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Artinya: Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya
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(QS. Yunus: 67)
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ABSTRAK
Skripsi ini diberi judul, “POSISI TIDUR DALAM TINJAUAN
HADITS (Kajian Ma’anil Hadits).” Tidur merupakan kebutuhan yang penting
bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Manusia selama hidupnya harus
ada waktu-waktu istirahat berupa tidur. Tidur sehat adalah dambaan setiap orang,
dengan tidur yang sehat maka akan memberikan dampak jangka panjang pada
kesejahteraan fisik dan psikis manusia. Tidak semua posisi tidur bisa mewujudkan
efek nyaman pada tubuh dan jiwa, karena manusia sepanjang hari banyak
menghabiskan waktunya dengan berusaha dan bekerja. Tentunya, banyak sekali
kesulitan dan perjuangan yang harus dihadapi dan menyebabkan tubuh dan jiwa
merasa kelelahan. Segenap rasa lelah itu bisa dihilangkan dengan tidur dalam
posisi yang tepat serta mampu mewujudkan kenyamanan pada tubuh dan jiwa.
Nabi Muhammad Saw. telah memberikan anjuran untuk tidur dengan berbaring ke
sebelah kanan, karena posisi tersebut dapat mewujudkan kenyamanan pada tubuh
dan jiwa. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam skirpsi ini adalah: bagaimana
memahami tentang hadits berbaring ke kanan saat tidur? Dan bagaimana hikmah
hadits tentang anjuran berbaring ke kanan saat tidur?
Bentuk penelitian ini adalah Library reseach (penelitian kepustakaan)
karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka data yang digunakan ditentukan
dengan dua sumber data: data primer dan data sekunder. Caranya dengan
mengumpulkan, membaca, serta menganalisa terhadap bahan-bahan pustaka yang
digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Kemudian untuk memahami
hadits tentang anjuran tidur berbaring ke kanan, agar dapat dipahami makna yang
jelas dan lebih mudah dalam konteks kekinian, maka penulis menggunakan
metode ma’anil hadits yang ditawarkan oleh Yusuf Qordhawi dalam bukunya
“Studi Kritik As-Sunnah”, yaitu, memahami hadits sesuai petunjuk Al-Qur’an,
mengumpulkan hadits yang satu tema, memahami hadits berdasarkan latar
belakang, kondisi, dan tujuan, dan memahami makna kata perkata.
Kesimpulan dalam pembahasan hadits tentang berbaring ke kanan saat
tidur dapat dipahami bahwa anjuran untuk tidur berbaring ke kanan tersebut bukan
merupakan sebuah perintah yang wajib dikerjakan, melainkan hanya sebuah
anjuran saja. Karena seseorang akan mencari cara bagaimana supaya tidurnya itu
nyaman dan berkualitas. Hikmah di anjurkannya untuk tidur miring ke kanan,
adalah karena dengan miring ke kanan mempunyai banyak manfaat diantarnya
mengistirahatkan otak kiri, mengurangi beban jantung, mengistirahatkan lambung,
meningkatkan waktu penyerapan gizi, merangsang buang air besar, menjaga
kesehatan paru-paru, dan menjaga saluran pernafasan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah Swt. telah mengutus Rasulallah Saw. sebagai guru bagi umatnya
dalam masalah aqidah maupun hukum mu’amalah. Rasulallah Saw. juga
membimbing umatnya dalam berbagai permasalahan dunia, baik itu berupa halhal kecil atau bahkan menyangkut permasalahan yang besar. Al-Qur’an telah
menyebutkan tentang hal ini dalam surah al-Baqarah ayat 151:

ãΝà6ßϑÏk=yèãƒuρ öΝà6ŠÏj.t“ãƒuρ $oΨÏG≈tƒ#u öΝä3ø‹n=tæ (#θè=÷Gtƒ öΝà6ΖÏiΒ Zωθß™u‘ öΝà6‹Ïù $uΖù=y™ö‘r& !$yϑx.
∩⊇∈⊇∪ tβθßϑn=÷ès? (#θçΡθä3s? öΝs9 $¨Β Νä3ßϑÏk=yèãƒuρ sπyϑò6Ïtø:$#uρ |=≈tGÅ3ø9$#
Artinya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu)
Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan
kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa
yang belum kamu ketahui.”(Al-Baqarah: 151)
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Rasulallah Saw. adalah guru bagi
umatnya dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Dalam al-Qur’an disebutkan
bahwa diantara tugas Rasulallah Saw. adalah menyucikan hati, memperbaiki
keadaan, mengajari akhlak-akhlak yang mulia, serta mengajari kandungan
al-Qur’an berupa petunjuk, bimbingan dan kebenaran. Juga menjelaskan tentang
as-Sunnh an-Nabawiyah berikut kandungannya berupa makna-makna al-Qur’an
dan penafsiran-penafsirannya.1

1

Kementrian Agama RI, Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Tafsir al-Qur’an
Tematik, Edisi Yang Disempurnakan), Jakarta, 2012, hlm. 197

Nabi Muhammad Saw. benar-benar merupakan guru dan suri tauladan
yang baik bagi umatnya dalam segala hal, termasuk dalam tata cara tidur. Kitabkitab hadis menyebutkan bahwa Rasulallah Saw. ketika tidur beliau bersandar di
sisi kanan tubuhnya dalam keadaan kedua tangan dan kakinya sedikit terlipat.
Lalu telapak tangan kanan beliau diletakkan di bawah pipi, seraya menghadapkan
wajahnya ke arah kiblat. Posisi seperti ini benar-benar merupakan posisi terbaik
bagi tubuh saat sedang tidur, karena posisi tersebut dapat mewujudkan
kenyamanan pada tubuh dan jiwa.2 Rasulallah Saw. bersabda:

ﺼﻮٍر َﻋ ْﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ﻋُﺒَـ ْﻴ َﺪةَ َﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮا ِء ﺑْ ِﻦ
َ َ ِﻪ ﻗﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠ
َ َﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻘﺎﺗِ ٍﻞ ﻗ ﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َﺤ َﺣ
ُ ﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن ﻋَ ْﻦ َﻣ ْﻨ
ٍ َﻋﺎ ِز
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﺿﻄَ ِﺠ ْﻊ ﻋَﻠَﻰ
َ َﺎل ﻗ
َ َب ﻗ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ﺖ َﻣ
ْ ﻢ ا ُﺼ َﻼةِ ﺛ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ ُو
َ  َﻢ إِذَا أَﺗَـ ْﻴﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻲ ِﺒﺎل اﻟﻨ
َ ﺿ
ًﻚ َر ْﻏﺒَﺔً َوَرْﻫﺒَﺔ
ْ ﻮ ﻚ َوﻓَـ
َ ْت ﻇَ ْﻬ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
ُ ْﺠﺄ
َ ﺖ أ َْﻣ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬﻲ إِﻟ َْﻴ
َ ﻘ ِﺷ
ُﺿ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْ ﻢ أ  ُﻬﻢ ﻗُ ْﻞ اﻟﻠ ُﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ ﺛ
َ ﻚ َوأَﻟ
 ْﺖ ﻓَِﺈ ْن ُﻣ
ﺖ ِﻣ ْﻦ
َ ْﺖ َوﺑِﻨَﺒِﻴ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ ﻻ إِﻟ َْﻴِﻚ إ
َ ْﺠﺄَ َوَﻻ َﻣ ْﻨ َﺠﺎ ِﻣ ْﻨ
َ إِﻟ َْﻴ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
َ  ِﺬي أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
َ ﻢ  ُﻬﻚ اﻟﻠ
َ ﻚ َﻻ َﻣﻠ
ِ ﻦ ﺖ ﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻔﻄْﺮةِ واﺟﻌﻠْﻬ
ﻤﺎ َ َﻢ ﻓَـﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ َ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ﻗآﺧ َﺮ َﻣﺎ ﺗَـﺘَ َﻜﻠ
َ ِﻟَْﻴـﻠَﺘ
َ َ ْﻚ ﻓَﺄَﻧ
ُ َْ َ َ
َ ﻲ ِﺒد ْدﺗُـ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ﺎل ﻓَـ َﺮ
3

ْﺖ
َ َﻚ ﻗ
َ ﺎل َﻻ َوﻧَﺒِﻴ
َ ِْﺖ َوَر ُﺳﻮﻟ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
ُ ْﺖ ﻗُـﻠ
َ  ِﺬي أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
ُ ْﺑَـﻠَﻐ
َ ﻢ  ُﻬﺖ اﻟﻠ

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata,
telah mengambarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah
mengambarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Sa'ad bin
'Ubaidah dari Al Bara' bin 'Azib berkata, "Nabi Muhammad Saw
bersabda: "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudulah seperti
wudu untuk shalat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu dan
ucapkanlah: allahumma aslamtu wajhii ilaika wa fawwadltu amrii ilaika
wa alja`tu zhahrii ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika laa malja`a wa
laa manjaa illaa ilaika allahumma aamantu bikitaabikalladzii anzalta
wannabiyyikalladzii arsalta (Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadaMu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku
kepada-Mu dengan perasaan senang dan takut kepada-Mu. Tidak ada
2

Kementrian Agama RI, Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an..., hlm. 237
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, Al-Jami’ As-Shahih/alMaktabatusy Syaamilah, Juz 1, Kairo, Darul Sya’b, 1987/1407H, hlm. 97
3

tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan
kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau
turunkan dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus)'. Jika kamu meninggal
pada malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah dan jadikanlah
do'a ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan." Al-Bara' bin 'Azib
berkata, "Maka aku ulang-ulang do'a tersebut di hadapan Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam hingga sampai pada kalimat: allahumma
aamantu bikitaabikalladzii anzalta (Ya Allah, aku beriman kepada kitabMu yang Engkau turunkan), aku ucapkan: wa rasuulika (dan rasul-Mu),
beliau bersabda: "Jangan, tetapi wannabiyyikalladzii arsalta (dan
kepada Nabi-Mu yang Engkau utus).” (HR.Al-Bukhari)
Tidur termasuk salah satu nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Swt. ke
pada hamba-Nya. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: “ Dan diantara tandatanda kebesaran-Nya adalah Allah Swt. menjadikan tidur kalian disiang hari
dan dimalam hari.” (Qs. Ar-rum: 23) dengan demikian maka firman Allah Swt:”
....dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat....” (Qs. An-Naba’: 9) merupakan
indikasi terhadap nikmat terbesar diantara nikmat-nikmat yang diberikan Allah
Swt. kepada hamba-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa alam tidur yang dirasakan
selama ini adalah alam yang sangat menakjubkan dan penuh dengan misteri,
karena manusia terbiasa menghadapinya, maka hilanglah rasa takjub tersebut.
Sehingga tidak lagi menarik perhatian dan mengejutkannya.4
Tidur merupakan kebutuhan yang penting bagi seluruh makhluk hidup
termasuk manusia. Manusia selama hidupnya harus ada waktu-waktu istirahat
berupa tidur. Oleh sebab itu, seorang manusia bisa tidur dalam keadaan duduk,
walaupun tidur dalam posisi ini sangatlah tidak memadai untuk memperoleh
kenyamanan tidur sesuai yang diharapkan. Sebab, posisi tidur yang benar bagi
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manusia adalah dengan membentangkan tubuh dalam posisi membujur secara
horizontal.
Tidur sehat adalah dambaan setiap orang. Dengan tidur yang sehat maka
akan memberikan dampak jangka panjang pada kesejahteraan fisik dan psikis
manusia. Yang banyak diterima oleh kita mengenai tidur delapan jam sehari
sebagai tidur sehat ternyata dipatahkan oleh penelitian Daniel F.Kripke, seorang
profesor ahli psikiatri dari Universitas California. Hasil penelitiannya selama
sekitar enam tahun di Amerika Serikat dan Jepang menyimpulkan bahwa tidur
selama delapan jam sehari memiliki resiko kematian lebih cepat dibandingkan
selama 6-7 jam sehari. Penelitian tersebut melibatkan responden berusia 30-120
tahun.5
Tidak semua posisi tidur bisa mewujudkan efek nyaman pada tubuh dan
jiwa, karena manusia sepanjang hari banyak menghabiskan waktunya dengan
berusaha dan bekerja. Tentunya, banyak sekali kesulitan dan perjuangan yang
harus dihadapi dan menyebabkan tubuh dan jiwa merasa kelelahan. Segenap rasa
lelah itu bisa dihilangkan dengan tidur dalam posisi yang tepat serta mampu
mewujudkan kenyamanan pada tubuh dan jiwa.
Menurut Zhafir al-Aththar, saat seseorang tidur telungkup, beberapa saat
kemudian ia akan merasa sesak napas, karena dadanya sulit berkontraksi saat
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Nur Hidayatullah, Rahasia Hidup Sehat Cara Rasulullah Saw, Zalfa Publising, Jakarta,
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bernapas. Posisi tengkurap juga dapat menyebabkan pembengkokan tulang
belakang leher, selain itu posisi ini juga akan meletihkan jantung dan otak.6
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulallah Saw. melihat seorang lakilaki tidur tengkurap, maka beliau bersabda:

ٍ ْﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻛ َﺮﻳ َﺣ
ِ ﺮِﺣ ﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ َﺪةُ ﺑْ ُﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن َو َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﺐ َﺣ
ﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫﺮ ﻤ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﺣ ﻴﻢ َﻋ ْﻦ ُﻣ َﺤ
ِ ُ ﺎل رأَى رﺳ
ﺿ ْﺠ َﻌﺔٌ َﻻ
َ ﻀﻄَ ِﺠ ًﻌﺎ َﻋﻠَﻰ ﺑَﻄْﻨِ ِﻪ ﻓَـ َﻘ
ْ  َﻢ َر ُﺟ ًﻼ ُﻣﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ِن َﻫ ِﺬﻩ ِﺎل إ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
ُ َ َ َ ََ◌ﻳْـ َﺮةَ ﻗ
ُﻪـ َﻬﺎ اﻟﻠﻳُ ِﺤﺒ

7

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman, dan
Abdurrahim menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, Abu
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata,
"Rasulallah SAW. melihat ada seseorang tidur dengan tengkurap
(bertumpu) pada perutnya. Beliau bersabda,'Tidur seperti ini
(tengkurap) tidak disukai oleh Allah '.(HR. Al- Tirmidzi)
Tidur adalah mekanisme penting yang bertujuan memberikan kesempatan
tubuh agar beristirahat secara total. Istirahatnya organ-organ pencernaan, otot
rangka, panca indra, dan otak sebagai alat berpikir, akan memberikan kesempatan
tubuh untuk memfokuskan seluruh sumber dayanya untuk memulihkan kembali
sel-sel tubuh. Seseorang yang cukup tidur akan awet muda dan sehat badannya.
Sedangkan gangguan tidur akan membuat seseorang menjadi tidak bugar dan
tidak sehat jadi betapa pentingnya memelihara tidur.
Ibnu Qoyyim, seorang intelektual Islam berkata: “Barangsiapa yang
memperhatikan pola tidur Rasulallah Saw. niscaya ia akan memahami pola tidur
yang benar dan paling bermanfaat untuk badan dan organ tubuh.”8
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Tidur Nabi Rasulallah Saw. adalah tidur yang paling baik dan bermanfaat
bagi tubuh dan kekuatannya, begitu pula bangun beliau, Rasulallah Saw. tidur
pada awal malam sekitar jam 9 malam dan bangun sekitar jam 2 pagi dini hari
(kurang lebih 5 jam tidur). Setelah bangun beliau bersiwak, wudu, dan mendirikan
shalat tahajud hingga waktu shalat subuh, kemudian beliau beristirahat sejenak
hingga waktu terbitnya matahari. Yang demikian ini tentu akan mendatangkan
kebaikan hati dan badan, di dunia dan di akhirat.9
Tidur dengan posisi dan meletakkan kaki yang satu pada yang lain, tidak
memberikan relaksasi bagi tubuh dan jiwa. Relaksasi ini hanya akan terwujud
apabila setiap otot dalam keadaan relaks, dan setiap sendi berada dalam posisi
yang nyaman tanpa kekangan pada ikatan-ikatannya. Hal ini tidak akan terjadi
pada orang yang tidur telentang dan meletakkan salah satu kakinya pada kaki
yang lain. Tujuan tersebut akan tercapai dengan posisi berbaring ke kanan,
sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw.10
Dari sinilah maka perlu diadakan kajian yang lebih mendalam terhadap
makna yang terkandung di balik teks hadits tentang Anjuran Berbaring Ke Kanan
Saat Tidur. Dalam pemaknaan suatu hadits diperlukan kejelasan apakah suatu
hadits akan dimaknai dengan tekstual atau kontekstual. Sedangkan dalam upaya
mencapai pemahaman yang sesuai ilmu hadits, hal yang perlu diperhatikan adalah
setting-historis yang melatarbelakangi hadits itu muncul serta peran dan fungsi
8
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Nahddhah Mishr, Lebanon, 2008. Diterjemahkan oleh Syamsu A. Rizal, Misteri Tidur, Zaman,
Jakarta, 2013, hlm. 92
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Nabi Muhammad Saw. ketika mengeluarkan hadits. Hal ini yang mendorong
peneliti untuk lebih jauh mengkaji mengenai kandungan makna yang tersembunyi
dibalik teks-teks hadis Anjuran Berbaring Ke kanan Saat Tidur. Adapun
pembahasan tentang anjuran berbaring ke kanan saat tidur ini dititik beratkan pada
makna kandungan hadits tersebut dan relevansinya.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pemahaman hadits tentang anjuran berbaring ke kanan saat
tidur?
2. Apa hikmah yang dapat diambil dari hadits-hadits tersebut?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Studi atas hadits-hadits tentang posisi pada saat tidur yang penulis angkat
sebagai judul tulisan ini bertujuan untuk:
1. Untuk Memahami tentang hadits berbaring ke kanan pada saat tidur
2. Untuk mengetahui hikmah hadits tentang anjuran berbaring ke kanan saat
tidur.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai bentuk
kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur ilmu hadits, terutama
berkenaan dengan masalah pemahaman hadits tentang anjuran Rasulallah
Saw. berbaring ke kanan saat tidur.

2. Memberikan tambahan

khazanah pemikiran keislaman dan ilmu

pengetahuan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan masyarakat
muslim pada umumnya.
D. Tinjauan Pustaka
Dalam banyak literatur yang penulis temukan, baik sumber primer ataupun
sekunder, tidak banyak yang membahas secara lansung dan menyeluruh tentang
posisi pada saat tidur dalam tinjauan hadits, terdapat lima literatur berupa karya
ilmiah yang berkaitan dengan posisi pada saat tidur, antara lain:
Rahasia Hidup Sehat Cara Rasulallah Saw. karya Nur Hidayatullah
diterbitkan di Jakarta oleh Zalfa Publishing. Karya ini berisikan tentang pola tidur
Rasulallah Saw. posisi tidur beliau adalah miring ke sebelah kanan kemudian
beliau berbalik bertumpu sedikit pada posisi kiri agar proses pencernaan lebih
cepat karena condongnya lambung diatas hati.
Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an diterbitkan di Jakarta oleh Lajnah
Pentasihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
Karya ini berisikan tentang tafsir tematik yang menyajikan pembahasan antara
lain: etika kedokteran, kebersihan, kehamilan dan proses kelahirannya, menyusui
dan kesehatan, pertumbuhan bayi, kesehatan lansia, fenomena tidur, makanan dan
minuman, pola hidup sehat, kesehatan mental, dan kesehatan masyarakat. Tematema tersebut dibahas dengan dukungan dalil dan fakta-fakta yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik yang bersumber dari Al Qur’an, hadits
maupun pemikiran rasional.

