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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TIDUR 

 

2.1 Konsep Tidur 

2.1.1 PengertianTidur 

Dari sisi bahasa, kata an-Naum (tidur) sinonim dengan kata al-Mudtaji‟ (berbaring), 

ar-Raqd (tetap), an-Nu‟as (mengantuk)
1
. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidur berarti 

keadaan berhenti (mengaso) badan dan kesadarannya (biasanya dengan memejamkan mata).
2
 

Sedangkan dalam ilmu kesehatan tidur merupakan proses fisiologis normal yang bersifat 

aktif, teratur, berulang, kehilangan tingkah laku yang reversible dan tidak berespon terhadap 

lingkungan.
3
 Al-Isfahani mendefinisikan tidur dengan ungkapan: 

النفس من غري موت وقيل :  أسرتخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد اليو وقيل أن يتوىف اهلل
 النوم موت خفيف واملوت نوم ثقيل

“Melembutnya urat saraf otak dengan kelembaban oksigen menuju ke otak. Pendapat 

lain; tidur adalah suatu keadaan di mana Allah sedang menggenggam jiwa seseorang 

tanpa mati, “tidur” disebut juga dengan mati kecil, sedang “mati” adalah tidur 

berat”.
4
 

 

Al-Qur‟an menyebutkan tidur sebagai jiwa yang ditahan sementara oleh Allah 

sebelum datang kematiannya, kemudian jiwa tersebut dikembalikan lagi pada jasadnya 

seperti yang difirmankan Allah dalam surat az-Zumar: 42. Ahmad Syawqi menjelaskan 

bahwa tidur adalah fenomena biologis tubuh (fisik) yang secara teratur silih berganti dengan 

masa terjaga. Disisi lain tidur dianggap sebagai kematian kecil, tidur bukanlah kelemasan dan  

pengenduran proses biologis di dalam tubuh, melainkan perubahan pada fungsi sebagai organ 

tubuh, yaitu pada sistem kerja peredaran, aktivitas kelenjar, endoktrin, persepsi dan alat 

indrawi.
5
 Ketika tidur manusia terlihat beristirahat total namun sebenarnya manusia tetap 
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berpikir membangun kemampuan kognitifnya. Buktinya adalah munculnya dunia mimpi, 

otak bekerja sedemikian rupa melalui gerakan-gerakan sel saraf dan pelepasan muatan.
6
 

Di sisi lain pengertian tidur diartikan; bahwa tidur sebenarnya merupakan sarana 

untuk melakukan pembersihan diri dari apa yang disebut “sampah penyebab kelelahan”. 

Mengutip penelitian para ahli kimia, seorang ahli kesehatan mengatakan bahwa dalam sehari 

produk sampah yang berasal dari seluruh kegiatan otot tubuh sebagian besar terdiri atas 

dioksida dan asam laktat, menumpuk dalam darah dan mempunyaiefek toksik pada saraf, 

sehingga menyebabkan rasa lelah dan mengantuk, selama tidur sampah ini dimusnahkan, 

sehingga pada saat terbangun tubuh akan terasa segar. 

Dr. Roan, seorang psikiater dari R.S. Ongkomulyo, Jakarta, menambahkan bahwa 

rasa kantuk berkaitan erat dengan Hypotamulus dalam otak. Dalam keadaan segar dan 

normal, Hypotamulus ini bekerja dengan baik sehingga mampu memberi respon normal 

terhadap perubahan tubuh maupun lingkungannya. Namun, setelah badan lelah usai bekerja 

keras seharian, ditambah jam tidur yang rutin, serta dikelilingi oleh hal-hal yang 

menyenangkan seperti suara kicauan burung, semilir angin, kasur dan lain sebagainya, 

kemampuan merespon tadi akan berkurang sehingga menyebabkan seseorang mengantuk. 

Jadi sejatinya tidur bukan hanya mengistirahatkan tubuh melainkan juga mengistirahatkan 

otak. Khususnya Serebral Korteks yakni bagian otak yang terpenting atau fungsi mental 

tertinggi, yang digunakan untuk mengingat, memvisualisasikan, membayangkan, menilai, 

serta memberikan argumentasi.
7
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidur adalah proses biologis yang 

bergerak aktif di dalam otak dan memiliki efek tertentu pada tubuh. Melembutnya urat saraf 

otak dengan kelembaban gas oksigen menuju ke otak. 

