karena ….

4. Sikap dan perilaku yang dapat diteladani dari kisah Nabi Luth 

a.s. berupa ….

5. Kita harus meneladani sikap dan perilaku Nabi Luth a.s. dengan 

cara ….
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