Terjemahan hadits mengenal pribadi dan budi pekerti Rasulallah Saw.;
diterbitkan di bandung oleh CV Penerbit Diponegoro. Karya ini berisikan tentang
hadits-hadits yang berkaitan dengan cara tidur Rasulallah Saw. yang bersumber
dari Al Bara bin Yazid r.a, Hudzaifah r.a, Aisyah r.a, Ibnu Abas r.a, Anas bin
Malik r.a, dan Abi Qotabah r.a
Rahasia Sunah Menyingkap Hikmah Berharga dari Sunah Nabi
Muhammad Saw. karya Shohihul Hasan diterbitkan di Surakarta oleh Al-Qudwah
Publishing. Karya ini berisikan tentang hikmah dari hadits-hadits yang berkaitan
dengan aspek kehidupan, mengukapkan rahasia dibalik sunah tersebut. Seperti
rahasia di balik air zamzam, anjuran menggunakan siwak, anjuran mengucapkan
hamdalah setelah bersin, anjuran memakan buah kurma, rahasia di balik perintah
agar tidur cepat dan bangun cepat, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan tidur di
dalam buku ini dijelaskan mengenai waktu tidur, posisi tidur, tidak dianjurkan
bergadang, dan dianjurkannya bangun pagi-pagi.
Misteri Tidur karya Ahmad Syawqi Ibrahim diterbitkan di Jakarta oleh
penerbit Zaman. Buku ini berisikan tentang rahasia tidur bagi kesehatan fisik,
mental, spiritual, perbedaan tidur antara kaum pria dan wanita, rahasia jam tidur
biologis, dan membahas tentang mimpi sewaktu tidur mengandung kebenaran
atau tidak.
Dari sekian buku-buku yang penulis kemukakan di atas hampir semuanya
menempatkan cara tidur Rasulallah Saw. itu dalam sub bab, sehingga pemaparan
masalah anjuran Rasulallah Saw. untuk berbaring ke kanan saat tidur itu hanya
sekilas. Tanpa mengurangi arti pentingnya hasil penelitian para pakar di atas,

penulis merasa bahwa penelitiannya yang telah ada belum cukup memadai. Meski
demikian masing-masing buku yang ada saling melengkapi dalam memberikan
masukan serta informasi dalam penelitian yang penulis lakukan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa library
research (penelitian kepustakaan), merupakan telaah yang dilaksanakan untuk
memecah suatu masalah, yang pada dasarnya bertumpuh pada penelaah kritis dan
mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.11 Data yang akan
digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan dua sumber data, sebagai
berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber data perimer yaitu data pokok yang bersumber dari teks kitab
hadits Shahih Al-Bukhari.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber sekunder merujuk pada pustaka penunjang, yaitu al-Qur’an
sebagai referensi konfirmatif tentang topik ini dan beberapa kitab tafsir
sebagai penafsiran ayat yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian
untuk melacak keberadaan hadits menggunakan Mu’jam Al-Mufaros Li AlFadzi Al-Hadits An-Nabawi Al-Syarif

karangan AJ Wensik terbitan

Leiden E.J Brill tahun 1956, dan untuk mengetahui rijal hadits digunakan
Tahzib al-Tahzib karangan Ibnu Hajar al-Asqalani dan Tahzibul Kamal Fi
11

Tim Revisi Penulisan Pedoman Makalah & Skripsi, Pedoman Penulisan Makalah &
Skripsi, IAIN Raden Fatah, Palembang , 2013, hlm. 6

Asma Rijal serta Asbabul Wurud Ilmu Ma’anil Hadits dan buku-buku yang
relefansi dengan pembahasan. Serta digunakan juga kamus bahasa Arab
seperti kamus Lisanul Arab, al-Mujid, dan kamus al-Munawwir karya
A.W Munawwir Muhammad Fairuz.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan, baik
yang merupakan data primer maupun data sekunder. Setelah membaca literaturliteratur tersebut dilakukan pengkodean terhadap poin-poin penting agar tidak
terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral obyek penelitan. Kemudian
sumber data yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari dan dikaji untuk selanjutnya
diadakan penganalisaan.
3. Analisis Data
Data yang telah terkumpul lalu dianalisa secara diskriptif kualitatif yakni
menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang
ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya kemudian ditarik
suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu kesimpulan dari data-data yang
bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami
dengan mudah dan jelas. Karena objek penelitian ini berupa hadits yang tersebar
dalam beberapa kitab hadits dan terfokus dalam sebuah tema, maka penelitian ini

menggunakan metode ma’anil hadits yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi,12
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur’an.
b) Menghimpun hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.
c) Penggabungan antara hadits-hadits yang bertentangan.
d) Memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuan.
e) Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari
setiap hadits.
f) Membedakan makna hakiki dan majazi dalam memahami hadits.
g) Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.
h) Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadits.
F. Sistematika Penulisan
Adapun mengenai sistematika penelitian ini penulis membagi pembahasan
kedalam lima bab, masing-masing bab mempunyai spesifikasi pembahasan
mengenai topik tertentu diantaranya:
Bab pertama, pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, landasan teori ilmu ma’anil hadits, menguraikan tentang
pengertian ilmu ma’anil hadits, urgensi ilmu ma’anil hadits, metode ilmu ma’anil
hadits, dan problematika dalam memahami hadits.
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Yusuf Qardhawi, Studi Kritis As Sunah Kaifa Nata’amalu ma’as Sunnatin Nabawiyah,
Diterjamahkan oleh Abu Bakar, Bandung, Trigenda Karya, 1995, hlm 43

Bab ketiga, tinjauan umum tentang tidur, menguraiakan tentang pegertian
tidur, cara tidur Rasulullah Saw, beberapa masalah tidur, serta manfaat dan
hikmah tidur.
Bab keempat, pemahaman hadits tentang berbaring ke kanan saat tidur,
menguraikan tentang inventarisasi hadits, posisi tidur dalam tinjauan hadits dan
medis, analisis ma’anil hadits berbaring ke kanan saat tidur, serta kontekstualitas
hadits.
Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI MA’ANIL HADITS
A. Pengertian Ma’anil Hadits
Ma’anil hadits terdiri dari dua kata yaitu ma’anil dan hadits. Ma’anil
berasal dari bahasa Arab yakni  ﻣﻌﺎﻧﻰjamaknya  ﻣﻌﺎنyang berarti: arti atau makna.13
Dalam kamus bahasa Indonesia “arti” adalah maksud yang terkandung.14
Sedangkan “makna” ialah arti.15
Menurut Abdul Mustaqim, ma’anil hadits adalah sebuah ilmu yang
mengkaji tentang memaknai dan memahami hadits Nabi Muhammad Saw. dengan
mempertimbangkan struktur linguistik teks hadits, konteks munculnya hadits
(asbabul wurud), kedudukan Nabi Muhammad Saw. ketika menyampaikan hadits,
dan bagaimana menghubungkan teks hadits masa lalu dengan konteks kekinian,
sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya
dengan konteks kekinian.16
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian
ma’anil hadits adalah pengetahuan untuk memahami matan hadits secara tepat
dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang berhubungan dengannya, selain
mempertimbangkan juga ragam indikasi yang mengemukakan dari suatu matan
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hadits, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami
teks sebuah matan hadits.
B. Urgensi Ma’anil Hadits
Ma’anil hadits sangat penting dalam konteks pengembangan studi
hadits, antara lain:
1. Untuk memberikan prinsip-prinsip metedologi dalam memahami hadits.
2. Untuk mengembangkan pemahaman hadits secara kontekstual serta untuk
lebih memantapkan maksud dari hadits Nabi Muhammad Saw dan
meninggalkan rasa keraguan.
3. Untuk memahami hadits baik itu berupa makna tersirat maupun tersurat.
4. Untuk mengetahui kemukjizatan al-Qur’an berupa segi kebagusan
penyampiannya keindahan deskripsinya dan kefasihan kalimat.
5. Untuk membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak benar,
yang indah dan yang rendah, yang teratur dan yang tidak teratur.
C. Metode Ma’anil Hadits
Menurut ulama hadits ada beberapa macam metode dalam memahami
hadits diantarannya:
1. Metode Ma’anil Hadits Menurut Yusuf Al-Qardhawi
Menurut Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya “Studi Kritik As-Sunnah”.
Metode pemahaman hadits terbagi kepada delapan bagian, sebagai berikut:
a) Memahami Al-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur’an.
Gagasan mengenai pentingnya memahami hadits berdasarkan petunjuk
Al-Qur’an ini bukan merupakan gagasan Al-Qardhawi saja. Pemikiran-pemikiran

lain pada umumnya memiliki gagasan yang sama. Muhammad Al-Ghazali dalam
bukunya as-Sunnah an-Nabawiyah Bayan Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits
meyediakan hampir keseluruhan babnya untuk menegaskan betapa pentingnya
pemahaman terhadap hadits Nabi Muhammad Saw. untuk mempertimbangkan
petunjuk-petunjuk al-Qur’an.17
Al-Qur’an

merupakan

roh

bagi

keberadaan

Islam

dan

pondasi

bangunannya, yang mempunyai kedudukan yang sama denagan undang-undang
pokok sebagai sumber perundang-undangan Islam, sedangkan sunah Nabi
Muhammad Saw. adalah pensyarah yang menjelaskan perundangan itu secara
terperinci. Dengan kata lain, hadits Nabi Muhammad Saw. merupakan penjelasan
al-Qur’an secara teoritis dan penerapannya. Rasulallah bertugas menjelaskan hal
yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.18
b) Menghimpun hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.
Al-Qardhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami
sunnah secara benar, harus menghimpun dan memadukan beberapa hadits sahih
yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan
kandungan hadits yang mutasyabihat (belum jelas artinya) disesuaikan dengan
hadits yang muhkam (jelas maknanya), mengaitkan yang mutlak (terurai) dengan
yang muqayyad (terbatas), dan menafsirkan yang ‘am dengan yang khash.19
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Melalui cara ini, suatu hadits dapatlah dipahami dan dimengerti
maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadits yang satu
dengan hadits yang lainnya.
c) Penggabungan antara hadits-hadits yang tampak bertentangan
Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada kontradiksi dalam
nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran.
Walaupun ada itu terbatas pada lahirnya saja bukan pada hakikat dan realitas.20
Dan apabila terdapat hadits yang seperti itu, maka wajib menghilangkannya
dengan cara sebagai berikut:
1) Penggabungan didahulukan sebelum pentarjihan.
Untuk memahami As-Sunnah secara baik, yaitu dengan cara
menyesuaikan antara berbagai hadits sahih yang redaksinya tampak
saling bertentangan, begitu juga dengan makna kandungannya, yang
sepintas lalu tampak berbeda. Kemudian semua hadits dikumpulkan dan
masing-masng dinilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan
dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling
bertentangan. Pada pembahasan ini hanya menekankan pada haditshadits yang sahih saja, sedangkan hadits yang dhaif tidak termasuk
karena kualitasnya lemah.21
2) Soal Nasakh dalam hadits
Pada hakekatnya nasakh dalam hadits, tidak sebesar nasakh dalam AlQur’an. Hal itu mengingat bahwa al-Qur’an pada dasarnya adalah
20
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pegangan hidup yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan sunah adalah
segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Saw. Jika ada dua hadits
dan dapat diamalkan keduanya maka diamalkanlah, dan tidak boleh salah
satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain.22
Akan tetapi apabila tidak ada kemungkinan keduanya dapat dihindarkan
dari pertentangan, maka ada dua jalan untuk ditempuh yaitu: pertama, jika
diketahui salah satu dari keduanya merupakan nasikh dan lainnya
mansukh, maka yang diamalkan nasikh-nya saja. Kedua,

Apabila

keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang nasikh
dan mansukh, maka tidak boleh berpegang pada salah satunya, kecuali
berdasarkan suatu alasan yang menunjukkan bahwa hadits yang dijadikan
pegangan lebih kuat dari yang satunya.23

d) Memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya.
Salah satu cara untuk memahami hadits yang baik adalah dengan
pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya
atau kaitannya dengan sebab atau alasan (‘illah) tertentu yang dikemukan dalam
riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadits. Selain itu, untuk memahami
hadits harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan
apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadits benar-benar menjadi jelas dan
terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.24
Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhammad Saw. dan
menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya. Pendekatan ini telah dilakukan
22

Al- Qardhawi, Studi Kritis..., hlm. 140
Al- Qardhawi, Studi Kritis..., hlm. 141
24
Bustamin, Metodologi…, hlm. 97
23

oleh para ulama, yang mereka sebut dengan asbabul wurud. Dengan pendekatan
ini maka akan diketahui mana hadits yang mempunyai sebab-sebab khusus dan
mana yang umum. Masing-masing mempunyai hukum atau pengertian sendiri,
dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada dan sebab-sebab tertentu
dapat membantu memahami hadits dengan baik dan benar.25
e) Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari
setiap hadits.
Sebagian orang banyak yang keliru dalam memahami hadits dengan
mengabungkan antara tujuan atau alasan yang hendak dicapai, sunah dengan
prasarana temporer atau lokal dan kontekstual yang kadangkala menunjang
pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana
ini, seakan-akan sarana itulah satu-satunya tujuan. Padahal, siapapun yang benarbenar berusaha untuk memahami hadits Nabi Muhammad Saw. serta rahasiarahasia yang dikandungnya akan mendapat kejelasan bahwa yang paling pokok
adalah tujuannya. Sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring
perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.26
Setiap sarana dan prasarana, dapat saja berubah dari suatu masa ke masa
lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan itu semua mengalami
suatu perubahan. al-Qur’an juga menjelaskan dan menegaskan tentang sarana atau
prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu. Hal tersebut bukan
berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang
prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.
25
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f) Membedakan makna hakiki dan majazi dalam memahami sunnah.
Menurut Al-Qardhawi ada hadits Nabi yang sangat jelas maknanya dan
sangat singkat bahasanya, sehingga pembaca hadits tidak memerlukan penafsiran
atau ta’wilan untuk memahami makna dan tujuan Nabi Muhammad Saw. Selain
itu, ada juga redaksi Nabi Muhammad Saw. yang menggunakan kata majazi,
sehingga tidak mudah dipahami dan tidak semua orang dapat mengetahui secara
pasti tujuan Nabi Muhammad Saw. Hadits dalam kategori kedua biasanya
menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan simbolisasi. Ungkapanungkapan semacam itu sering dipergunakan Nabi Muhammad Saw. karena bangsa
Arab pada masa itu sudah terbiasa dengan menggunakan kiasan atau metafora dan
mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa Arab.27
Majaz di sini meliputi: Lughawy, ‘Aqly, isti’arah, kinayah, dan berbagai
macam ungkapan lainnya yang tidak menujukkan makna sebenarnya secara
langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang
menyertainya, baik yang besifat tekstual maupun kontekstual.
g) Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.
Di antara kandungan-kandungan hadits Nabi Muhammad Saw. adalah
hal-hal yang berkenaan dengan alam ghaib yang sebagiannya menyangkut
makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alammaya. Seperti, Malaikat yang
diciptakan Allah Swt. dengan tugas-tugas tertentu, begitu juga Jin dan Setan yang
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diciptakan untuk menyesatkan manusia, kecuali mereka hamba-hamba Allah Swt.
yang berbeda jalannya.28
Sebagian besar hadits-hadits yang menerangkan tentang alam ghaib bernilai
shahih, namun yang diriwayatkan shahih pun tidak sedikit, oleh karena itu, haditshadits yang bernilai shahih harus dipahami secara proposional, yakni antara yang
membicarakan alam kasap mata dengan yang membahas tentang alam ghaib.
h) Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadits.
Suatu hal yang sangat penting dalam memahami hadits dengan benar yaitu
memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunaakan dalam
susunan kalimat hadits. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena
perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya akan lebih jelas
diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh
waktu dan tempat hidupnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan
kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu pula.
Sementara itu, tidak ada batasan untuk menggunakan istilah atau kata-kata
tertentu. Akan tetapi yang dikhawatirkan disini adalah menafsiri lafadz-lafadz
yang tertentu dalam hadits (termasuk pula dalam al-Qur’an), dengan
menggunakan

istilah

modern.