Sementara itu Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa tidur pada dasarnya merupakan 

simulasi untuk menghadapi kematian, ketika kita dalam posisi berbaring untuk tidur, 

hendaklah kita mengingat bahwa kita seakan-akan sedang berbaring dalam kesendirian dan 

kegelapan di lubang liang lahat. Tiada seorang pun yang menemani kita selain amal ibadah 

kita, dan tiada memperoleh balasan kecuali apa yang kita usahakan. Selain itu pada saat kita 

tidur, bila ada hewan atau orang yang berniat jahat mempermainkan jasad kita, maka kita tak 

akan tahu. Prosesi tidur seharusnya mengingatkan kita pada kematian, banyak mengingat 
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mati akan dapat melembutkan hati kita yang pada awalnya dipenuhi kecongkakan, keras hati 

dan serta menghilangkan sifat-sifat negative lainnya.
8
 

Allah SWT menyeru kita untuk memikirkan urgensi daur kehidupan sehari-hari yang 

mencakup bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti disebutkan dalam ayat-ayat 

al-Qur‟an. Manusia membutuhkan malam untuk tidur agar organ tubuhnya tenang, alat-alat 

tubuhnya istirahat, dan seluruh tubuhnya diam sehingga dapat mengembalikan semangat dan 

daya untuk berusaha, bekerja, dan memeras tenaga di siang hari berikutnya. Pada saat tidur, 

mata seorang manusia tertutup dan ketajaman telinganya berkurang, seolah-olah pada mata 

dan telinga terdapat tutup dan tirai yang menghalangi pengaruh-pengaruh biasa berupa suara 

dan cahaya, ia tidak akan dapat melihat meskipun pelupuk matanya kita jauhkan satu sama 

lain.
9
 

 

2.1.2 Fisiologi Tidur 

Tidur adalah sebuah siklus dari proses yang fisiologis dan diganti dengan periode 

terjaga yang lebih lama karena tidur adalah sebuah siklus fisiologis, tentunya ada yang 

mengatur siklus tidur bangun. Siklus tidur bangun mengikuti irama sirkadian, yaitu irama 

yang terjadi selama 24 jam atau siklus siang malam tubuh bagian hipotalamus, yaitu 

suprachiasmatic nucleus diyakini yang mengatur irama sirkadian. Irama sirkadian 

dipengaruhi oleh cahaya, suhu, stress, dan aktivitas social sekresi melatonin secara alami 

membantu irama sirkadian pada siklus tidur bangun, yaitu membantu peralihan dari keadaan 

terjaga ke keadaan tidur secara perlahan dan melatonin disekresi pada saat tingkat kecerahan 

cahaya berkurang.
10

  

Tidur dan terjaga merupakan dua proses yang sangat berbeda. Kedua proses ini diatur 

dua mekanisme serebral yang bergantian untuk mengaktivasi dan menekan pusat pengaturan 

tidur dan terjaga. Reticular activating system (RAS) yang merupakan bagian reticular 

formation berfungsi untuk mempertahankan keadaan terjaga, sedangkan syaraf di 

parasimpatis adalah pusat pengontrol dalam mempertahankan keadaan tidur, karena selama 

tidur aktivitas saraf parasimpatis meningkat sedangkan aktivitas saraf simpatis menurun.  
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Keadaan terjaga dikendalikan oleh neurotransmitter serotonin. Norepinefrin berperan dalam 

proses terbangun dari tidur dan serotonin berperan dalam proses tidur, karena melatonin yang 

membantu jam biologis tubuh atau irama sirkadian pada siklus tidur merupakan senyawa 

turunan dari serotonin. Yang mengatur siklus tidur-bangun adalah neurotransmitter 

adenosine berikatan dengan reseptor A1, dan menghambat saraf kolinergik pada RAS 

mengeluarkan asetilkolin (yang dapat mengaktifkan RAS), sehingga mendorong untuk 

tertidur.
11

 

Pada saat aktif, RAS akan membantu meneruskan impuls saraf ke sebagian besar  

wilayah korteks serebral, baik secara langsung maupun melalui thalamus, sehingga korteks 

serebral menjadi aktif. Kondisi ini yang disebut sebagai keadaan terjaga atau sadar. 

