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Bab 1 
 

Siapakah Allah? 
 

Allah adalah Ar-Rab 
(Tuhan Yang Menciptakan, Yang Mengatur Segala Urusan, 

Pemilik Segala Sesuatu) 
 

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi 
dengan benar kecuali Allah, 

Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Hamba dan 
Utusan-Nya 
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Allah adalah Tuhanku 
Allah adalah Rabb, Tuhan segala sesuatu  

yang kita  lihat disekitar kita 
Dan segala sesuatu yang tidak terlihat oleh kita 
Seperti Malaikat dan mahluk lain seperti Jin 
Allah menciptakan Malaikat dari Cahaya 
Dan Allah menciptakan Jin dari Api 

Semua Malaikat beribadah kepada Allah 
Dan tidak durhaka kepada Allah  

dalam segala sesuatu 
 
 
 

Dari kalangan Jin, ada diantara mereka 
Yang beriman kepada Allah dan mereka Muslim 

Namun ada juga yang tidak beribadah 
Dan tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada-Nya 

Mereka melakukan kejahatan, 
Dan mengajak orang lain melakukan kejahatan 

Pemimpinnya adalah Syaithan 
 
 
 
 
 



Tauhid untuk Anak 
_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
© Raudhah Al-Muhibbin, 2008 

4 

 

 
Allah menciptakanku,  
Dan menciptakanmu 

Dan hal-hal yang kita sebutkan tadi 
Allah memberikan kita banyak hal  

Dan memberikan manusia segala kebutuhannya 
Allah menyediakannya untuk kita 

 
Allah memberi kita kehidupan, 

Dan Allah juga dapat mengambilnya kembali 
Allah memberi kita penglihatan 

Dia memberi kita udara untuk bernafas 
 

Allah membuatku hidup 
dan membuat seluruh manusia hidup 

Dia lah yang memberi mereka kehidupan 
Dan Allah dapat mematikan aku 
Dia dapat mengambil nyawaku,  
Dan nyawa manusia seluruhnya 

Semua yang kita katakan di atas adalah  
 Rububiyyah - Ketuhanan 
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1. Siapakah Rabb-(Tuhan)-mu? 
2. Siapakah yang memberimu dan menyediakan segala 
sesuatu untuk kehidupanmu? 

3. Siapakah yang menciptakanmu? 
4. Siapakah yang memberikan kehidupan? 
5. Siapakah yang mematikan? 

 
 
 

Kesimpulan 
 

Jika kamu bisa menjawabnya dengan benar, tandanya kamu 
telah memahami apa yang disebut Rububiyah atau 
Ketuhanan. 
 
Rububiyah berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dia 
Maha Pencipta, Dia lah yang Mengatur segala sesuatu, dan 
Dia adalah Pemilik segala sesuatu. Inilah arti Tauhid, yang 
disebut Tauhid Rububiyah. 
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Bab 2 

 
Allah adalah pencipta (Al-Khalik). Dia menciptakan segala 
sesuatu. Allah menciptakan langit yang engkau lihat di 
atasmu. Dia menciptakan tujuh lapis langit di atas kita. Dia 
juga menciptakan tujuh bumi. Kita tidak dapat melihatnya, 
kecuali bumi tempat kita saat ini berpijak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ini adalah foto-foto kiriman 
Saudari Muslim kita yang baru masuk Islam 

Dari kerajaan Inggris 
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Allah menciptakan malam 
Waktu dimana kita bisa tidur 
Dia menciptakan siang 

 
Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang, 

Begitu banyak dan sangat indah 
 

Allah menciptakan gunung, laut, samudera, 
Binatang dan tumbuh-tumbuhan 

 
Siapa yang menciptakan apel? 
Siapa yang menciptakan jeruk? 
Siapa yang menciptakan pisang? 

Siapa yang menciptakan bunga-bunga? 

Allah menciptakan segala sesuatu 
 
 
 

 
(Periksalah jawaban anak-anak anda): 
1. Siapakah pencipta segala sesuatu? 
2. Siapakah pencipta matahari dan bulan? 
3. Siapakah pencipta langit dan bumi? 
4. Siapakah yang menciptakan gunung-gunung? 
5. Siapakah yang menciptakan binatang (seperti gajah, 
beruang, kelinci, sapi, dan burung)? 
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Jika kamu melihat matahari, renungkanlah penciptanya. 
Matahari memberi kita panas. Banyak hal di atas bumi yang 
membutuhkan panas. 
 