Dari

sinilah

seringkali

nampak

adanya

penyimpangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penguasaan arti dan makna pada
dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh
hadits secara propesional.29
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan langkah
metode dalam memahami sebuah hadits menurut Yusuf Al-Qordhawi, dimana jika
didalam memahami sebuah hadits peneliti menerapkan langkah-langkah tersebut
maka akan didapati sebuah pemahaman yang baik dan benar terhadap hadits
tersebut.
2. Metode Ma’anil Hadits Menurut Muh. Zuhri
Menurut Muh. Zuhri dalam bukunya “Tela’ah Matan Hadits Sebuah
Tawaran Metodologis” metode pemahaman hadits terbagi kepada tiga bagian. Di
antaranya:
a) Pendekatan Bahasa
1) Mengatasi Kata-Kata Sukar Dengan Asumsi Riwayat Bi Al-Ma’na.
Sebagian besar hadits Nabi itu diriwayatkan dengan makna (riwayat bi alma’na), bukan riwayat bi al-lafazh.30 Nuansa bahasa tidak lagi hanya
menggambarkan keadaan di masa Rasulallah Saw. Karena gaya bahasa yang
dijadikan tolak ukur memahami hadits cukup panjang. Berbeda dengan al-Qur’an
hanya menggunakan gaya bahasa di masa Rasulullah Saw.
Periwayatan hadits dengan makna adalah suatu cara meriwayatkan hadits
dengan menggunakan redaksi periwayatan itu sendiri atau berbeda dengan redaksi
yang diterima dari perawi sebelumnya, namun kandungan dan maksud atau makna
dari hadits tersebut tetap sama.31
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan lafaz
dalam satu periwayatan sebagai berikut:
30
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a. Banyaknya majelis Nabi Muhammad Saw, karena ragamnya para sahabat
yang dihadapi baik dari tradisi, budaya, dan kemampuan dalam menaggapi
suatu masalah, maka hadits yang keluar dari Nabi Muhammad Saw. bisa
jadi merupakan jawaban atas suatu pertanyaan atau penjelasan yang sesuai
dengan situasi dan kondisi yang berbeda.
b. Kadangkala Nabi Muhammad Saw. ditanya atau dimintai fatwa lebih dari
satu kali dalam satu masalah, maka Nabi Muhammad Saw. menjawab atau
memberi fatwa dengan redaksi yang berbeda.
c. Hadits yang panjang melelahkan para periwayat untuk mengungkapkan
sesuai

dengan

redaksi

aslinya

secara

hafalan,

kemudian

mereka

menggantikan dengan sinonimnya.32
Ulama salaf, ulama hadits, dan ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal
boleh-tidaknya periwayatan hadits dengan makna bagi orang yang mengetahui
makna-makna lafazh dan sasaran khithab. Ulama salaf dan ahli penelitian dari
kalangan muhadditsin dan fuqaha bersikap sangat tegas sehingga mereka
melarang periwayatan hadits dengan makna, dan tidak memeperbolehkan
seseorang menyampaikan hadits kecuali dengan lafazhnya.33
Jumhur ulama, termasuk imam yang empat, berpendapat bolehnya
meriwayatkan hadits dengan makna bagi orang yang ahli dalam ilmu hadits dan
selektif dalam mengidentifikasi karakter lafazh-lafazh hadits, sebab hadits yang
dapat diriwayatkan dengan maknanya harus memenuhi dua keriteria, yaitu lafazh
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hadits bukan bacaan ibadah dan hadits tersebut tidak termasuk jawami’ al-kalim
(kata-kata yang sarat makna yang diucapkan Nabi Saw).34
Perbedaan pendapat sehubungan dengan periwayatan hadits dengan makna
itu hanya terjadi pada masa periwayatan dan sebelum masa pembukuan hadits.
Setelah hadits dibukukan dalam berbagai kitab, maka perbedaan pendapat itu
hilang dan periwayatan hadits harus mengikuti lafazh yang tertulis dalam kitab
tersebut, karena tidak perlu lagi menerima periwayatan hadits dengan makan.35
2) Ilmu Gharib Al-Hadits.
Gharib al-hadits secara etimologi gharib berasal dari kata

ﻏﺮاﺑﺔ-  ﻳﻐﺮب-  ﻏﺮبartinya yang pelik, jarang ada, tidak biasa, aneh.36
Sedangkan secara terminologi pengertian gharib al-hadits adalah ilmu
yang mempelajari makna matan hadits dari lafal yang sulit dan asing bagi
kebanyakkan manusia, karena tidak umum dipakai orang Arab.37
Menurut Ibnu Al-Shalah yang dimaksud gharib al-hadits adalah ungkapan
dari lafazh-lafazh yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan
hadits karena (lafazh tersebut) jarang digunakan.38
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, ilmu gharib al-hadits
adalah imu yang menerangkan makna lafazh-lafazh kalimat yang sulit dan rumit
untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadits, karena tidak umum dipakai
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orang Arab, sehingga orang-orang tidak akan menduga-duga dalam memahami
redaksinya.
Pada abad pertama dan masa tabi’in sekitar tahun 150 H, bahasa Arab
yang tinggi mulai tidak dipahami oleh umum, dan hanya kalangan terbatas yang
memahaminya. Untuk itu, para ahli hadits mengumpulkan kata-kata yang tidak
dapat dipahami oleh umum dan kata yang jarang dipakai dalam pergaulan seharihari. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadits yang
tergolong gharib dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi
kalimat gharib dalam hadits tersebut.39 Ada bebrapa cara untuk menafsirkan
hadits-hadits yang mengandung lafazh yang gharib, diantaranya sebagai berikut:
a) Dengan

lafazh

yang

sanadnya

berlainan

dengan

matan

yang

menganadung lafazh yang gharib tersebut.
b) Dengan penjelasan dari para sahabat yang meriwayatkan hadits atau
sahabat lain yang tidak meriwayatkannya, tapi paham akan makna gharib
tersebut.
c) Memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat.40
Menurut sejarah ulama yang mula-mula berusaha untuk mengumpulkan
lafazh yang gharib adalah Abu Ubaidah Ma’mar ibn Al-Mutsanna Al-Bashri
(w. 210 H), kemudian dikembangkan oleh Abdul Hasan bin Syumail Al-Mazini
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(w. 204).41 Salah satu kitab terbaik yang ada sekarang ini, adalah kitab Nihaya
Gharib Al-Hadits, karya Ibn Al-Atsir.42
3) Memahami Kalimat.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kalimat
hadits, diantaranya sebagai berikut:
a. Tema “Hakiki dan Majazi”
Menggunakan kata kiasan dalam mengungkap sebuah ide merupakan
gejala universal di semua bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Belanda,
dan sebagainya. Begitupun juga di dalam hadits sering dijumpai kata kiasan,
karena itu ketika membaca dan memahami hadits setelah megetahui kata-kata
sukar yang ada di dalam hadits tersebut mengandung kalimat kiasan atau tidak.43
Hakiki adalah sebenarnya, sesungguhnya atau lafazh yang digunakan pada
makna aslinya.44 Sedangkan majazi adalah tidak sebenarnya, sebagai kiasan,
sebagai persamaan, atau kata yang digunakan pada makna yang bukan aslinya.45
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hakiki adalah kata yang sebenarnya.
Sedangkan majazi adalah kata kiasan.
b. Mendapatkan Asbab Al-Wurud
Dalam ilmu tafsir dikenal dengan ilmu asbab al-nuzul, maka dalam
mempelajari hadits diperlukan asbab al-wurud, adapun yang dimaksud dengan
asbab al-wurud adalah hal atau peristiwa yang melatarbelakangi munculnya
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hadits. Asbab al-wurud diperlukan untuk memahami hadits yang bermuatan
norma hukum, terutama hukmu sosial. Sebab hukum dapat berubah karena
perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan ‘illat. Asbab al-wurud tidak
diperlukan untuk memahami hadits yang bermuatan informasi alam ghaib atau
akidah, karena tidak terpengaruh oleh situasi apapun.46 Teori asbab al-wurud
perlu dikembangkan dalam rangka megetahui konteks sosial budaya, biasa disebut
setting sosial ketika hadits itu muncul.
b) Penalaran Induktif
Penalaran induktif ini biasa digunakan sebagai salah satu cara untuk
menganalisis karya ilmiah, menempatkan teks, dalam hal ini hadits sebagai data
empiri yang dibentang bersama teks-teks lain agar berbicara sendiri-sendiri
selanjutnya ditarik kesimpulan.
1. Menghadapkan Hadis Dengan al-Qur’an dan dengan hadits secara
intergented.
2. Menghadapkan Hadis Dengan Ilmu Pengetahuan.
c) Penalaran Deduktif
Di samping penalaran induktif, penalaran deduktif sering dilakukan dalam
memahami hadits Nabi Muhammad Saw. Penalaran deduktif ini digunakan untuk
memahami hadits yang masih bersifat umum, yaitu merincikan kembali maknamakna yang terkandung didalam hadits sehingga bersifat khusus, kemudian
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setelah merincikan hal-hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dari makna
yang terkandung di dalam sebuah hadits tersebut.47
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut ulama-ulama hadits
terdapat beberapa metode dalam memahami hadits. Untuk metode yang penulis
gunakan di dalam memahami hadits yang penulis teliti yaitu metode yang
dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi, akan tetapi tidak semua metode Yusuf
Al-Qardhawi penulis gunakan dalam memahami hadits tersebut.
D. Problematika Dalam Memahami Hadits
Problem yang berkaitan dengan pemahaman hadits muncul pasca wafatnya
Nabi Muhamamd Saw. sebab sahabat dan generasi berikutnya tidak bisa bertanya
langsung dengan Nabi Muhamamd Saw. Sehingga para sahabat harus memahami
sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadits-hadits Nabi Muhammad
Saw. dan semakin kompleks dalam memahami hadits ketika Islam mulai tersebar
diberbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak mengetahui dengan baik tentang
bahasa Arab yang dipakai Nabi Muhammad Saw. akan menemui kesulitan dalam
memahami hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Sebab terkadang beliau
menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat majazi (metaforis), rumzi
(simbolis), qiyasi (analogis), bahkan terkadang menggunakan sebuah kata gharib
(asing). Konteks zaman dan situasi yang berbeda di zaman Nabi Muhammad
Saw., sehingga terkadang meyebabkan redaksi hadits terasa kurang komunikatif
dengan konteks kekinian.
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Periwayatan hadis dalam sejarah dikenal adanya periwayatan bil al-ma’na
yang menyebabkan banyak matan hadits sulit untuk dipahami secara cepat karena
kemungkinan hadits-hadits itu telah mengalami perubahan dari lafadz aslinya.
Problematika dalam memahami hadits disebabkan oleh beberapa faktor
diantarannya sebagai berikut:48
1. Adanya periwayatan secara makna.
2. Latar belakang timbulnya petunjuk hadits tidak selalu mudah dapat diketahui.
3. Adanya kandungan petunjuk hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang
berdimensi “super rasional”.
4. Acuan yang digunakan sebagai pendekatan bukan hanya satu macam saja.
5. Dan masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian
matan hadits.
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TIDUR
A. Pengertian Tidur
Tidur dalam bahasa Arab adalah  اﻟﻨﻮمsinonim dengan kata اﻟﻤﻀﺘﺠﻊ
(berbaring), ( اﻟﺮﻗﺪtetap), ( اﻧﻌﺎسmengantuk). Dalam Bahasa Indonesia tidur adalah
dalam keadaan berhenti (mengaso) badan dan kesadarannya biasanya dengan
memejamkan mata.49
Al-Isfahani50 mendefinisikan tidur dengan ungkapan: “Melembutnya urat
syaraf otak dengan kelembaban oksigen menuju ke otak atau suatu keadaan
dimana Allah Swt. sedang menggengam jiwa seseorang tanpa mati. Tidur disebut
dengan mati kecil, sedangkan mati adalah tidur berat.51
Ilmu pengetahuan saat ini menyatakan tidur adalah proses biologis yang
bergerak aktif di dalam otak dan memiliki efek tertentu pada tubuh. Sedangkan
menurut ahli medis, tidur dimaksudkan sebuah zat kimia yang disebut adenosine52
terbentuk di dalam darah dan inilah yang menimbulkan rasa kantuk, lalu
berangsur-angsur zat ini terpecah saat tidur. Namun, saraf pengirim zat-zat kimia
dari otak ke jaringan tubuh lain (neurotransmitters) tetap melakukan
pengontrolan, baik ketika sedang tidur maupun terjaga. Zat ini bereaksi dalam
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berbagai kelompok sel saraf (neuron) di dalam otak. Neuron dalam tingkatan otak
yang menghubungkan otak dengan saraf tulang belakang akan menghasilkan
neurotransmitters seperti serotonim dan nerepinephrine yang mengontrol
beberapa bagian dari aktifitas otak pada saat tubuh terjaga. Sel saraf lainnya yang
berada di dasar otak mulai bereaksi pada saat tidur. Sel saraf muncul untuk
mematikan sinyal-sinyal yang membuat orang terjaga.53
Dari bebrapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan tidur merupakan
salah satu aktifitas alamiah yang dilakukan secara berulang-ulang oleh semua
makhluk hidup dengan memejamkan mata. Karakteristik utamanya adalah
berkurang atau hilangnya kesadaran, segala jenis aktifitas sensorik terhenti, semua
otot berhenti beraktifitas sehingga kemampuan untuk bereaksi terhadap stimuli
berkurang bahkan hilang sama sekali.
B. Cara Tidur Rasulullah Saw
Untuk mendapatkan tidur yang sehat dan nyaman, maka dianjurkan untuk
meneladani bagaimana cara tidur Nabi Muhammad Saw. tidur Nabi Muhammad
Saw. tidur yang sangat baik bagi kesehatan, setiap posisi dan waktu yang beliau
pilih untuk tidur sangat bermanfaat bagi kesehatan bahkan jauh sebelum ilmu
kedokteran berkembang seperti sekarang. Berikut ini merupakan cara tidur Nabi
Muhammad Saw. :
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1. Tempat tidur Nabi Muhammad Saw.
Terkadang Nabi Muhammad Saw. tidur di atas kasur, kulit yang sudah
disamak, tikar, tanah, dipan, dan terkadang di atas kain hitam.54
2. Waktu tidur Nabi Muhammad Saw.
Rasulallah Saw. biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir
malam, tapi terkadang juga tidak tidur pada awal malam karena melayani
kemaslahatan orang-orang muslim. Mata beliau tidur tapi hati beliau tidak tidur.55
Imam al-Ghazali berkata: “Ketahuilah bahwa waktu malam dan siang berjumlah
dua puluh empat jam. Janganlah tidurmu melebih delapan jam, hal itu sudah
cukup banyak. Sekirannya anda hidup enam puluh tahun, maka dua puluh tahun
atau sepertiga dari usiamu telah anda hilangkan.”
3. Berwudu sebelum tidur.
Al-Bara’ bin Azib r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw.
bersabda:

ﺼﻮٍر َﻋ ْﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﻋﺒَـ ْﻴ َﺪةَ َﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮ ِاء ﺑْ ِﻦ
َ َ ِﻪ ﻗﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠ
َ َﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻘﺎﺗِ ٍﻞ ﻗ ﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َﺤ َﺣ
ُ ﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻨ
56

ِﺼ َﻼة
ٍ َﻋﺎ ِز
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
َ َﺎل ﻗ
َ َب ﻗ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ﺖ َﻣ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ ُو
َ  َﻢ إِذَا أَﺗَـ ْﻴﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻲ ِﺒﺎل اﻟﻨ
َ ﺿ

Artinya: “......Jika engkau datang ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti
wudumu untuk sholat......” (HR. Al-Bukhari, no 247).
Dalam kitab An-Nawawi sarah Muslim, berwudu bagi orang yang hendak
tidur tidak wajib, melainkan sunah. Jika seseorang berwudu sebelum tidur, maka
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sudah cukup baginya. Tujuannya supaya tidur dalam keadaan suci, karena
dikhawatirkan akan mati pada malam itu. Selain itu mimpinya lebih tepat, dan
lebih jauh dari permainan setan terhadap diri seseorang di dalam tidurnya, serta
terhindar dari setan yang menakut-nakutinya.
4. Mengibaskan alas tidur sebelum digunakan.
Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

ِ اﺷ ِﻪ ﻓَـ ْﻠﻴـ ْﻨـ ُﻔﺾ ﻓِﺮا َﺷﻪ ﺑِ َﺪ
ِ
ﻪُ َﻻ ﻳَ ْﺪ ِري َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻔﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪاﺧﻠَ ِﺔ إِ َزا ِرﻩِ ﻓَِﺈﻧ
ُ َ ْ َ ِ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ إِﻟَﻰ ﻓ َﺮ
َ إِذَا أ ََوى أ

57ِ

Artinya:”Apabila seseorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah ia
mengibaskan di atas tempat tidurnya dengan kain sarungnya, karena ia
tidak
tahu
apa
yang
terdapat
di
atas
kasurnya.
(HR. Al-Bukhari,no. 6320)
Hadits yang senada selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga
diriwayatkan oleh Imam Muslim no 2714 dan At-Tirmidzi no 3401, dengan
berbagai bentuk kalimatnya. Hadits di atas menunjukkan beberapa hal, anjuran
mengibasi alas tidur sebelum digunakan, pengibasan dilakukan sebanyak tiga
kali, membaca basmalah sewaktu mengibasi, dan orang yang bangun dari tempat
tidurnya kemudian kembali lagi tetap dianjurkan untuk mengibasinya kembali.
Alasannya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. ialah
karena tidak mengetahui apa yang ditinggalkan diatas tempat tidur.58 Pada tahun
1967, seorang ilmuan belanda, David Williams, menemukan banyak debu di
kasur dan seprai. Karena itu, tempat tidur, kasur, dan seprai itu harus bersih dan
terbebas dari parasit, mikroba, dan debu. Jika debu itu masuk ke paru-paru
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melalui udara yang terhirup akan meyebabkan penyakit alergi pada rongga dada,
asma, bersin-bersin, atau penyakit kulit yang diakibatkan alergi.59
5. Tidur pada sisi sebelah kanan dan meletakkan pipi di atas tangan kanan.
Hal ini diterangkan di dalam hadits riwayat Al-Bara’ bin Azib, bahwa
Rasulullah bersabda:

 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ﺖ َﻣ
ْ ﻢ ا ُﺼ َﻼةِ ﺛ
َ ﻘ ﺿﻄَ ِﺠ ْﻊ َﻋﻠَﻰ ِﺷ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ َو
َ إِذَا أَﺗَـ ْﻴ
َ ﺿ
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Artinya: “......Apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu
berwudu untuk shalat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke
kanan....” (HR. Bukhari, no. 247)
Tidur pada sisi kanan memiliki beberapa faedah. Diantaranya: lebih cepat
terbangun, jantung tergantung ke arah kanan sehingga tidak merasa berat ketika
tidur. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi menurut para dokter tidur
dengan miring ke kanan lebih sehat bagi tubuh. Mereka mengatakan bahwa
hendaknya dimulai dengan berbaring ke kanan selama satu jam, kemudian
berbalik pada sisi kiri.
6. Membaca beberapa ayat al-Qur’an
a. Membaca, surat al-Fatihah, lima ayat pertama surat al-Baqarah, ayat kursi,
dan surat al-Baqarah ayat 284-285.61
b. Membaca surah Mu’awwidzatain ( surah al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Naas)
lalu meniupkannya. Faedah dari tiupan itu ialah mengharap berkah melalui
percikan dari ludah, udara, dan nafas yang langsung itu untuk ruqoyah dan
59
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zikir yang baik. Surah Al-Ikhlas dan Mu’awwidzatain itu tidak hanya
dilakukan menjelang tidur saja, melainkan juga dianjurkan untuk orang
yang sakit.
c. Membaca surah Al-Kafirun sebagai pembebasan dari syirik
Farwah bin Naufal meriwayatkan dari ayahnya, bahwasannya Nabi
Muhammad Saw. bersabda:

ﻢ ﻧَ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ُ َﻬﺎ اﻟْ َﻜﺎﻓِ ُﺮو َن ﺛﺎل ﻟِﻨَـ ْﻮﻓَ ٍﻞ اﻗـ َْﺮأْ ﻗُ ْﻞ ﻳَﺎ أَﻳـ
َ َ َﻢ ﻗﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻲ ِﺒن اﻟﻨ ََﻋ ْﻦ ﻓَـ ْﺮَوةَ ﺑْ ِﻦ ﻧـَ ْﻮﻓَ ٍﻞ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻴ ِﻬﺄ
62

ﺮكْ  َﻬﺎ ﺑَـ َﺮاءَةٌ ِﻣ ْﻦ اﻟﺸَﺧﺎﺗِ َﻤﺘِ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧـ

Artinya: Farwah bin Naufal, meriwayatkan dari ayahnya, bahwasannya Nabi
Saw bersabda: "Bacalah (Katakanlah; Wahai orang-orang kafir)
(Surah Al Kafiruun) kemudian tidurlah ketika sampai pada akhirnya,
sesungguhnya itu adalah pembebas dari perbuatan Syirik."
(HR. Abu Daud)
7. Membaca do’a dan dzikir sebelum tidur.
Doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad Saw. menjelang tidurnya
ternyata mengandung makna yang sangat agung dan mulia. Ada tauhid lengkap
dengan berbagai ragamnya, ada upaya menunjukkan kebutuhannya kepada Allah
Swt, ada permohonana ampun, taubat, dan pemeliharaan dari siksa akhirat, ada
permintaan agar dilindungi dari hawa nafsu dan setan, ada pujian kepada Allah
Swt. atas nikmat dan karunia-Nya, dan lain sebagainya yang tidak mungkin
disebutkan semuanya. Berikut ini sebagian dari doa-doa Nabi Muhammad Saw.
yang tercantum dalam beberapa hadits:
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Hadits pertama, Hafsah isteri Nabi Muhammad Saw. mengambarkan:

ِ َ ن رﺳ َﻤﺄﻪُ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﻰ اﻟﻠﻲ ﺻﻠ ِﺒَﻋﻦ ﺣ ْﻔﺼﺔَ َزو ِج اﻟﻨ
ﺿ َﻊ
َ اد أَ ْن ﻳَـ ْﺮﻗُ َﺪ َو
َ  َﻢ َﻛﺎ َن إِ َذا أ ََرﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
َ
ْ َ َ ْ
َُ َ َ َ ْ
63

ِ ُ ﻚ ﻳـﻮم ﺗَـﺒـﻌ
ِِ
ث ِﻣ َﺮا ٍر
ُ ﻢ ﻳَـ ُﻘ ُﻩِ ﺛﺖ َﺧﺪ
َ ﺎد َك ﺛََﻼ
َ ﻳَ َﺪﻩُ اﻟْﻴُ ْﻤﻨَﻰ ﺗَ ْﺤ
َ َﺚ ﻋﺒ
َ ْ َ ْ َ َ َﻢ ﻗﻨﻲ َﻋ َﺬاﺑ  ُﻬﻮل اﻟﻠ

Artinya: “ Dari Hafsah isteri Nabi Muhammad Saw., bahwa Rasulullah Saw.
apabila hendak tidur beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah
pipinya kemudian mengucapkan, "Ya Allah, ya Tuhanku lindungilah aku
dari Azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan semua hamba-Mu.' (beliau
membacanya tiga kali)."(HR. Abu Dawud, no. 5045)
Dari keteragan hadits di atas doa yang dibaca ketika akan tidur adalah:

ِ ُ ﻚ ﻳـﻮم ﺗَـﺒـﻌ
ِِ
ﺎد َك
َ َﺚ ﻋﺒ
َ ْ َ ْ َ َ َﻢ ﻗﻨﻲ َﻋ َﺬاﺑ  ُﻬاﻟﻠ
Hadits kedua, Hudzaifa bin Yaman dia berkata:

ِ
ِ
ِ اش َﻋﻦ ﺣ َﺬﻳـ َﻔﺔَ ﺑ ِﻦ اﻟْﻴﻤ
ِِ ِ
ﻰﺻﻠ
َ َﺎن ﻗ
َ ﻲ ِﺒﺎل َﻛﺎ َن اﻟﻨ
َ ِﺪﺛَـﻨَﺎ ﻗَﺒ َﺣ
َ َ ْ ْ ُ ْ ٍ ﻲ ﺑْ ِﻦ ﺣ َﺮ ﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟ َْﻤﻠﻚ َﻋ ْﻦ ِرﺑْﻌ ﻴﺼﺔُ َﺣ
ِ ِِ
ِ ﻢ إِذَا أَوى إِﻟَﻰ ﻓِﺮﻪُ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠاﻟﻠ
َﺣﻴَﺎﻧَﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ
َ َﺎم ﻗ
َ َاﺷ ِﻪ ﻗ
ُ ﻚ أ َُﻣ
َ ﺎﺳ ِﻤ
ْ ﺬي أﻪ اﻟْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠ
ْ ﻮت َوأ
ْ ِﺎل ﺑ
َ ََﺣﻴَﺎ َوإِ َذا ﻗ
َ ﺎل اﻟ
َ
َ
َ ََ ْ
64

ﻮر
ُ أ ََﻣﺎﺗَـﻨَﺎ َوإِﻟ َْﻴ ِﻪ اﻟﻨ
ُﺸ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Abdul Malik dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin
Yaman dia berkata: "Apabila Nabi Saw, hendak tidur, beliau
mengucapkan: 'Bismika amuutu wa ahya (Dengan nama-Mu aku mati
dan aku hidup).' Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan:"
Al Hamdulillahilladzii ahyaana ba'da maa amatana wailaihi nusyur
(Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah
mematikan kami, dan kepada-Nya lah tempat kembali)."(Al-Bukhari, no
5837)
Dari keterangan hadits di atas doa yang dibaca adalah:
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َﺣﻴَﺎ
ُ ﻚ أ َُﻣ
َ ﺎﺳ ِﻤ
ْ ﻮت َوأ
ْ ِﺑ

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud: Bab Ma Ya Qulu Indal Naum, hlm. 471
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Hadits ketiga, Abdullah bin Umar r.a pernah menyuruh seseorang agar
ketika berangkat tidur ia membaca:

َﻚ َﻣ َﻤﺎﺗُـ َﻬﺎ
َ َﻀ َﺠ َﻌﻪُ ﻗ
ْ َﺧ َﺬ َﻣ
َ ﺎﻫﺎ ﻟ
َ ْﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ َوأَﻧ
َ ﻢ َﺧﻠَ ْﻘ  ُﻬﺎل اﻟﻠ
َ ﻪُ أ ََﻣ َﺮ َر ُﺟ ًﻼ إِ َذا أ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ أَﻧَﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠ
َ ﺖ ﺗَـ َﻮﻓ
ِ
ﺖ َﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ
َ ُﻚ اﻟ َْﻌﺎﻓِﻴَﺔَ ﻓَـ َﻘ
َ َﺳﺄَﻟ
َ ﺎل ﻟَﻪُ َر ُﺟ ٌﻞ أَ َﺳ ِﻤ ْﻌ
َ ََوَﻣ ْﺤﻴ
َ ﺎﺣ َﻔﻈ َْﻬﺎ َوإِ ْن أ ََﻣﺘـ
ْ ََﺣﻴَـ ْﻴﺘَـ َﻬﺎ ﻓ
ْ ﺎﻫﺎ إِ ْن أ
ْ ﻲ أﻢ إِﻧ  ُﻬﻬﺎ ﻓَﺎ ْﻏﻔ ْﺮ ﻟ ََﻬﺎ اﻟﻠ
65

ِ ِ ﺎل ِﻣﻦ َﺧﻴ ٍﺮ ِﻣﻦ ُﻋﻤﺮ ِﻣﻦ رﺳ
. َﻢﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
ُ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ُﻋ َﻤ َﺮ ﻓَـ َﻘ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a, dia pernah memerintahkan seseorang yang
hendak tidur untuk membaca doa, "Ya Allah, Engkau telah menciptakan
diriku dan Engkaulah yang akan mematikannya. Matiku dan hidupku
hanya lah untuk-Mu. Apabila Engkau menghidupkan diriku, maka
jagalah. Dan apabila Engkau mematikan diriku, maka ampunilah. Ya
Allah, aku memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna. " Abdullah
bin Umar pernah ditanya oleh seseorang, "Hai Abdullah, apakah kamu
mendengar bacaan doa ini dari Umar?" Abdullah bin Umar menjawab,
"Saya memperolehnya dari orang yang lebih mulia dan utama dari Umar
yaitu Rasulullah SAW."(HR. Muslim, no 1907)
Doa yang dibaca ketika akan tidur adalah:

ﻲﻢ إِﻧ  ُﻬﻬﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟ ََﻬﺎ اﻟﻠ
َ ﺎﻫﺎ ﻟ
َ ْﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ َوأَﻧ
َ ﻢ َﺧﻠَ ْﻘ  ُﻬاﻟﻠ
َ ََﻚ َﻣ َﻤﺎﺗُـ َﻬﺎ َوَﻣ ْﺤﻴ
َ ﺖ ﺗَـ َﻮﻓ
َ ﺎﺣ َﻔﻈ َْﻬﺎ َوإِ ْن أ ََﻣﺘـ
ْ ََﺣﻴَـ ْﻴﺘَـ َﻬﺎ ﻓ
ْ ﺎﻫﺎ إِ ْن أ
َُﻚ اﻟ َْﻌﺎﻓِﻴَﺔ
َ َﺳﺄَﻟ
ْأ
Keempat, membaca tasbih 33x, tahmid 33x, dan takbir 33x.

ِ َن ﻓ َﺪﺛَـﻨﺎ ُﺷﻌﺒﺔُ ﻋﻦ اﻟْﺤ َﻜ ِﻢ ﻋﻦ اﺑ ِﻦ أَﺑِﻲ ﻟَﻴـﻠَﻰ ﻋﻦ ﻋﻠِﻲ أ ب ﺣ
ﺴ َﻼم
 ﺎﻃ َﻤﺔَ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ اﻟ
 َ َْ ْ
ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ٍ ﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ َﺣ
ِ ﻢ ﺗَﺴﺄَﻟُﻪُ َﺧﻪُ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﻰ اﻟﻠﻲ ﺻﻠ ِﺒﺖ اﻟﻨ
ﻚ
ْ ﺎد ًﻣﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﺗَ ِﺠ ْﺪﻩُ ﻓَ َﺬ َﻛ َﺮ
ْ َﺮ َﺣﻰ ﻓَﺄَﺗ ﺖ َﻣﺎ ﺗَـ ْﻠ َﻘﻰ ﻓِﻲ ﻳَ ِﺪ َﻫﺎ ِﻣ ْﻦ اﻟ
ْ َﺷ َﻜ
َ ِت ذَﻟ
َ
ْ َ ََ ْ
ِﻀ
ِ
ﻰﺲ ﺑَـ ْﻴـﻨَـﻨَﺎ َﺣﺘ
َ ﻮم ﻓَـ َﻘ
َ َﺎء أَ ْﺧﺒَـ َﺮﺗْﻪُ ﻗ
َ ِﻟِ َﻌﺎﺋ
َ َﺧ ْﺬﻧَﺎ َﻣ
ُ ﺎﺟ َﻌﻨَﺎ ﻓَ َﺬ َﻫ ْﺒ
َ ﺎءﻧَﺎ َوﻗَ ْﺪ أ
ُ ُﺖ أَﻗ
َ ﺎل ﻓَ َﺠ
َ ﻤﺎ َﺟ َﺸﺔَ ﻓَـﻠ
َ َﺎل َﻣ َﻜﺎﻧَﻚ ﻓَ َﺠﻠ
ِ ﺎدٍم إِ َذا أَوﻳـﺘﻤﺎ إِﻟَﻰ ﻓِﺮ
ِ  ُﻜﻤﺎ َﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ َﺧﻴـﺮ ﻟَ ُﻜﻤﺎ ِﻣﻦ َﺧﺎل أ ََﻻ أ َُدﻟ
ِ
اﺷ ُﻜ َﻤﺎ
َ ﺻ ْﺪ ِري ﻓَـ َﻘ
ُ َو َﺟ ْﺪ
َ ت ﺑَـ ْﺮ َد ﻗَ َﺪ َﻣ ْﻴﻪ َﻋﻠَﻰ
ْ َ ٌْ َُ َ
َ ُْ َ
َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ َ َﺧ ْﺬﺗُﻤﺎ ﻣ
ﻴﻦ ﻓَـ َﻬ َﺬا َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ
ْ ﻴﻦ َو
َ َ َ أ َْو أ
َ اﺣ َﻤ َﺪا ﺛََﻼﺛًﺎ َوﺛََﻼﺛ
َ  َﺤﺎ ﺛََﻼﺛًﺎ َوﺛََﻼﺛﻴﻦ َو َﺳﺒ
َ ـ َﺮا ﺛََﻼﺛًﺎ َوﺛََﻼﺛﻀﺎﺟ َﻌ ُﻜ َﻤﺎ ﻓَ َﻜﺒ
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ِ ِﻣﻦ َﺧ
ﺎدٍم
ْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan
kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dari Ali bahwa
Fatimah mengadukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam perihal
tangannya yang lecet akibat mengaduk gandum, maka Fatimah datang
kepada beliau dan meminta seorang pelayan, tetapi dia tidak menemui
beliau, lalu Fatimah menitipkan pesan kepada Aisyah. Ketika Nabi
datang, Aisyah pun menyampaikan pesan kepada beliau. Ali
melanjutkan; "Kemudian beliau datang kepada kami ketika kami tengah
berbaring (di tempat tidur), maka akupun bangkit berdiri, namun beliau
bersabda: 'Tetaplah pada tempat kalian berdua.' kemudian beliau duduk
di samping kami sampai aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki
beliau, lalu beliau bersabda: 'Maukah aku tunjukkan kepada kalian
sesuatu yang lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pelayan,
apabila kalian berdua hendak tidur maka bertakbirlah kepada Allah
sebanyak tiga puluh tiga kali, bertasbihlah sebanyak tiga puluh tiga kali
dan bertahmidlah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan ini semua lebih baik
buat kalian berdua dari seorang pelayan.'(HR. Al-Bukhari, no 6318)
8. Do’a ketika bagun tidur
a. Bila bangun, tapi belum berdiri dari tempat tidur, maka membaca doa:
67

ِ ِِ
ﺸﻮر
ُ َﺣﻴَﺎﻧَﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ أ ََﻣﺎﺗَـﻨَﺎ َوإِﻟ َْﻴ ِﻪ اﻟﻨ
ْ ﺬي أﻪ اﻟْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠ
َ اﻟ

Artinya:” Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah
Dia mematikan kami, dan kepada-Nya (kami kembali) pada hari
pembangkitan.(HR. Al-Bukhari, no. 6312)
b. Mengangkat pandangan ke langit sambil membaca sepuluh ayat terakhir
surah Ali Imran ayat 190-200. Hal itu dilakukan bila bangun untuk
melakukan sholat tahajud. Hal ini berdasrkan perkataan Ibnu Abbas r.a:
”Ketika aku bermalam di kediaman bibiku, Maimunah, istri Rasulallah
Saw. Rasulallah bangun pada pertenganhan malam atau beberapa saat
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sebelumnya, atau beberapa sesudahnya. Beliau bangun, lalu mengusap
mukanya dengan tangannya untuk menghilangkan rasa kantuk, kemudian
beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, kemudian beliau
bangkit menuju bejana berisi air yang digantung dan berwudu dari situ
dan beliau sempurnakan wudunya. Setelah itu beliau shalat.”
(HR. Al-Bukhari, no. 183).68
c. Hendaknya membaca sebanyak 4 kali doa berikut:

 اﺷﻬﺪ ك و اﺷﻬﺪك ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺮﺷﻚ و ﻣﻼ ﺋﻜﺘﻚ وﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻚ اﻧﻚ اﻧﺖ اﷲ ﻻ,اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﺑﺤﺪ ك
. وان ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪك ورﺳﻮ ﻟﻚ,اﻟﻪ اﻻ اﻧﺖ
Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku telah berada di pagi hari ini, segala puji
bagi-Mu. Aku persaksian kepada-Mu dan aku persaksikan kepada para
malaikat pengusung ‘Arsy-Mu, kepada seluruh malaikat-Mu, dan segenap
makhluk-Mu bahwasannya Engkau adalah Allah Swt. yang tiada Tuhan
yang berhak disembah selain Engkau, dan bahwasannya Muhammad
adalah hamba dan utusun-Mu.
Rasulullah Saw. telah bersabda yang diriwayatkan Abu Daud dengan
sanad sahih.
d. Apabila melangkahkan kakinya di depan pintu untuk keluar hendaknya
membaca:

 ِﻪﻻ ﺑِﺎﻟﻠِﻮةَ إ  ِﻪ َﻻ َﺣ ْﻮ َل َوَﻻ ﻗُـْﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠ
ُ ﻛﻠ ِﻪ ﺗَـ َﻮﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ
Artinya: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Swt, tiada daya dan
tida kekuatan kecuali dangan pertolongan Allah Swt. Doa di atas
tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia
menghasankannya.69
e. Apabila meninggalkan pintu rumahnya membaca

. اواﺟﻬﻞ اواﺟﻬﻞ ﻋﻠﻲ, اواﻇﻠﻢ او اﻇﻠﻢ, او ازل اوازل,اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻲ اﻋﻮ ذ ﺑﻚ ان اﺿﻞ او اﺿﻞ
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Artinya: “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu agar tidak tersesat
atau disesatkan, terpeleset atau dipelesetkan, berbuat zhalim atau
dizhalimi dan menjadi bodoh atau dibodohkan.”
Karena Ummu Salamah r.a berkata, “ Rasulallah Saw. tidak pernah keluar
dari rumahku melainkan ia mengangkat pandangannya ke langit sambil berkata,
‘Ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu dari tersesat dan disesatkan.70
9. Yang harus dibaca dan dilakukan setelah bermimpi.

ٍ ﺎب َﻋﻦ أَﺑِﻲ ﺳ ِﻌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ُ ﻴﺪﺛَـﻨَﺎ اﻟﻠ ﻒ ﺣ
 ﻴﺪ اﻟْ ُﺨ ْﺪ ِر
ُﻪي أَﻧ
ْ
ْ ٍ ﻪ ﺑْ ِﻦ َﺧﺒﺪﺛَﻨﻲ اﺑْ ُﻦ اﻟ َْﻬﺎد َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠ ﺚ َﺣ
َ َ ﻮﺳ
َ
ُ ُﻪ ﺑْ ُﻦ ﻳﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠ َﺣ
ِ
ﻪَ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ِﻪ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺤ َﻤ ْﺪ اﻟﻠ َﻤﺎ ِﻫ َﻲ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠـ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧَﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ُرْؤﻳَﺎ ﻳُ ِﺤﺒ
ُ  َﻢ ﻳَـ ُﻘﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻲ ِﺒَﺳﻤ َﻊ اﻟﻨ
َ ﻮل إِذَا َرأَى أ
ِ ِ
ِ
ِ  ﻤﺎ ِﻫﻲ ِﻣﻦ اﻟﻤﺎ ﻳ ْﻜﺮﻩُ ﻓَِﺈﻧ ﻚ ِﻣ
َﺣ ٍﺪ
ْ َوﻟْﻴُ َﺤﺪ
َ ِث ﺑِ َﻬﺎ َوإِذَا َرأَى ﻏَْﻴـ َﺮ ذَﻟ
َ ﺮَﻫﺎ َوَﻻ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ْﺮَﻫﺎ ﻷ ﺸ ْﻴﻄَﺎن ﻓَـﻠْﻴَ ْﺴﺘَﻌ ْﺬ ﻣ ْﻦ َﺷ
ْ َ َ َ َ
ُ َ َﻬﺎ َﻻ ﺗﻓَِﺈﻧـ
ُﺮﻩ ﻀ
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan
kepada kami Al-Laits telah menceritakan kepada kami Ibnul Al-Had dari
Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mendengar Nabi
Muhammad Saw. bersabda:"Jika salah seorang diantara kalian
bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah
Swt, maka hendaklah ia memuji Allah Swt. karenanya dan ceritakanlah,
adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal
dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukanny,
dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membah
ayakannya.” (HR. Al-Bukhari)
Informasi yang dapat diambil dari hadits di atas adalah:
a. Mimpi terkadang baik dan terkadang buruk. Mimpi yang baik berasal dari
Allah Swt, sedangkan mimpi buruk berasal dari setan dan disebut hulum.
b. Orang yang bermimpi baik hendaknya merasa gembira dan berharap
mendapatkan sesuatu yang baik serta tidak memberitahukannya kecuali
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kepada orang yang disukai, dan mimpi yang baik adalah kabar gembira dari
Allah Swt.
c. Orang yang bermimpi buruk dianjurkan meludah ke sebelah kiri sebanyak
tiga kali, kemudian memohon perlindungan kepada Allah Swt. dari gangguan
setan yang terkutuk atau dari keburukan mimpi tersebut. Kemudian
hendaklah mengubah posisi tidur atau bangun dan mengerjakan shalat, maka
itu lebih baik.
C. Beberapa Masalah Tidur
Salah satu bukti bahwa aktifitas tidur yang baik merupakan kebutuhan
yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bahwa kekurangan tidur akan
berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan memperparah penyakit lain yang
berbahaya. Di antara gangguan tidur yang paling sering dikeluhkan adalah sebagai
berikut:
1. Insomnia (sulit tidur) adalah salah satu penyakit tidur yamg hampir
menyerang setiap orang dengan kondisi tidak bisa tidur atau sulit tidur.
Sebagian orang yang diserang penyakit ini dapat terlelap dengan mudah, dan
cepat bangun, atau sebaliknya. Ada juga yang mengalami kedua masalah
tersebut, yakni susah tidur dan cepat bangun. Penyakit ini dapat menyebabkan
sesorang dilanda kantuk seharian dan membuat energi tubuhnya berkurang,
mengalami depresi, lekas marah, megalami hambatan dalam mempelajari