Penurunan aktivitas RAS dapat menyebabkan tidur karena tidak ada impuls yang diteruskan 

ke korteks serebral. RAS menerima impuls dari retina, yaitu cahaya (melalui suprachiasmatic 

nucleus); auditori, yaitu suara; nociceptor; yaitu nyeri; sentuhan maupun tekanan dari kulit; 

proprioceptor & vestibular, yaitu pergerakan dan keseimbangan tubuh, tetapi tidak menerima 

impuls dari saraf olfaktori (penghidu), sehingga impuls-impuls di atas dapat mengaktivasi 

RAS, dan sebaliknya bila impuls di atas berkurang maka akan menurunkan aktivitas RAS.  

Saat seorang individu mencoba untuk tertidur, ia menuju ruangan yang gelap, tenang, 

temperature ruangan yang nyaman dan kemudian menutup matanya, maka stimulus yang 

menuju RAS berkurang. Mata yang tertutup dapat menurunkan stimulus cahaya yang 

ditangkap retina, penurunan stimulus cahaya ini akan diteruskan ke suprachiasmatic nuclei 

dan pada akhirnya menstimulasi kelenjar pineal untuk meningkatkan sekresi melatonin. 

Penurunan aktifitas RAS akan menurunkan aktifitas korteks serebral ditambah dengan 

peningkatan kadar melatonin yang membuat mengantuk dan pada akhirnya tertidur. Individu 

tersebut tidak akan terbangun sampai menyelesaikan siklus tidur yang biasa dialaminya atau 

sampai ada rangsangan dari lingkungan yang akan menstimulasi aktivitas RAS untuk aktif, 

sehingga nantinya akan terbangun.
12

 

 

2.1.3 Fase-fase Tidur 

Menurut alat pencatat otak elektris (EEG), gelombang seragam Alpha (Alpha 

Uniform waves) orang tidur berubah, gelombang ini tercatat dalam bentuk diagram pada pita 

khusus yang terdapat pada alat tersebut.Dalam kondisi terjaga, gelombang tersebut bergerak 
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dengan kecepatan 10/detik.Tetapi dalam kondisi tidur gelombang tersebut tidak kentara, dan 

digantikan gelombang mikro yang cepat, tatkala tidur memasuki fase paling lelap gelombang 

ini berubah menjadi lebih besar dan lebih lambat.
13

 

Melalui gelombang tersebut, para ilmuwan membagi tidur kedalam lima fase:
14

 

1. Fase pertama yaitu fase transisi antara jaga dan  tidur, dalam fase ini, ditandai dengan 

pengurangan aktivitas fisiologis yang dimulai dengan menutupnya mata, pergerakan 

lambat, otot berelaksasi serta penurunan secara bertahap tanda-tanda vital dan 

metabolism, menurunnya denyut nadi. Gelombang alpha tidak tampak dan digantikan 

gelombang kecil yang bergerak cepat. Alat pencatat ini merekam gelombang yang 

tidak teratur, yang menunjukkan bahwa kedua mata masih bergerak-gerak, alat ini 

juga mencatat adanya gelombang cepat yang menunjukkan terjadinya ketegangan 

otot. Seseorang mudah terbangun dan tahap ini berakhir selama 5-10 menit. 

2. Fase kedua alat pencatat memperlihatkan gelombang yang sedikit lebih besar, yang 

terkadang dibarengi sebagian rangkaian gelombang yang bergerak cepat. Denyut 

jantung mulai melambat, menurunnya suhu tubuh dan berhentinya pergerakan mata, 

ketegangan otot berkurang, kecuali apabila orang yang tidur berbalik dari satu sisi ke 

sisi lain. Adapun gerakan mata mulai tenang dan diam tatkala memasuki fase kedua, 

berarti seseorang telah memasuki tidur yang sebenarnya. Masih relative mudah untuk 

terbangun, fase kedua ini merupakan fase yang paling lama dari semua fase yang ada 

karena menghabiskan waktu lebih dari setengah waktu tidur dalam keseluruhan 

fasenya yaitu 10-20 menit, peristiwa ini menunjukkan kehebatan penciptaan, karena 

orang yang sedang tidur dalam fase ini membolak-balikkan tubuh di atas tempat 

tidurnya dari satu sisi ke sisi yang lain, dengan cara itu kulit tubuh tidak rusak karena 

terus bertumpu pada satu sisi saja kecuali dalam waktu yang cukup pendek. 