Kita semua membutuhkan panasnya. Kita membutuhkan 
cahayanya. 
 
Renungkanlah, ketika kamu melihat bulan purnama. Sangat 
indah. Bulan mempunyai lintasannya. Dan matahari 
mempunyai lintasannya. 
 

 
 
Bayangkanlah gunung tinggi yang pernah kau lihat, 
bayangkanlah ombak di laut, hujan, air terjun, bunga-bunga, 
kebun, padang pasir, laut, bulan, dan matahari. Allah adalah 
pencipta semuanya. Dia menciptakan dan Dia mengaturnya 
pembagiannya.  
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Karena itu Allah adalah Al-Khaliq (Maha Pencipta), dan Ar-
Razaq (Maha Pemberi Rezeki). Dia memberi kita hujan, 
yang datang dari langit. Dia memberi kita makanan, dan 
apa yang kita minum. Dia memberi kita pendengaran, dan 
penglihatan. Dia memberi kita udara yang kita hirup, dan 
Dia memberi kita uang dan kesejahteraan. 
 

 
 
Maka kita bersyukur kepada Allah untuk semua itu, dan 
kita mencintai-Nya karenanya. Kita mencita-Nya karena 
Dia menciptakan kita dan memberikan kita banyak hal. 
Kita mencintai-Nya karena Dia menjadikan kita Muslim. 
 
Kita mencintai Allah dan kita mengerjakan apa yang Dia 
perintahkan untuk dikerjakan. Dan kita menjauhi apa-apa 
yang Dia perintahkan kita untuk menjauhinya. Kita berdoa 
hanya kepada-Nya. Inilah arti ibadah. Ini disebut Tauhid Al-
Uluhiyah. 
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Kita mencintai-Nya karena Dia lah Allah, Karena Dia Maha 
Penyayang dan Maha Adil. Kita mencintai-Nya karena Dia 
memiliki Nama-Nama Yang Paling Indah. Dia Al-Bashir, 
Maha Melihat segala sesuatu, Dia As-Sami’, Maha 
Mendengar segala sesuatu, Dia di atas segala sesuatu, di 
atas Arsy-Nya, di atas langit. Dia Maha Mengetahui, 
mengetahui segalanya. Dia memiliki Wajah Yang Paling 
Indah, tetapi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-
Nya, Dia lah Yang Maha Tinggi. Ini semua adalah Tauhid 
Asma wa Sifat, atau Tauhid Nama dan Sifat.  
 

 
 
 
 
(Periksalah pekerjaan anak-anak anda): 
1. Mengapa kita mencintai Allah? 
............................................................................................................
............................................................................................................ 
2. Siapakah yang menjadikan kita Muslim? ………………... 
3. Siapakah satu-satunya yang harus kita taati dan ibadahi? 
…………………………………………………………….. 
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Kita berdoa kepada-Nya, “Ya Allah” dan kita tidak berdoa 
kepada yang lain, apapun yang selain Dia. 
 
Kita bersujud dalam shalat, ketika kita meletakkan kepala 
dan hidung di atas tanah. Ini disebut Sujud. Kita bersujud 
hanya kepada Allah. 
 
Kita mentaati Allah, dan kita tidak boleh ingkar kepada-
Nya, karena Allah mencintai jika kita taat kepada-Nya. Dan 
Dia tidak menyukai bila kita tidak taat kepada-Nya. Dia 
akan memberi pahala ketika kita taat kepada-Nya. Dia 
dapat menghukum kita jika kita tidak taat kepada-Nya, 
atau Dia dapat memaafkan kita, jika kita memohon ampun 
kepada-Nya. Dia suka memberi maaf. 
 
 
 
 
Ulangilah lagi. Mintalah kepada Ayah dan Ibu, insya Allah, 
untuk membantumu memeriksa jawabanmu. 
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Kita anak-anak Muslim mencintai Allah 
Kita mencintai semua Nabi dan Rasul-Nya 

Kita mencintai Isteri-isteri Nabi,  
Ummul Mukminin (ibu kaum Mukminin) 

Kita mencintai para Sahabat,  
semoga Allah meridhai mereka semua 

 
Kita memohon kepada Allah menjadikan 

kita tumbuh di dalam Islam 
Hidup sebagaimana Allah mencintai kita 

hidup, 
Mati sebagai Muslim dan berada di dalam 

Surga, 
Dan melihat wajah Allah 

 
 

Amin 
 

 