sesuatu, lambat dalam mengigat, dan membuatnya tidak dapat bekerja secara
maksimal.72
2. Sleep Apena (gangguan pernafasaan saat tidur) adalah jenis penyakit
gangguan pernapasan saat tidur, yang disebabkan bertambahnya berat badan
atau berkurangnya kekuatan otot karena faktor usia. Ciri-ciri penderita sleep
apena adalah mendengkur dengan keras, obesitas, terus menerus dilanda rasa
kantuk hingga dapat mengakibatkan perubahan kepribadian, seperti mudah
marah atau depresi.73
3. Sleep Walking yaitu tidur sambil berjalan, biasanya terjadi pada anak-anak,
namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada orang dewasa.
Kondisi ini tidak ada kaitannya dengan mimpi karena sleep walking terjadi
sebelum mimpi. Diantara penyebab gangguan sleep walking adalah adanya
rasa capek secar fisik dari adanya ketegangan-ketegangan pada urat saraf. 74
4. Narcolepsy (serangan ingin tidur) serangan terjadi di siang hari pada saat
sadar, saat itu seseorang penderita gangguan ini merasakan keinginan yang
mendesak untuk tidur dan ia tidak mampu mengatasinya. Lalu ia pun tertidur
dan mendengkur, sekalipun tidurnya sejenak.75
5. Captalex (serangan lemahnya otot saraf refleks) penderita akan merasakan
lemah otot kekutan dan otot refleksinya, penderit akan jatuh seketika di
tempat di mana ia berada, dan akan merasakan tidur nyenyak pada saat
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tertentu. Keadaan ini terjadi setelah mengalami emosi jiwa yang sangat
tinggi, juga setelah mengalami tertawa secara terus menerus, dan biasanya
terjadi pada usia muda.76
6. Trypanosomiosis (gangguan penyakit tidur)
Gagguan ini disebabkan oleh binatang parasit tertentu yang dipindahkan oleh
nyamuk C.C ke hewan dan manusia. Nyamuk ini mencari bahan makanan
dari darah korban. Jenis nyamuk dan parasit ini bermacam-macam. Biasanya
banyak ditemukan di daerah-daerah luas di Afrika Tengah dan di kawasan
Asia Timur. Binatang ini menyerang hati, jantung, dan sisitem saraf pusat,
sehingga pada akhirnya si penderita akan mengalami tidur yang panjang dan
pada akhirnya membawa kepada kematian.77
7. Gangguan tidur pada usia lanjut permasalahan yang menggangu adalah
adanya keluhan rasa sakit di persendian dan kerapuhan tulang, semakin
bertambahnya zat asam lambung dan kembalinya getah lambung ke seluruh
kerongkongan, terjadinya gangguan penyakit jantung dan gangguan pada
sistem pernafasan yang berkepanjangan, dan terjadinya pengerasan pada
ujung pembuluh arteri.78
8. Restless legs syndrome (RLS) adalah sebuah penyakit yang menimbulkan
gerakan-gerakan

ringan,

tusukan,

atau

perasaan

geli

yang

tidak

menyenangkan pada bagian kaki serta muncul sebuah keinginan untuk
menggerakan bagian-bagian tubuh tersebut agar lebih nyaman. Penyakit ini
mengakibatkan
76
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insomnia pada malam harinya. RSL yang berat umumnya banyak terjadi di
kalangan yang usiannya tua, meskipun gejala-gejalanya bisa timbul disemua
usia.79
D. Manfaat Dan Hikmah Tidur
1.

Manfaat Tidur.

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, manfaat tidur itu ada dua macam:
a)

Untuk

ketenangan

anggota

tubuh

dan

mengistirahatkannya.

Mengistirahatkan otak khususnya serebal korteks yakni bagian otak yang
terpenting atau fungsi mental tertinggi, yang digunakan untuk mengigat,
memvisualisasikan, membayangkan, menilai, serta memberi argumentasi. Pada
waktu tidur tubuh dapat membuang semua zat limbah dari otot, memperbaiki sel,
menyimpan atau mengembalikan energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh,
atau mengembalikan kemampuan yang hilang dalam satu hari.80 Ketika tidak
mendapatkan tidur yang cukup, badan tidak dapat bekerja dengan tidak normal.
Misalnya menurunya kadar hormon dan fungsi sistem kekebalan tubuh.
Tidur malam yang berkualitas dapat menigkatkan fungsi alat mental. Tidur
sangat dibutuhkan untuk konsolidasi, sebuah proses di mana terjadi perubahan
sinapsis yang membuat ingatan yang baru saja disimpan menjadi lebih bertahan
lama dan stabil.81 Peningkatan dalam hal ingatan telah diasosiasikan dengan tidur
REM dengan gelombang tidur yang lambat, dan juga dengan ingatan keterampilan
motorik dan persepsi spesifik.
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b)

Mencerna makanan, mematangkan proses metabolisme, membuang semua

zat limbah dari otot dan memperbaiki sel.
Tidur sebagai terapi kecemasan, emosi, dan ketegangan saraf.82 Apabila

c)

seseorang merasa kesal dan mengalami ketegangan saraf, kemudian tidur dan
beristirahat, setelah bangun akan merasa lebih tentram dan nyaman. Hati pun lebih
tenang daripada sebelum tidur. Bukti ilmiah dari tidur sejenak yang diberikan
Allah Swt. kepada bala tentara muslim pada perang Badar dan Uhud.
2.

Hikmah Tidur
Apabila melihat seorang yang sedang tidur, sebenarnya tidak melihat

sosok manusia yang di dalamnya tidak ada akal, tidak ada jiwa, tidak ada ruh, dan
juga tidak ada esensi kehidupan padanya. Sebab, ruh manusia telah meninggalkan
jasadnya sehingga ia pun tidur tidak dapat melihat, tidak bisa mendengar, tidak
bisa merasakan sesuatu pun yang terjadi disekitarnya, tetapi apabila ruh itu
dikembalikan pada jasadnya tentu ia terbangun dari tidurnya. Maka hikmah dari
tidur adalah untuk mempercayai bahwasannya akan adanya Hari Kebangkitan
setelah mati yang semua manusia akan mengalaminya.
Tidur juga merupakan sebagian kematian kecil, dimana Allah Swt.
memegang nyawa dan ditahannya nyawa seseorang yang ditetapkan kematiannya.
Allah Swt. memegang dan melepaskan nyawa seseorang sampai waktu yang
ditentukan.83 Seseorang ditengah tidurnya tidak merasakan perjalanan waktu,
karena ruhnya sedang berada dalam arwah yang tidak ada perjalanan waktu di
dalamnya. Salah satu buktinya, pada zaman dahulu para pemuda Ashabul Khafi
82
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Ahmad Syawqi, Misteri Tidur..., hlm. 76
Lihat Qs, aZ-Zumar (39) ayat 42

tidur selama 300 tahun lamanya, lalu Allah Swt. membangunkan mereka,
selanjutnya salah satu dari mereka berkata: “ Berapa lama kalian tertidur dalam
goa?” Mereka menjawab, “ Kami menginap sehari atau mungkin setengah hari.
Oleh karena itu, di saat seseorang dalam kondisi tidur, itu berarti ia dalam kondisi
kematian kecil. Sebab ruhnya telah keluar dari jasadnya, hanya saja masih ada
hubungan antara ruh dengan jasadnya.

BAB IV
PEMAHAMAN HADITS TENTANG BERBARING
KE KANAN SAAT TIDUR
A. Inventarisasi Hadits
Penelusuran hadits-hadits berbaring ke kanan pada saat tidur dalam
penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada Mu’jam al-mufaharas li Alfaz alHadits dan dengan bantuan CD ROM program hadits “mawsu’ah al-Hadits alSharif al-Kutub al-Tis’ah” dengan berpedoman pada kata kunci  ﺷﻘﻚditemukan
informasi sebagai berikut:

: ت,

97  ادب: د, 56  ذﻛﺮ: م, 5  دﻋﻮات, 75  وﺿﻮ: خ.ﺛﻢ اﺿﻄﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻚ اﻻ ﻳﻤﻦ
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242 , 4 : ﺣﻢ, 116 دﻋﻮات

Dari informasi di atas, diketahui bahwa hadits ini terdapat dalam kitab
Shahih Al-Bukhari Bab Wudu hlm 75 dan Bab Do’a hlm 5, Shahih Muslim Bab
Dzikir hlm 56, Sunan Abu Daud Bab Adab hlm 97, Sunan Al-Tirmidzi Bab Do’a
hlm 166, dan Sunan Ahmad bin Hambal. Hadits-hadits tersebut adalah:
1. Shahih Al-Bukhari
a) Bukhari melalui jalur Muhammad bin Muqatil

ﺼﻮٍر َﻋ ْﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﻋﺒَـ ْﻴ َﺪةَ َﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮ ِاء ﺑْ ِﻦ
َ َ ِﻪ ﻗﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠ
َ َﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻘﺎﺗِ ٍﻞ ﻗ ﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َﺤ َﺣ
ُ ﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻨ
ٍ َﻋﺎ ِز
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﺿﻄَ ِﺠ ْﻊ َﻋﻠَﻰ
َ َﺎل ﻗ
َ َب ﻗ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ﺖ َﻣ
ْ ﻢ ا ُﺼ َﻼةِ ﺛ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ ُو
َ  َﻢ إِذَا أَﺗَـ ْﻴﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻲ ِﺒﺎل اﻟﻨ
َ ﺿ
ًﻚ َر ْﻏﺒَﺔً َوَرْﻫﺒَﺔ
ْ ﻮ ﻚ َوﻓَـ
َ ْت ﻇَ ْﻬ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
ُ ْﺠﺄ
َ ﺖ أ َْﻣ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬﻲ إِﻟ َْﻴ
َ ﻘ ِﺷ
ُﺿ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْ ﻢ أ  ُﻬﻢ ﻗُ ْﻞ اﻟﻠ ُﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ ﺛ
َ ﻚ َوأَﻟ
 ْﺖ ﻓَِﺈ ْن ُﻣ
ﺖ ِﻣ ْﻦ
َ ْﺖ َوﺑِﻨَﺒِﻴ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ ﻻ إِﻟ َْﻴِﻚ إ
َ ْﺠﺄَ َوَﻻ َﻣ ْﻨ َﺠﺎ ِﻣ ْﻨ
َ إِﻟ َْﻴ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
َ  ِﺬي أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
َ ﻢ  ُﻬﻚ اﻟﻠ
َ ﻚ َﻻ َﻣﻠ
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A.J. wensik, Al-Mu’jam al-Muffaras Li al-Fadz al-Hadits an-Nabawi, Juz 3, Brill.
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ِ ﻦ ﺖ ﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻔﻄْﺮةِ واﺟﻌﻠْﻬ
ﻤﺎ َ َﻢ ﻓَـﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ َ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ﻗآﺧ َﺮ َﻣﺎ ﺗَـﺘَ َﻜﻠ
َ ِﻟَْﻴـﻠَﺘ
َ َ ْﻚ ﻓَﺄَﻧ
ُ َْ َ َ
َ ﻲ ِﺒد ْدﺗُـ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ﺎل ﻓَـ َﺮ
ْﺖ
َ َﻚ ﻗ
َ ﺎل َﻻ َوﻧَﺒِﻴ
َ ِْﺖ َوَر ُﺳﻮﻟ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
ُ ْﺖ ﻗُـﻠ
َ  ِﺬي أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
ُ ﺑَـﻠَ ْﻐ
َ ﻢ  ُﻬﺖ اﻟﻠ
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah
mengambarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengambarkan
kepada kami Sufyan dari Manshur dari Sa'ad bin 'Ubaidah dari Al-Bara'
bin 'Azib berkata, "Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Jika kamu
mendatangi tempat tidurmu maka wudulah seperti wudu untuk shalat,
lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu dan ucapkanlah: allahumma
aslamtu wajhii ilaika wa fawwadltu amrii ilaika wa alja`tu zhahrii ilaika
raghbatan wa rahbatan ilaika laa malja`a wa laa manjaa illaa ilaika
allahumma aamantu bikitaabikalladzii anzalta wannabiyyikalladzii
arsalta (Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan
urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu dengan
perasaan senang dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan
menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan kepada-Mu. Ya Allah, aku
beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu
yang Engkau utus) '. Jika kamu meninggal pada malammu itu, maka
kamu dalam keadaan fitrah dan jadikanlah do'a ini sebagai akhir
kalimat yang kamu ucapkan." Al Bara' bin 'Azib berkata, "Maka aku
ulang-ulang do'a tersebut di hadapan Nabi Saw. hingga sampai pada
kalimat: allahumma aamantu bikitaabikalladzii anzalta (Ya Allah, aku
beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan), aku ucapkan: wa
rasuulika (dan rasul-Mu), beliau bersabda: "Jangan, tetapi
wannabiyyikalladzii arsalta (dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus)."
(HR. Al-Bukhari)
b) Bukhari melalui jalur Musaddad

ِبر
ِ
َ َﻮرا َﻋ ْﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﻋﺒَـ ْﻴ َﺪةَ ﻗ
َ َﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ ْﻌﺘَ ِﻤ ٌﺮ ﻗ ﺪ ٌد َﺣ ﺴ
ُ ﺎل َﺳ ِﻤ ْﻌ
ُﻪﺿ َﻲ اﻟﻠ
ُ ﺖ َﻣ ْﻨ
َ ٍ ﺪﺛَﻨﻲ اﻟْﺒَـ َﺮاءُ ﺑْ ُﻦ َﻋﺎ ِز ﺎل َﺣ
ًﺼ
َ ﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َﺣ
ِ ُ ﺎل ﻟِﻲ رﺳ
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﻢ ُﺼ َﻼةِ ﺛ
َ َﺎل ﻗ
َ ََﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻗ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ﺖ َﻣ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ َو
َ  َﻢ إِذَا أَﺗَـ ْﻴﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
َُ
َ ﺿ
ﻚ
ْ ﻮ ﻚ َوﻓَـ
ْا
َ ْت ﻇَ ْﻬ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
ُ ْﺠﺄ
َ ﺖ أ َْﻣ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
َ ﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ إِﻟ َْﻴ
َ ﻘ ﺿﻄَ ِﺠ ْﻊ َﻋﻠَﻰ ِﺷ
ُﺿ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْ ﻢ أ  ُﻬﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ َوﻗُ ْﻞ اﻟﻠ
َ ﻚ َوأَﻟ
ْﺖ ﻓَِﺈ ْن
َ ْﺖ َوﺑِﻨَﺒِﻴ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ ﻻ إِﻟ َْﻴِﻚ إ
َ ْﺠﺄَ َوَﻻ َﻣ ْﻨ َﺠﺎ ِﻣ ْﻨ
َ َرْﻫﺒَﺔً َوَر ْﻏﺒَﺔً إِﻟ َْﻴ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
َ  ِﺬي أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
َ ﻚ
َ ﻚ َﻻ َﻣﻠ
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ِ ﻦ ﺖ ﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻔﻄْﺮةِ ﻓَﺎﺟﻌﻠْﻬ
 ُﻣ
ﻚ
َ َْﺖ ﻗ
ُ آﺧ َﺮ َﻣﺎ ﺗَـ ُﻘ
َ ﺎل َﻻ َوﺑِﻨَﺒِﻴ
َ ِﻦ َوﺑَِﺮ ُﺳﻮﻟ َﺳﺘَﺬْﻛِ ُﺮُﻫ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
ُ ﻮل ﻓَـ ُﻘﻠ
َ  ﺖ ُﻣ
ُ َْ َ
ْ ْﺖ أ
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ْﺖ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠاﻟ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada
kami Mu'tamir dia berkata; saya mendengar Manshur dari Sa'd bin
Ubaidah dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al-Bara` bin 'Azib
r.a dia berkata; Rasulallah Saw. bersabda kepadaku: "Apabila kamu
hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk
shalat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan, dan
ucapkanlah: 'allahumma aslamtu nafsi ilaika wafawadltu amrii ilaika wa
alja`tu zhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika laa malja`a walaa
manjaa minka illa ilaika amantu bikitaabika alladzii anzalta wa
binabiyyika alladzii arsalta (Ya AIlah ya Tuhanku, aku berserah diri
kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu dan aku berlindung
kepada-Mu dalam keadaan harap dan cemas, karena tidak ada tempat
berlindung dan tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali dengan
berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah
Engkau turunkan dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau
utus).' Apabila kamu meninggal (pada malam itu) maka kamu mati
dalam keadaan fitrah (suci). Dan jadikan bacaan tersebut sebagai
penutup ucapanmu (menjelang tidur).' Maka aku berkata; 'Apakah saya
menyebutkan; 'Saya beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus?
' Beliau menjawab: 'Tidak, namun saya beriman kepada Nabi-Mu yang
telah Engkau utus.'(HR. Al-Bukhari)
2. Shahih Muslim
Muslim melalui jalur Usman bin Abi Syaibah

: وﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن. أﺧﺒﺮﻧﺎ: )ﻗﺎل إﺳﺤﺎق-  واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻌﺜﻤﺎن- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ِ َ ن رﺳ َب أ
ٍ  ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة ﺣﺪﺛﻨﻲ اﻟْﺒـﺮاء ﺑْﻦ َﻋﺎ ِز،ﺣﺪﺛﻨﺎ( ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮر
ﺎل
َ َ َﻢ ﻗﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
َُ
ََ
ِ
ﺖ َو ْﺟ ِﻬﻲ
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
 ﺿﻮءَ َك ﻟِﻠ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْ ُﺼ َﻼةِ ﰒ
ْ ت َﻣ
َ اﺿﻄَﺠ ْﻊ َﻋﻠَﻰ ِﺷﻘ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ ُو
ْ ﻲ أﻢ إِﻧ  ُﻬ ﻗُ ْﻞ اﻟﻠُﻚ ْاﻷ َْﳝَ ِﻦ ﰒ
َ َﺧ ْﺬ
َ إِ َذا أ
ﺖ
ْ ﻮ ﻚ َوﻓَـ
َ ﻻ إِﻟ َْﻴِﻚ إ
َ ْﺠﺄَ َوَﻻ َﻣ ْﻨ َﺠﺎ ِﻣ ْﻨ
َ ﻚ َر ْﻏﺒَﺔً َوَرْﻫﺒَﺔً إِﻟ َْﻴ
َ ْت ﻇَ ْﻬ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
ُ ْﺠﺄ
َ ﺖ أ َْﻣ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
َ إِﻟ َْﻴ
ُ آﻣ ْﻨ
ُﺿ
َ ﻚ
َ ﻚ َﻻ َﻣﻠ
َ ﻚ َوأَﻟ
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ِ  َ ْﺖ وﺑِﻨَﺒِﻴ
ِ  َ ِﺑِ ِﻜﺘﺎﺑ
ِ ﻦ ِﻣﻦ ْﺖ واﺟﻌ ْﻠﻬ
ﺖ َﻋﻠَﻰ
 ﻚ ُﻣ
 ﻚ ﻓَِﺈ ْن ُﻣ
َ ِﺖ ِﻣ ْﻦ ﻟَْﻴـﻠَﺘ
َ آﺧ ِﺮ َﻛ َﻼ ِﻣ
َ
َ ْﺖ َوأَﻧ
َ َ ﻚ اﻟﺬي أَﻧْـ َﺰﻟ
ْ ُ َ ْ َ َ ﻚ اﻟﺬي أ َْر َﺳﻠ
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ِ ﺎل ﻗُﻞ آﻣْﻨﺖ ﺑِﻨﺒِﻴ
ِ ِﻦ ﻓَـ ُﻘ ْﻠﺖ آﻣْﻨﺖ ﺑِﺮﺳﻮﻟ ﻦ ِﻷَﺳﺘﺬْﻛِﺮﻫ ددﺗُـﻬﺎل ﻓَـﺮ
ِ
ﺖ
َ َ ُ َ ْ َ َﺖ ﻗ
َ َُ ُ َ ُ
َ ﺬي أ َْر َﺳ ْﻠﻚ اﻟ
َ ﺬي أ َْر َﺳ ْﻠﻚ اﻟ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َاﻟْﻔﻄَْﺮةِ ﻗ

Artinya: Telah menceritakan Usman bin Abi Saibah dan Ishaq bin Ibrahim
................dan Ishak berkata: Dari Al-Bara’ bin ‘Azib r.a, bahwasannya
Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka
berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk shalat. Setelah itu
berbaringlah dengan miring ke kanan, lalu berdoalah, 'Ya Allah ya
Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepadaMu dan aku berlindung kepada-Mu dalam keadaan aman dan bahaya,
karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari adzabMu kecuali dengan berlindung kepada-Mu Aku beriman kepada kitabMu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang
telah Engkau utus.' Jadikan bacaan tersebut sebagai penutup ucapanmu
menjelang tidur. Apabila kamu meninggal dunia pada malam itu, maka
kamu meninggal dalam kesucian diri {fitrah}." Al-Bara" berkata, "Saya
mengulang-ulang bacaan tersebut agar hafal dan saya ucapkan 'Saya
beriman kepada rasul-Mu yang telah Engkau utus.' Lalu Nabi
Muhammad Saw berkata, "Ucapkanlah, 'Saya beriman kepada Nabi-Mu
yang telah Engkau utus.(HR. Muslim)
3. Sunan Abu Daud
Sunan Abu Daud melalui jalur Musdad

ٍ ﺪﺛَﻨِﻰ اﻟْﺒَـﺮاءُ ﺑْ ُﻦ َﻋﺎ ِز ﺎل َﺣ
ب
َ َث َﻋ ْﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﻋﺒَـ ْﻴ َﺪةَ ﻗ
َ َﺪﺛَـﻨَﺎ اﻟ ُْﻤ ْﻌﺘَ ِﻤ ُﺮ ﻗ ﺪ ٌد َﺣ ﺴ
ُ ﻮرا ﻳُ َﺤﺪ
ُ ﺎل َﺳ ِﻤ ْﻌ
ُ ﺖ َﻣ ْﻨ
ًﺼ
َ
َ ﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َﺣ
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﺿﻄَ ِﺠ ْﻊ
ُ ﺎل ﻟِﻰ َر ُﺳ
َ َﺎل ﻗ
َ َﻗ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ﺖ َﻣ
ْ ﻢ ا ُﺼﻼَةِ ﺛ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ ُو
َ  » إِذَا أَﺗَـ ْﻴ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-  ِﻪﻮل اﻟﻠ
َ ﺿ
ًﻚ َرْﻫﺒَﺔً َوَر ْﻏﺒَﺔ
ْ ﻮ ﻚ َوﻓَـ
َ ْت ﻇَ ْﻬ ِﺮى إِﻟَْﻴ
ُ ْﺠﺄ
َ ﺖ أ َْﻣ ِﺮى إِﻟ َْﻴ
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬﻰ إِﻟ َْﻴ
َ ﻘ َﻋﻠَﻰ ِﺷ
ُﺿ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْ ﻢ أ  ُﻬﻚ اﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ َوﻗُ ِﻞ اﻟﻠ
َ ﻚ َوأَﻟ
ﺎل » ﻓَِﺈ ْن
َ َ ﻗ.« ْﺖ
َ ْﺖ َوﺑِﻨَﺒِﻴ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ  إِﻟ َْﻴﻚ إِﻻ
َ ْﺠﺄَ َوﻻَ َﻣ ْﻨ َﺠﻰ ِﻣ ْﻨ
َ إِﻟ َْﻴ
َ  ِﺬى أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
َ  ِﺬى أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
َ ﻚ
َ ﻚ ﻻَ َﻣﻠ
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ِ ﻦ ﺖ ﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻔﻄْﺮةِ واﺟﻌﻠْﻬ
ِ  ِﻣ
 ِﺬىﻚ اﻟ
َ َ ﻗ.« ﻮل
ُ آﺧ َﺮ َﻣﺎ ﺗَـ ُﻘ
َ ِْﺖ َوﺑَِﺮ ُﺳﻮﻟ
ُ ﻦ ﻓَـ ُﻘﻠ َﺳﺘَﺬْﻛِ ُﺮُﻫ
ُ ﺎل اﻟْﺒَـ َﺮاءُ ﻓَـ ُﻘﻠ
َ ﺖﻣ
ُ َْ َ َ
ْ ْﺖ أ
◌َ  ِﺬى أَ ْر َﺳﻠْﺖﻚ اﻟ
َ َ ﻗ.ْﺖ
َ ﺎل ﻻَ َوﺑِﻨَﺒِﻴ
َ أ َْر َﺳﻠ
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Artinya: “... Diriwayatkan dari Sa’ad bin Ubaidah, ia berkata telah menceritakan
kepadaku Al-Bara' bin ‘Azib, ia berkata, Rasulallah Saw. bersabda
kepadaku, "Apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti
wudumu untuk shalat, kemudian tidurlah di atas sisi kananmu (miring ke
kanan) lalu ucapkanlah: Ya Allah, ya Tuhanku aku serahkan diriku
kepada-Mu dan aku titipkan perkaraku kepada-Mu, dan aku serahkan
ragaku kepada-Mu dengan penuh rasa takut (ditolak) dan rasa harap
(diterima), tiada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari-Mu
kecuali kepada-Mu, aku beriman kepada Kitab-Mu yang Engkau
turunkan dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus." Beliau bersabda,
"Apabila kamu mati, maka kamu mati dalam keadaan fitrah (suci), dan
jadikanlah itu akhir dari apa yang kamu ucapkan'." Al-Bara' berkata,
'Maka aku berkata, 'Aku minta untuk menyebutkan semuanya!' Maka aku
berkata, "...dan (aku beriman) kepada Rasul-Mu yang Engkau utus!' Nabi
bersabda, 'Bukan (begitu lafaznya) tapi (aku beriman) kepada Nabi-Mu
yang Engkau utus'.(HR. Abu Daud)
4. Sunan Al-Tirmidzi
Sunan Al-Tirmidzi melalui jalur Sofyan bin Wakik

ِ َ ن رﺳ َﺪﺛَﻨِﻲ اﻟْﺒـﺮاء أ ﺪﺛَـﻨَﺎ ﺟ ِﺮﻳﺮ َﻋﻦ ﻣ ْﻨﺼﻮٍر َﻋﻦ ﺳﻌ ِﺪ ﺑ ِﻦ ُﻋﺒـﻴ َﺪةَ ﺣ ﺪﺛَـﻨَﺎ ﺳ ْﻔﻴﺎ ُن ﺑﻦ وﻛِﻴ ٍﻊ ﺣ ﺣ
ُﻪﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
ُ َ ْ ٌ َ
َ َْ ْ ْ َ ْ
َ َ ُْ َ ُ
َ
ُ َ ُ ََ
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﻢ  ُﻬﻢ ﻗُ ْﻞ اﻟﻠ ُﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ ﺛ
َ َ َﻢ ﻗَﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ت َﻣ
ْ ﻢ ا ُﺼ َﻼةِ ﺛ
َ ﻘ ﺿﻄَ ِﺠ ْﻊ َﻋﻠَﻰ ِﺷ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
َ َﺧ ْﺬ
ُ ﺿﺄْ ُو
َ ﺎل إِذَا أ
َ ﺿ
ﻚ
ْ ﻮ ﻚ َوﻓَـ
َ ْﺠﺄَ َوَﻻ َﻣ ْﻨ َﺠﺎ ِﻣ ْﻨ
َ ﻚ َر ْﻏﺒَﺔً َوَرْﻫﺒَﺔً إِﻟ َْﻴ
َ ْت ﻇَ ْﻬ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
ُ ْﺠﺄ
َ ﺖ أ َْﻣ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬﻲ إِﻟ َْﻴ
ُﺿ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْأ
َ ﻚ َﻻ َﻣﻠ
َ ﻚ َوأَﻟ
 ﻚ ُﻣ
 ْﺖ ﻓَِﺈ ْن ُﻣ
ﺎل
َ َﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻔﻄ َْﺮةِ ﻗ
َ ِﺖ ﻓِﻲ ﻟَْﻴـﻠَﺘ
َ ْﺖ َوﻧَﺒِﻴ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ ﻻ إِﻟ َْﻴِإ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
َ  ِﺬي أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
َ ﻚ
ِ
ْﺖ
َ ْﺖ ﻓَـ َﻘ
َ ﺖ ﺑِﻨَﺒِﻴ
َ ِﺖ ﺑَِﺮ ُﺳﻮﻟ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
ُ َﺳﺘَﺬْﻛِ َﺮﻩُ ﻓَـ ُﻘﻠ
ْ ﻦ ﻷ ﻓَـ َﺮ َد ْدﺗُـ ُﻬ
َ ﺎل ﻗُ ْﻞ
َ ْﺖ
Artinya: Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada
kami dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah telah menceritakan
kepadaku: Al-Bara' bahwa Rasulallah Saw. bersabda, "Apabila kamu
berbaring di pembaringanmu, maka berwudhulah sebagaimana
wudhumu untuk shalat. Lalu berbaringlah di atas lambung sebelah
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kanan. Lalu bacalah do'a (ini), 'Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadaMu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, dan aku kembalikan
punggungku kepada-Mu, karena rasa cinta dan takut kepada-Mu. Tidak
ada tempat kembali dan tempat keselamatan dari hukuman-Mu selain
kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan,
dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus.' Jika aku meninggal dunia pada
malam-Mu (itu), maka engkau telah meninggal dunia dalam keadaan
Islam. " Al-Bara" berkata, "Aku membaca kalimat itu berulang-ulang
agar hafal. Aku kemudian berkata, 'Aku beriman kepada rasul-Mu yang
telah engkau utus.' Katakanlah olehmu, 'Aku telah beriman kepada nabiMu yang telah engkau utus'.(HR. Al-Tirmidzi)89
5. Musnad Imam Ahmad bin Hambal
Sunan Ahmad bin Hambal melalui jalur Abdullah

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻲ ﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ آدم ﺛﻨﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ اﺑﻦ ﻋﻴﺎض ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة ﻋﻦ
ِ ﺖ إِﻟَﻰ ﻓِﺮ
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ
َ ﻘ ﺿﺄْ َوﻧَ ْﻢ ﻋَﻠَﻰ ِﺷ
َ اﺷ
َ ْاﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻗﺎل إِذَا أ ََوﻳ
َ
ْﺠﺄَ َوَﻻ
ْ ﻮ ﻚ َوﻓَـ
َ ﻚ َرْﻫﺒَﺔً َوَر ْﻏﺒَﺔً إِﻟ َْﻴ
َ ْت ﻇَ ْﻬ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
ُ ْﺠﺄ
َ ﺖ أ َْﻣ ِﺮي إِﻟ َْﻴ
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬﻲ إِﻟ َْﻴ
ُﺿ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ْ ﻢ أ  ُﻬَوﻗُ ْﻞ اﻟﻠ
َ ﻚ َﻻ َﻣﻠ
َ ﻚ َوأَﻟ
 ﺖ ُﻣ
 ْﺖ ﻓَِﺈ ْن ُﻣ
ﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻔﻄ َْﺮة
َ ْﺖ َوﺑِﻨَﺒِﻴ
َ ِﺖ ﺑِ ِﻜﺘَﺎﺑ
َ ﻻ إِﻟ َْﻴِﻚ إ
َ َﻣ ْﻨ َﺠﺎ ِﻣ ْﻨ
َ  ِﺬي أ َْر َﺳﻠﻚ اﻟ
َ  ِﺬي أَﻧْـ َﺰﻟﻚ اﻟ
ُ آﻣ ْﻨ
َ ﻚ

90ِ

Artinya: Abdullah menceritakan kepada kami (bahwa) bapak saya telah
menceritakan kepada saya (bahwa) Yahya bin Adam telah menceritakan
kepada kami (bahwa) Fudailun yaitu Ibnu Iyadun dari Mansur dari
Sa’ad bin Ubidah dari Al-Bara’ bin ‘Azib berkata, “Nabi Saw. bersabda:
“ apabila kamu hendak tidur maka berwudulah dan tidurlah pada rusuk
kananmu, lalu berdolah, ‘Ya Allah aku pasrahkan wajahku kepada-Mu,
aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepadaMu dengan perasaan senang dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat
berlindung dan menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan kepadaMu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan
kepada Nabi-Mu yang Engkau utus) '. Jika kamu meninggal pada
malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah.
(HR. Ahmad bin Hambal)
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Dari hadits-hadits di atas, penulis mendapatkan bahwa hadits-hadits ini
dikeluarkan oleh 5 mukharij dan diriwayatkan oleh 6 jalur sanad. Oleh karena itu,
peneliti hanya akan mendiskripsikan ranji sanad gabungan yang dikeluarkan oleh
Imam Al-Bukhari:

رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة

ﻣﻨﺼﻮر

ﺳﻔﻴﺎن

ﻋﺒﺪ اﷲ

ﻣﻌﺘﻤﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ

ﻣﺴ ّﺪد

اﻟﺒﺨﺎ ري
Dari sanad di atas terlihat bahwa hadits yang dikeluarkan oleh Imam AlBukhari ini melalui 2 jalur dan keduanya sampai kepada Rasulallah Saw. Untuk
mengetahui kualitas hadits tersebut, dibutuhkan unsur-unsur kaidah kesahihan

hadits. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka hadits tersebut dikategorikan
hadits yang sahih, dapat dijadikan hujjah. Menurut Syuhudi Ismail, kaidah
kesahihan hadits adalah sebagai berikut:91
1. Sanad hadits yang bersangkutan harus bersambung mulai dari
mukharrijnya sampai kepada Nabi Muhammad Saw.
2. Seluruh periwayat dalam hadits itu harus bersifat adil dan dhobit.
3. Sanad dan matannya harus terhindar dari kenjanggalan (syuzuz) dan
cacat (illat).
Berkaitan tentang hadits berbaring ke kanan pada saat tidur termasuk
dalam katigori hadits sahih, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam AlBukhari dan Imam Muslim. Dapat diketahui bahwa kedua Imam hadits tersebut
dikenal mutasyaddid92 dalam meriwayatkan hadits. Kesahihan hadits ini juga
didukung oleh kesepakatan ulama hadits bahwa hadits-hadits yang disepakati
periwayatannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim berada pada tingkatan
tertinggi dan tidak diragukan kesahihannya.
B. Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadits dan Medis
1) Larangan tidur dengan posisi tengkurap

 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ.  ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ. ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻘﺜﻮب ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻛﺎﺳﺐ
اﻟﻤﺠﻤﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻃﺨﻔﺔ اﻟﻐﻔﺎري ﻋﻦ أﺑﻲ ذر ﻗﺎل ﻣﺮ ﺑﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ وأﻧﺎ ﻣﻀﻄﺠﻊ
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Artinya: “... Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata: “Nabi Saw. pernah
melewatiku yang sedang berbaring di atas perutku (tidur tengkurap),
maka beliau mendorongku dengan kakinya sambil bersabda: Wahai
Junaidib, ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka”.
(HR. Ibnu Majah)
Hadits tersebut merupakan larangan untuk tidur dengan tengkurap dan
Allah Swt. pun membencinya, dan setiap perbuatan yang tidak disukai oleh Allah
Swt, maka hendaklah ditinggalkan. Ketidaksukaan Allah Swt. jika ditinjau dari
segi kesehatan ternyata ada kesesuaian, karena dalam ilmu kesehatan tidur dengan
posisi tengkurap memang tidak dianjuarkan. Tidur dengan posisi ini banyak
membawa dampak negatif bagi tubuh.
Di saat tidur, seseorang menghirup dan melepaskan hawa udara. Pada saat
itulah otot diafgrama yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut turut
bergerak naik turun. Sehingga paru-paru dipenuhi oleh udara di kala udara itu
dihirup, selanjutnya udara itu keluar pada saat melepas nafas. Apabila otot
diafragma turun pada saat menghirup udara, tentunya akan terjadi tekanan atas
lambung dan usus. Sehingga hal itu menyebabkan dinding perut terdorong ke
depan, sebaliknya perut akan terdorong ke belakang ketika udara dilepaskan.
Karena itulah dinding perut akan terus menerus bergerak ke depan, setelah itu
mengendur dan kembali lagi terdorong ke depan. Sedangkan apabila seseorang
tidur dengan tengkurap, tentunya gerakan dinding perut akan terhenti. Selanjutnya
gerakan otot diafragma akan menyempit, dan pada akhirnya mengakibatkan
proses pernafasan menjadi terganggu serta akan menimbulkan penurunan kadar
gas oksigen dalam darah, dan menjadikan kadar gas karbondioksida dalam darah

semakin meningkat. Semua itu akan meyebabkan efek-efek negatif bagi kesehatan
manusia.94
2) Larangan dan pembolehan posisi tidur telentang dan meletakkan kaki
satu ke kaki yang lain

 ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲﻮل اﻟﻠ
َ ن َر ُﺳ َﺰﺑَـ ْﻴ ِﺮ َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ أ ﺚ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻰ اﻟ
ٌ ﺪﺛَـﻨَﺎ ﻟ َْﻴ ﺪﺛَـﻨَﺎ ﻗُـﺘَـ ْﻴﺒَﺔُ َﺣ َﺣ
ُ ْﻴﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ ُرْﻣ ٍﺢ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﻟﻠ ﺚ ح َو َﺣ
ِبو
ِ ِ ِ ِ ِ  ﺎل اﻟ
ِ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧَـ َﻬﻰ َﻋ ِﻦ ا ْﺷﺘِﻤ
ﺮ ُﺟ ُﻞ إِ ْﺣ َﺪى ِر ْﺟﻠَْﻴ ِﻪ َﻋﻠَﻰ اﻷُ ْﺧ َﺮى اﺣ ٍﺪ َوأَ ْن ﻳَـ ْﺮﻓَ َﻊ اﻟ
َ ٍ ﻤﺎء َواﻻ ْﺣﺘﺒَﺎء ﻓﻰ ﺛَـ ْﻮ ﺼ
َ
95ِ

َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺴﺘَـﻠ ٍْﻖ َﻋﻠَﻰ ﻇَ ْﻬ ِﺮﻩ

Artinya: “... dikabarkan dari Jabir, dia berkata: “bahwa Rasulallah Saw.
melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian, dan
duduk ( dengan meninggikan kedua lututnya ke dada) dengan selembar
pakaian, serta menumpangkan sebelah kakinya pada kaki yang lain ketika
tidur terlentang”.(HR. Muslim)

 رأﻳﺖ رﺳﻮل: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺰﻫﺮي ﻗﺎل أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﻗﺎل
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اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ واﺿﻌﺎ إﺣﺪى رﺟﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى

Artinya: “... diceritakan dari ‘Abbad bin Tamim dari pamannya dia berkata: “
saya melihat Rasulallah Saw. tidur telentang di masjid sambil meletakkan
salah satu kakinya di atas yang lainnya.”(HR. Al-Bukhari)
Kedua hadits di atas merupakan sebagian dari beberapa redaksi hadits
yang melarang dan membolehkan tidur dengan posisi telentang. Hadits tentang
posisi telentang dangan meletakkan kaki satu di atas kaki yang lain, dalam Sahih
Al- Bukhari mempunyai ikhtilaf dengan hadits yang dikeluarkan oleh selainnya.
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Dalam Sahih Al-Bukhari hanya terdapat pembolehan saja. Sedangkan dalam kitab
yang lain terdapat juga larangan.
Para ulama telah memadukan kedua hadits tersebut dengan cara
mengarahkan larangan dalam hadits dari Jabir. Salah satunya adalah Imam
Nawawi (631-676 H), beliau berkata, dilarangnya tidur dengan posisi telentang
dengan meletakkan kaki satu pada kaki yang lain dikhawatirkan akan terbukanya
pakaian yang meyebabkan terlihatnya aurat. Namun sebaliknya, jika hal ini
dilakukan dalam tempat yang sepi dan memungkinkan tidak terlihat auratnya,
maka diperbolehkan. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa tidur telentang adalah
posisi tidur yang paling buruk setelah posisi tengkurap. Beliau menjelaskan
bahwa posisi telentang hanya diperkenakan untuk beristirahat bukan untuk tidur.97
Mengenai kesehatan sosial dari hadits tersebut adalah tidur telentang akan
meyebabkan seseorang mendengkur dalam tidurnya. Hal ini jika dilakukan dalam
keadaan sendiri dan tidak mempunyai kebiasan tidur mendekur, maka tidaklah
mengapa, karena tidak akan menggangu orang lain. Namun, jika hal tersebut
terjadi ditengah-tengah banyak orang atau ditempat umum, maka akan
menimbulkan dampak negatif dan prasangka buruk kepada si pelaku.
Sedangkan jika ditinjau dari ilmu kesehatan, ada ilmuan yang mengatakan
bahwa tidur dengan posisi telentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas
kaki lainnya tidak memberikan relaksasi pada tubuh. Salah satu hal yang
diharapkan ketika tidur adalah bisa memberikan relaksasi pada tubuh dan jiwa.
Sedangkan relaksasi ini hanya dapat terwujud apabila setiap otot dalam keadaan
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relaks, dan setiap sendi berada dalam posisi yang nyaman tanpa kekangan pada
ikatan-ikatannya. Hal ini tidak terjadi jika tidur dengan meletakkan salah satu kaki
di atas kaki lainnya. Tujuan untuk mendapatkan relaksasi tersebut hanya dapat
terwujud dengan posisi miring ke kanan seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad
Saw.98
3) Anjuran miring ke kanan
Berkaitan dengan anjuran untuk tidur dengan posisi miring ke kanan akan di
bahas secara perinci dalam pembahasan di bawah ini.
C. Analisis Ma’anil Hadits Berbaring Ke Kanan Saat Tidur
Dalam melakukan tela’ah ma’ani, penulis menggunakan metode yang
dipaparkan oleh Yusuf Al-Qardhawi, sebagai berikut:
1. Memahami hadits sesuai petunjuk al-Qur’an.
Adapun langkah pertama yang ditempuh ialah memahami hadits sesuai
dengan petunjuk al-Qur’an adalah roh bagi keberadaan Islam dan pondasi
bangunannya, yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang pokok
sebagai sumber perundang-undangan Islam, sedangkan sunnah Nabi Saw. adalah
pensyarah yang menjelaskan perundang-undangan itu secara terperinci.99 Dengan
kata lain, hadits Nabi Muhammad Saw. merupakan penjelas al-Qur’an secara
teoritis dan penerapannya. Oleh karena itu, untuk memahami hadits tentang
berbaring ke kanan saat tidur didukung oleh al-Qur’an.
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu
malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang mendengarkan.(QS. Ar-rum ayat 23)
Di dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka menjelaskan, apabila
matahari telah terbenam udara yang panas berubah jadi sejuk. Kesejukkan udara
dan bumi yang diliputi gelap meyebabkan keadaan yang demikian jadi sesuai
untuk istirahat, maka mata pun ingin tidur. Siang hari pun karena banyak bekerja
maka ada waktu untuk istirahat sebentar, yang dinamai dengan bahasa Arab
(waktu qailulah). Didalam Surat An-Nur ayat 58 waktu istirahat itu mendapat
pengakuan, termasuk tiga waktu100 yang menurut adab sopan santun Islam,
dilarang untuk bertamu.101
Sedangkan Quraish Shihab mengomentari ayat tersebut berdasarkan
penafsiran ulama, beliau menulis bahwa maksud dari “Dan di antara tanda-tanda
kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu
mencari sebagian dari karunia-Nya” sejalan dengan banyak ayat al-Qur’an yang
menjelaskan bahwa Allah Swt. menjadikan malam untuk beristirahat dan siang
untuk mencari rizki.
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Artinya: “Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, Dan kami jadikan malam
sebagai pakaian, Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,”
(QS. An-Naba’: 9-11)
Kata

 ﺳﺒﺎ ﺗﺎsubatan ada yang memahaminya terambil dari kata  ﺳﺒﺖsabata

yang berarti memutus dan yang diputus adalah kegiatan sehingga pada akhirnya ia
mengandung makna istirahat. Ada juga yang memahaminya sejak semula dalam
arti tenang, yakni tenangnya beberapa potensi yang tadinya giat yaitu saat
seseorang sedang sadar, dari sini kata tersebut diartikan tidur.102 Memang secara
umum malam untuk tidur dan siang untuk bekerja, tetapi pemahaman ini tidak
harus selalu demikian. Saat ini malam telah menjadi waktu tidur sekaligus untuk
mencari rezeki dan siang digunakan juga untuk kedua tujuan tersebut.
Jika dikaitkan dengan hadits dalam pembahasan ini, maka akan didapati
bahwasannya ayat al-Qur’an meyebutkan bahwa tidur merupakan sarana untuk
beristirahat dan merupakan salah satu nikmat, karunia, serta rahmat dari Allah
Swt. kepada hamba-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa alam tidur yang dirasakan
selama ini adalah alam yang sangat menakjubkan dan penuh dengan misteri,
hanya saja karena manusia terbiasa menghadapinya, maka hilanglah rasa takjub
dari diri mereka, sehingga tidak lagi menarik perhatian dan menakjubkan bagi
manusia. Tidur merupakan kebutuhan penting bagi seluruh makhluk hidup
termasuk manusia. Manusia selama hidupnya harus ada waktu-waktu istirahat
berupa tidur. Oleh sebab itu, seorang manusia bisa tidur dalam keadaan duduk,
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kendati tidur dalam posisi ini sangatlah tidak memadai untuk bisa memperoleh
kenyamanan tidur sesuai yang diharapkan. Posisi yang benar bagi manusia adalah
dengan bersandar di sisi kanan tubuhnya dalam keadaan kedua tangan dan kaki
sedikit terlipat. Lalu telapak kanan diletakkan di bawah pipi, seraya
menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kemudian diusahakan agar selalu berubah
posisi tidurnya. Posisi seperti ini benar-benar merupakan posisi terbaik bagi tubuh
saat sedang tidur, karena posisi tersebut bisa mewujudkan kenyamanan pada
tubuh dan jiwa. Posisi seperti inilah yang dianjurkan dalam hadits.
Rasulallah Saw. telah memberikan arahan dan petunjuk kepada manusia
dalam hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir
bahwa Rasulallah Saw. bersabda:

 ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲﻮل اﻟﻠ
َ ن َر ُﺳ َﺰﺑَـ ْﻴ ِﺮ َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ أ ﺚ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻰ اﻟ
ٌ ﺪﺛَـﻨَﺎ ﻟ َْﻴ ﺪﺛَـﻨَﺎ ﻗُـﺘَـ ْﻴﺒَﺔُ َﺣ َﺣ
ُ ْﻴﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ ُرْﻣ ٍﺢ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﻟﻠ ﺚ ح َو َﺣ
ِبو
ِ ِ ِ ِ ِ  ﺎل اﻟ
ِ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧَـ َﻬﻰ َﻋ ِﻦ ا ْﺷﺘِﻤ
ﺮ ُﺟ ُﻞ إِ ْﺣ َﺪى ِر ْﺟﻠَْﻴ ِﻪ َﻋﻠَﻰ اﻷُ ْﺧ َﺮى اﺣ ٍﺪ َوأَ ْن ﻳَـ ْﺮﻓَ َﻊ اﻟ
َ ٍ ﻤﺎء َواﻻ ْﺣﺘﺒَﺎء ﻓﻰ ﺛَـ ْﻮ ﺼ
َ
ِوﻫﻮ ﻣﺴﺘـﻠ ٍْﻖ ﻋﻠَﻰ ﻇَﻬ ِﺮﻩ
ْ
َ َْ ُ َُ َ
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Artinya: “... dikabarkan dari Jabir, dia berkata: “bahwa Rasulallah Saw.
melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian, dan
duduk ( dengan meninggikan kedua lututnya ke dada) dengan selembar
pakaian, serta menumpangkan sebelah kakinya pada kaki yang lain ketika
tidur telentang”.(HR. Muslim)
Penafsiran ilmiah terhadap hadits di atas adalah dengan meletakkan satu
kaki di atas kaki lainnya di saat tidur telentang, tidak akan bisa mewujudkan
keyamanan pada tubuh dan jiwa. Sebab rasa nyaman bisa diperoleh apabila
seluruh urat-urat tubuh dan persendian derada dalam keadan rileks.104 Dengan
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kata lain, untuk bisa mendaptkan rasa nyaman ketika tidur hendaknya posisi tidur
seperti posisi bayi ketika berada dalam kandungan, sebagaimana yang disebutkan
di dalam hadits dan saran para ilmuan di masa kini. Oleh karena itu, hadits
tentanga pola tidur Nabi dapat dianalisis, bahwa hidup di dunia ini semata-mata
hanya untuk taat kepada Allah Swt. segala sesuatu di muka bumi ini telah diatur
oleh Allah Swt. melalui petunjuk al-Qur’an dan Rasul-Nya, yakni berupa hadits.
Dengan adanya pola tidur yang ditawarkan oleh Rasulallah Saw. tersebut
diharapkan bisa menjadi jalan yang akan membawa seseorang memasuki sebuah
kenikmatan tidur yang luar biasa dan tentunya menyehatkan.
2. Mengumpulkan hadits yang satu tema.
Langkah selanjutnya yang ditempuh adalah mengumpulkan hadits yang
satu tema dalam pencarian hadits tentang berbaring ke kanan saat tidur
menggunakan kitab Mu’jam Al-Mufarras li Al-Fadzi Al-Hadits An-Nabawi yang
disusun A.J Wensik bahwa hadits ini terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhari,
Shahih Muslim, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibnu Majah
dengan diriwayatkan oleh 6 jalur sanad.
Jika dilihat dari jalur Bukhari dan Muslim, sanad hadits adalah muttasil,
sedangkan dari jalur Tirmidzi sanadnya hanya bernilai hasan, karena salah satu
rawinya ada yang berkualitas maqbul yaitu Sufyan bin Waqi‟. Dari jalur Abu
Dawud, sanad hadits juga bernilai hasan karena Fatir bin Khalifah al-Mahzumi
adalah saduq. Hadits-hadits tersebut telah dipaparkan di dalam bab 4 pada poin A.
Hadits tersebut tidak ada yang bertentangan dan semua hadits tersebut

memberikan makna bahwa Rasulallah Saw. menganjurkan untuk berbaring ke
kanan saat tidur.
3. Memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuan.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ahli hadits untuk mengetahui
makna hadits, salah satunya adalah mencari latar belakang diriwayatkan hadits
tersebut. Diketahuinya asbabul wurud hadits, maka akan mempermudah dalam
memahami makna sebuah hadits.105 Tetapi tidak semua hadits mempunyai asbabul
wurud, untuk itu ada tiga hal pokok yang melatarbelakangi timbulnya suatu hadits
yakitu :
a) Hadits yang mempunyai asbabul wurud
b) Hadits yang tidak mempunyai asbabul wurud secara khusus
c) Hadits yang diriwayatkan sesuai dengan keadaan yang terjadi atau
keadaan yang sedang berkembang.
Hadits yang berkenaan dengan berbaring ke kanan saat tidur ini termasuk
pada bagian b hadits yang tidak mempunyai asbabul wurud secara khusus, dan
hadits tersebut merupakan hadits yang disabdakan Rasulallah Saw. kepada Bara’
sebagai nasihat khususnya di saat ia akan tidur.106 Mengenai dengan berwudu dan
membaca do’a sebelum tidur yang diajarkan Rasulallah Saw. bertujuan untuk
berjaga jika seseorang meninggal, meninggal dalam keadaan fitrah.
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4. Memahami makna kata perkata.
Adapun langkah selanjutnya yakni memahami hadits dengan makna kata
perkata. Dalam hal ini penulis mengambil sebagian matan yang diriwayatkan oleh
beberapa periwayat sebagai berikut:
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 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ
 ﻮء َك ﻟِﻠ
ْ ﺖ َﻣ
ْ ﻢ ا ُﺼ َﻼةِ ﺛ
َ ﻘ ﺿﻄَ ِﺠ ْﻊ َﻋﻠَﻰ ِﺷ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ ُو
َ  إِذَا أَﺗَـ ْﻴ.1
َ ﺿ
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ِ
ﻚ ْاﻷ َْﳝَ ِﻦ
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
 ﺿﻮءَ َك ﻟِﻠ
ْ ُﺼ َﻼةِ ﰒ
ْ ت َﻣ
َ اﺿﻄَﺠ ْﻊ َﻋﻠَﻰ ِﺷﻘ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
ُ ﺿﺄْ ُو
َ َﺧ ْﺬ
َ  إِذَا أ.2
109

ِ ﺖ إِﻟَﻰ ﻓِﺮ
 ﻚ ﻓَـﺘَـ َﻮ
ﻚ ْاﻷَﻳْ َﻤ ِﻦ
َ ﻘ ﺿﺄْ َوﻧَ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ِﺷ
َ اﺷ
َ ْ إِ َذا أ ََوﻳ.3
َ

Teks hadits tentang posisi tidur berbaring ke kanan ini melalui jalur
periwayat dan matan hadits yang terdapat pada Kutub as-Sittah di atas terdapat
bunyi lafal yang berbeda pada kata  إذاأوﻳﺖ, إذاأﺧﺬت, إذاأﺗﻴﺖmeskipun berbeda
lafalnya, tapi ketiga kata tersebut mempunyai makna yang sama yaitu “apabila
kamu hendak datang” untuk tidur, untuk matan yang lainnya tidak ada perbedaan.

 اﺿﻄﺠﻊberasal dari kata  ﺿﺠﻊyang berarti “tidur berbaring”110, menurut
kaidah nahwu dengan dipakainya kalimat fi’il amar dalam kalimat mempunyai
makna yang menujukkan tuntutan atau anjuran (sunnah), bukan merupakan
sebuah kewajiban.
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Isi matan hadits tersebut dapat disebut dengan sunnah jibiliyah (perbuatan
yang biasa dilakukan oleh manusia sesuai dengan tabiatnya), seperti makan dan
minum. Tidur pada dasarnya merupakan perkara tabiat yang tidak mengandung
hukum, baik itu wajib atau mustahab (sunnah).111 Akan tetapi dianjurkan untuk
miring ke kanan dan didahului dengan berwudu serta membaca dzkir-dzikir
sebelum tidur. Menurut An-Nawawi dalam syarahnya untuk Sahih Muslim
menjelaskan bahwa sunnah yang disebutkan dalam hadits tersebut, dikarenakan
Nabi menyukai mengerjakan sesuatu dengan anggota badan sebelah kanan, juga
karena tidur dengan posisi miring ke kanan lebih mempercepat untuk terbangun.112
Menurut al-Jauzy tidur miring ke kanan adalah posisi yang paling baik
untuk tubuh. Dia mengatakan bahwa tidur miring ke kanan dapat dilakukan ketika
mulai tidur, hal ini disebabkan karena miring ke kanan dilakukan untuk
mempercepat proses penurunan makanan. Kemudian bisa berbalik ke sisi kiri,
untuk membantu proses pencernaan makanan oleh lambung.113
Dapat diketahui bahwasannya tidur itu untuk istirahat menghilangkan rasa
kantuk, maka seseorang akan mencari bagaimana posisi yang dapat membuat
tidurnya nyaman dan berkualitas. Apabila sesorang tidak nyaman dengan posisi
tidur berbaring ke kanan, maka orang tersebut dianjurkan untum mencari posisi
yang lain. Jika mengacu pada redaksi hadits-hadits yang berkaitan dengan hadits
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tersebut, maka ada tiga hal yang dapat dipahami dalam hadits. Yaitu: berwudu
sebelum tidur, memposisikan tubuh pada bagian kanan dan berdoa sebelum tidur.
a) Perintah atau anjuran berwudu sebelum tidur pada redaksi hadits yang ada,
terdapat dua tujuan, yakni: agar ketika orang tersebut meninggal, maka dia dalam
keadaan fitrah, dan yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh. Dalam Syarah
Sunan Abi Dawud disebutkan, berwudu dilakukan bukan untuk lama atau
tidaknya masa tidur, hal ini dilakukan ketika setiap akan memulai tidur. Berwudu
sebelum tidur merupakan sebuah kesunahan, bukan kewajiban. Adapun makna
yang terkandung dalam hadits-hadits tersebut hanya sebuah dalil tentang anjuran
berwudu sebelum tidur. Namun terdapat dispensasi juga, ketika mata terasa
ngantuk berat (al-Nu’as), maka diperbolehkan untuk tidak berwudu. Meskipun
terjadi perbedaan di kalangan Ulama dalam menanggapi wudu, yang terpenting
adalah memperhatikan kebersihan dalam kegiatan tidur.
b) Alternatif atau solusi untuk membantu menjaga kesehatan tubuh adalah
dengan posisi tidur miring ke sisi kanan. Perlu diketahui, hal ini hanya dilakukan
pada permulaan tidur, adapun ditengah-tengah tidur, maka boleh untuk merubah
posisi dalam ketidak sadarannya. Imam Ibn Al-Qoyyim (w. 751 H) menegaskan
bahwa Nabi tidur dengan berbaring ke sisi kanan dan beliau meletakkan tangan
kanannya di bawah pipi kanan.114 Hal ini sesuai dengan sabda Rasulallah Saw:
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ِ ِ
ِ ِ
ِ ﻲ َﻋﻦ ﺣ َﺬﻳـ َﻔﺔَ ر ﻚ َﻋﻦ ِرﺑ ِﻌ
ِ
ﺎل َﻛﺎ َن
َ َﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ ﻗﺿ َﻲ اﻟﻠ
ْ ْ ِ ﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ َﻋ َﻮاﻧَﺔَ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟ َْﻤﻠ ﻴﻞ َﺣ
َ ﺪﺛَﻨﻲ ُﻣ َﺣ
َ ْ ُ ْ
َ ﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ إ ْﺳ َﻤﺎﻋ
ﻚ
ُ ﻢ ﻳَـ ُﻘ ُﻩِ ﺛﺖ َﺧﺪ
ْ َﺧ َﺬ َﻣ
َ ﺎﺳ ِﻤ
َ ﺿ َﻊ ﻳَ َﺪﻩُ ﺗَ ْﺤ
َ ْﻴ ِﻞ َوﻀ َﺠ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠ
َ  َﻢ إِذَا أﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
ْ ِﻢ ﺑ  ُﻬﻮل اﻟﻠ
َ ﻲ ِﺒاﻟﻨ
ِ ِِ
ﻮر
َ َﻆ ﻗ
َ اﺳﺘَـ ْﻴـ َﻘ
ُ َﺣﻴَﺎﻧَﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ أ ََﻣﺎﺗَـﻨَﺎ َوإِﻟ َْﻴ ِﻪ اﻟﻨ
ُ أ َُﻣ
ْ ﺬي أﻪ اﻟْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠ
ْ ﻮت َوأ
ْ َﺣﻴَﺎ َوإِذَا
َ ﺎل اﻟ
ُﺸ
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan
kepada kami Abu 'Awanah dari Abdul Malik dari Ribi'I dari Hudzaifah
r.a dia berkata: "Apabila Nabi Saw. hendak tidur di malam hari, beliau
meletakkan tangannya di bawah pipi, kemudian beliau mengucapkan:
"Bismika amuutu wa ahya (Dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup)."
Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan: 'Al Hamdulillahilladzii
ahyaana ba'da maa amatana wailaihi nusyur (Segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya
lah tempat kembali).' (HR. Al-Bukhari)
Tidur pada posisi miring ke kanan merupakan posisi terbaik dalam tidur,
karena tidak akan menggaggu pernapasan dan sistem tubuh yang lain. Posisi
miring ke kanan kemudian menekukkan sedikit kakinya merupakan tidur yang
paling ideal dan memberikan relaksasi yang dibutuhkan bagi tubuh dan jiwa, hal
ini dikaitkan dengan janin di dalam rahim yang mampu bertahan dalam beberapa
bulan.116
Tidur dengan miring ke kanan akan membuat posisi jantung menggantung
pada posisi sebelah kanan, sehingga tidak akan menyulitkan sirkulasi darah. Ibnu
Al-Jauzi berkata: “Posisi tidur yang demikian ini (miring ke kanan), menurut
analisa ahli kedokteran lebih baik bagi tubuh. Mereka juga mengatakan, mulailah
tidur dengan menghadap ke sisi kanan kemudian setelah itu boleh untuk berbalik
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ke sisi kiri”.117 Adapun kebalikan atau antonim dari tidur miring ke kanan adalah
tidur miring ke kiri. Ibnu Al-Qoyyim menjelaskan tentang dampak buruk yang
ditimbulkan dari tidur miring ke kiri ditinjau dari kesehatan, beliau mengatakan: “
terlalu sering tidur dengan sisi kiri membahayakan bagi jantung karena
kecenderunagan anggota (organ dalam) ke kiri, maka bisa menekannya. Dan tidur
terburuk adalah tidur dalam posisi telentang. Posisi ini hanya diperkenankan
untuk beristirahat dan bukan untuk tidur. Namun demikian dibandingkan dengan
posisi tidur telentang, tidur dengan posisi tengkurap (dengan mukanya) adalah
posisi tidur yang paling buruk”.118
Oleh karena itu, hadits-hadits tentang posisi tidur dengan berbaring ke
kanan dapat dianalisis, bahwa hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk taat
kepada Allah Swt. segala sesuatu di muka bumi ini telah diatur oleh Allah Swt.
melalui petunjuk al-Qur’an dan Rasul-Nya, yakni berupa hadits. Dengan adanya
pola tidur yang ditawarkan oleh Rasulallah Saw. tersebut diharapkan bisa menjadi
jalan yang akan membawa seseorang memasuki sebuah kenikmatan tidur yang
biasa dan tentunya menyehatkan.
c)

Lafadz doa “....  ” اﻟﻠﻬﻢ اﺳﻠﻤﺖ وﺟﻬﻲ اﻟﻴﻚ وﻓﻮﺿﺖ اﻣﺮي اﻟﻴﻚyang dipanjatkan

ketika hendak tidur, jika mengacu pada redaksi yang ada, maka terdapat minimal
dua varian untuk doa yang dipanjatkan sebelum tidur. Yakni, bisa dengan
membaca doa tersebut, atau jika terjadi sesuatu yang menyebabkan terlupakannya
doa tersebut, atau karena terlalu panjang, maka Nabi memberi alternatif doa yang
117
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lebih ringkas. Namun, dalam beberapa hadits yang lain terdapat banyak ragam
tentang doa yang dibaca ketika hendak tidur, salah satunya adalah seperti yang
telah disebutkan pada bagian mengibasi tempat tidur, dan hadits lainnya yang
tidak penulis cantumkan dalam skripsi ini. Tujuan doa yang termuat dalam
redaksi-redaksi hadits tersebut adalah, bahwa doa akan menjaga seseorang dalam
tidurnya dan merupakan sebuah nasehat Nabi kepada umatnya agar menjadikan
doa tersebut sebagai penutup dari kehidupan dunia atau kondisi terjaga menuju
tidur.
5. Berbaring ke kanan ditinjau dari segi medis
Pada umumnya umat muslim menggunakan organ tubuh bagian kanan
sebagai anggota tubuh yang dominan dalam beraktifitas seperti makan,
memegang, dan lainnya. Mengenai tidur Nabi Muhammad Saw. juga
menganjurkan untuk memulai dengan berbaring ke sebelah kanan, kemudian
beliau berbalik bertumpu sedikit pada sisi kiri. Dengan posisi tersebut proses
pencernaan lebih cepat karena condongnya lambung di atas hati. Kemudian beliau
kembali tidur bertumpu pada sisi kanan lagi, agar makanan segera larut dari
lambung.119 Selain bermanfaat bagi pencernaan, ada beberapa manfaat lain yang
dapat diambil dari posisi tidur miring ke kanan, sebagai berikut:
a) Dengan tidur pada posisi sebelah kanan, maka otak bagian kiri yang pusat
jaringan saraf segala aktifitas organ tubuh bagian kanan akan terhindar dari
bahaya yang timbul akibat sirkulasi yang melambat saat tidur atau diam.
Bahaya tersebut meliputi pengendapan bekuan darah, lemak, asam sisa
119
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oksidasi, dan peningkatan kecepatan atherosclerosis atau penyempitan
pembuluh darah. Sehingga jika seseorang berisiko terkena strok, maka yang
berisiko adalah otak bagian kanan, dengan akibat kelumpuhan pada sebelah
kiri (bagian yang tidak dominan).120
b) Jantung sebagai pusat pompa darah ke seluruh tubuh. Sebuah penelitian yang
dilakukan oleh Chen dan Kuo Departemen Kesehatan Rumah Sakit Umum
Provinsi Tao-Yuan, RRC, terkait efek tiga posisi tidur yakni posisi terlentang,
tubuh miring ke kiri, dan miring ke kanan terhadap jantung dengan
menggunakan alat pengukur sepektrum jantung didapatkan hasil bahwa
aktifitas jantung terbaik didapatkan pada saat subjek penelitian tidur dengan
posisi miring ke sebelah kanan.121 Tidur miring ke kanan akan mengurangi
beban jantung, posisi tersebut memungkinkan cairan tubuh (darah)
terdistribusi merata dan terkonsentrasi di sebelah kanan (bawah). Hal ini akan
menyebabkan beban aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung lebih
rendah. Dampak posisi ini adalah denyut jantung menjadi lebih lambat dan
tekanan darah juga akan menurun. Kondisi ini akan membantu kualitas tidur.
c) Dengan tidur miring ke kanan, lambung akan bisa beristirahat. Lambung
manusia berbentuk seperti tabung berbentuk koma dengan ujung katup
keluaran menuju usus menghadap ke arah kanan bawah. Jika seorang tidur
dengan miring ke sebeleh kiri, maka proses pengeluaran chime (makanan
yang telah dicerna oleh lambung dan bercampur asam lambung) akan sedikit
120
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terganggu. Hal ini akan memperlambat proses pengosongan lambung.
Hambatan ini pada akhirnya akan meningkatkan akumulasi asam, yang akan
meyebabkan erosi pada dinding lambung. Posisi ini juga akan menyebabkan
cairan usus yang bersifat basa, bisa masuk kembali menuju ke lambung
sehingga mengakibatkan erosi pada dinding lambung di dekat pylorus.122
d) Tidur dengan posisi miring ke kanan juga akan meningkatkan pengosongan
kandungan empedu pankreas. Adanya aliran chime yang lancar akan
menyebabkan keluaran cairan empedu juga meningkat. Hal ini akan
mencegah pembentukan batu kandung empedu. Keluaran getah pankreas juga
akan menigkat dengan posisi miring ke kanan. Di samping itu, juga akan
menigkatkan waktu penyerapan zat gizi. Sebab saat tidur, pergerakan usus
meningkat.123
e) Dengan posisi miring ke sebelah kanan, maka perjalanan makanan yang telah
tercerna dan siap diserap akan menjadi lebih lama. Hal ini disebabkan posisi
usus halus hingga usus besar ada di bawah. Selama waktu tidur,
memungkinkan penyerapan makanan secara optimal. Dan dengan tidur
miring ke sebelah kanan, proses pengisian usus besar sigmoid (sebelah anus)
akan lebih cepat penuh. Jika sudah penuh, maka akan merangsang gerak usus
besar diikuti relaksasi dari otot anus, sehingga pada waktunya akan
memudahkan buang air besar.124
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f) Disamping itu, biasanya orang lebih sering melakukan pergerakan dengan
anggota badan sebelah kanan. Secara ergonomis, guna menyeimbangkan
posisi saat beraktivitas cenderung menggunakan kaki kiri sebagai pusat
pembebanan. Sehingga kaki kiri biasnya cenderung lebih lambat. Jika tidur
dengan posisi miring ke sebelah kanan, maka pengosongan vena kaki kiri
akan lebih cepat, sehingga rasa pegal lebih cepat hilang.125
D. Kontekstualitas Hadits
Beberapa penjelasan mengenai hadits tentang berwudu sebelum tidur dan
anjuran untuk berbaring ke kanan dapat dilakukan analisa lebih lanjut terkait
dengan kondisi tempat dan waktu yang berbeda antara masa Nabi Muhammad
Saw. dengan masa sekarang. Diantaranya adalah:
a. Berwudu sebelum tidur
Berwudu sebelum tidur artinya membersihkan anggota tubuh sebelum tidur.
Secara sepintas akan terpikir, bukankah membrsihkan tubuh tidak hanya dengan
bewudu, bisa dengan mandi ataupun menggunakan pelembab. Padahal dalam
beberapa anjuran Nabi adalah menjaga kebersihan, dengan cara apa saja. Jika
mencoba menganalisa lebih dalam apa yang melatarbelakangi adanya sebuah
hadits, maka tidak akan terlepas dari pemahaman aspek situasi dan kondisi.
Adanya kontroversi sebab dianjurkan wudu sebelum tidur di kalangan
ulama dan pakar medis menjadi sebab perlunya permasalahn ini dikaji lebih
lanjut. Para ulama berpendapat bahwa anjuran berwudu sebelum tidur adalah
untuk memperoleh kematian yang baik ketika seseorang pada saat tidur meninggal
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dunia. Sementara pakar medis berpendapat bahwa berwudu merupakan media
akupuntur untuk meyehatkan otot saraf.
Dari pola tidur ini, terdapat sebuah pernyataan, kenapa Nabi tidak mandi
saja sebelum tidur?, mandi jelas lebih banyak fungsinya sebagai akpuntur
dibanding wudu, karena pada saat mandi seluruh anggota badan akan mendapat
basuhan dan usapan. Sedangkan wudu hanya bagian tertentu saja, seperti mulut,
muka, tangan, telinga, rambut, dan kaki. Namun yang dikehendaki Nabi bukanlah
itu.
Anjuran nabi tersebut tidak bertentangan dalam segi apapun. Nabi
menganjurkan hanya untuk berwudu dan tidak menganjurkan mandi sebelum
tidur, hal ini bukan saja dalam konteks agama, melainkan pakar medis
mengatakan bahwa mandi pada malam hari dapat memicu terkena penyakit
reumatik, susah tidur dan memicu penuaan dini. Namun dalam kondisi tertentu,
seperti pulang kerja, maka sesorang akan mandi. Jika hal ini dilakukan maka tidak
bertentangan dangan anjuran Nabi tersebut. Sebagai umat Islam hendaknya
setelah mandi kemudian melakukan wudu, dengan niat mengikuti sunnah Rasul
dan mengharap kebaikan dari Allah Swt. Dari pemahaman tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa, wudu merupakan aktifitas yang dilakukan sebelum tidur
yang sangat disunahkan (sunah muakkad), dan sarana membersihkan tubuh yang
simple, jika tidak keburu untuk mandi. Hadits ini tertuju bagi umat Islam dan
manusia secara universal yang mengiginkan pola hidup bersih dan menyehatkan.
Namun, bagi yang tidak melakukan hal itu, maka tidak mengapa, karena pada

dasarnya anjuran itu adalah sebuah pilihan, bukan pendoktrinan, dan tentunya
juga harus melihat pada berbagai pertimbangan. Seperti aspek kesehatan.
b. Posisi tidur miring ke kanan
Nabi Muhammad Saw. adalah teladan terbaik bagi seluruh manusia, hal itu
tampak pada perintah beliau kepada Bara’ bin ‘Azib untuk tidur dengan posisi
miring ke kanan. Sabda Nabi Muhammad Saw. tersebut sangat bernilai
mengajarkan bagaimana memposisikan tubuh pada saat tidur. Menurut penulis
anjuran tersebut bukan merupakan kewajiban yang harus diikuti. Pendapat ini
penulis sesuaikan berdasarkan realita yang ada, fasilitas tidur yang sekarang
digunakan sangat berbeda dengan yang digunakan pada masa Nabi, dan secara
sepintas akan terfikir, bukankah setiap posisi tidur tergantung dengan keyamanan
seseorang. Apalagi dengan adanya fasilitas yang memadai, seperti kasur empuk
dan kamar per individu (satu kamar untuk satu orang). Namun tidak menafikan
masih banyaknya orang yang hidup seperti pada zaman Nabi, tidur di atas kardus,
karung dan lain sebagainya. Jadi apa yang dianjurkan Nabi memang bisa
dipraktekkan, namun dalam konteks yang berbeda.
Berangkat dari pemahaman terhadap historis pada masa Nabi, maka dapat
dianalisis bahwa apa yang dianjurkan oleh Nabi tentu sangat jauh dari kondisi saat
ini. Karena dalam memahami latar belakang munculnya sebuah hadits, maka tidak
akan terlepas dari pemahaman aspek situasi dan kondisi pada masa Nabi.
Tentunya dengan berbagai pertimbangan juga tidak menjadi dasar hukum bagi
seseorang yang hidup di masa modern ini untuk mengabaikan anjuran posisi tidur
Nabi tersebut. Selama anjuran Nabi itu bisa memberikan manfaat, maka tidak ada

alasan untuk mengabaikannya. Namun, jika memang pada realitanya tidur dengan
posisi tersebut menyebabkan seseorang tidak bisa tidur, maka posisi itu tidak
dianjurkan.
c. Do’a sebelum tidur
Termasuk petunjuk Nabi Muhammad Saw. adalah beliau menutup malam
menjelang tidurnya dengan membaca beberapa doa, adapun doanya penulis
cantumkan pada bab 3. Jika diamati, doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad
Saw. menjelang tidur ternyata mengandung makna yang sangat agung dan mulia.
Di sana ada tauhid lengkap dengan berbagai ragamnya, upaya menujukkan
kebutuhannya kepada Allah Swt., permohonan ampun, taubat, pemeliharaan dari
siksa akhirat, permintaan agar dilindungi dari hawa nafsu setan, pujian kepadaNya
atas nikmat karuniaNya, dan lain sebagianya yang tidak mungkin disebutkan
semuanya.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya
pembahasan hadits tentang posisi tidur dalam tinjaun hadits ( berbaring ke kanan)
dengan kajian ma’anil hadits dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hadits tentang berbaring ke kanan saat tidur dapat dipahami bahwa,
dianjurkan untuk tidur berbaring ke kanan, anjuran tersebut bukan
merupakan sebuah perintah yang wajib dikerjakan, melainkan hanya sebuah
anjuran saja. Karena seseorang akan mencari cara bagaimana supaya
tidurnya itu nyaman dan berkualitas.
2. Hikmah dianjurkannya untuk tidur miring ke kanan, adalah karena dengan
miring ke kanan mempunyai banyak manfaat di antarnya mengistirahatkan
otak

kiri,

mengurangi

beban

jantung,

mengistirahatkan

lambung,

meningkatkan waktu penyerapan gizi, merangsang buang air besar, menjaga
kesehatan paru-paru, dan menjaga saluran pernafasan.
B. Saran
Hasil penelitian ini merupakan sekelumit dari disiplin ilmu pengetahuan,
karena penulis menyadari akan latar belakang yang bukan dari bidang kesehatan.
Sehingga penulis menyarankan bagi para akademis yang memang konsen dalam
bidang ilmu kesehatan untuk dapat menggali lebih jauh terkait perilaku Rasulallah
Saw lainnya, sehingga apa yang pada Nabi dapat di contoh dan memungkinkan
hadits Nabi tetap relevan dengan konteks zaman.

Umat Islam jangan pernah berhenti untuk terus mengkaji aspek kehidupan
Rasulallah Saw. karena penulis yakin, dengan demikian akan menambah rasa
cinta dan kerinduan kita kepada beliau. Sehingga yang diharapkan kelak adalah
dapat bersanding dengannya. Semoga penelitian ini menjadi sebuah rangsangan
untuk penelitian selanjutnya yang lebih konprehansif dan membuka cakrawala
ilmu pengetahuan bagi para pemerhati studi Islam terutama studi ma’ani alhadits. Amin...
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