3. Fase ketiga, pada fase ini tidur bertambah lelap. Persamaan dengan gelombang 

terdahulu, alat pencatat otak elektris menginformasikan adanya gelombang yang lebih 

panjang, lebih tinggi dan lebih lambat dari semua gelombang terdahulu karena system 

saraf parasimpatik semakin mendominasi. Gelombang ini disebut gelombang Delta, 

kecepatannya mencapai 1-4/detik, gelombang ini muncul kurang dari setengah 

kuantitas gelombang. Otot skeletal semakin berelaksasi, terbatasnya pergerakan, 
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seseorang yang tidur sulit dibangunkan, tidak dapat diganggu oleh stimulasi sensori, 

pada tahap ini berakhir 15-30 menit. 

4. Fase keempat, pada fase ini kuantitas gelombang delta bertambah menjadi lebih dari 

setengah kuantitas gelombang, tidur pada fase ini masih lelap. Apabila gelombang 

delta melebihi setengah kuantitas gelombang, hal ini menunjukkan bahwa orang yang 

tidur sedang memasuki fase keempat. Tidak ada pergerakan mata, tanda-tanda vital 

menurun, laju pernapasan dan denyut jantung menurun sampai 20-30%. 

5. Fase kelima, dalam fase ini, tegangan otot benar-benar tersembunyi dan menjadi 

gelombang kecil yang cepat, alat pencatat otak elektris juga memperlihatkan gerakan 

mata yang cepat ke berbagai arah, yang jarak waktunya hanya beberap menit 

kemudian kembali ke fase kedua, kemudian ketiga, dan keempat. Demikianlah orang 

tidur memasuki putaran siklis dari satu fase ke fase lain. Orang tidur bisa menjalani 

empat sampai lima putaran siklis dalam satu malam,durasi dari fase ini meningkat 

pada tiap siklus rata-rata 20 menit. Pada pria terjadi ereksi penil, dan pada wanita 

terjadi sekresi vagina, mimpi yang terjadi pada tahap ini penuh warna dan tampak 

hidup, terkadang merasa sulit untuk bergerak. 

 

2.1.4 Waktu Jaga dan Tidur 

 Sudah pasti silih bergantinya siang dan malam memiliki arti penting bagi terciptanya 

irama waktu (jam biologis), selanjutnya keberlangsungan hidup tumbuhan dan serangga, 

demikian pula dalam mengatur waktu bangun dan tidurnya manusia, juga makhluk hidup 

lainnya. Hal tersebut kita temukan pada firman Allah Swt, “Dan milik-Nyalah apa yang diam 

di malam dan siang hari, dan ia maha mendengar dan maha mengetahui”, (qs. al-An‟am:13) 

diam di malam hari bermakna tidur.
15

 

 Ayat al-Qur‟an di atas menggunakan kata “diam”, bukan “gerak”, karena diam 

mengindikasikan adanya gerakan, ayat itu juga di mulai dengan kata “milik-Nyalah” ini 

berarti, diam, gerak, tidur, dan jaga di alam semesta ini adalah dalam kekuasaan Allah Swt. 

“milik-Nyalah apa yang diam”. Artinya segala jenis makhluk yang diam setelah bergerak, 

baik di siang hari maupun di malam hari, adalah milik Allah. “diam” di sebutkan secara 

eksplisit, sementara “gerak” tidak, sebab pada umumnya “diam” merupakan kenikmatan yang 

lebih luhur dari pada gerak. Istirahat dan tidur terwujud dalam diam, makna yang terkandung 
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dalam ayat yang mulia ini merupakan isyarat ilmiah yang menunjukkan bahwa sebagian 

makhluk diam dan tidur di malam hari, sedangkan sebagian yang lain di siang hari.
16

 

Di malam hari diam lebih umum dari pada gerak karena setiap keadaan diam akan 

diikuti gerak. Asal segala sesuatu adalah diam karena setiap penciptaan di awali dengan 

diam, sekalipun gerak disebut sebagai asal penciptaan, tetap saja diam lebih prioritas untuk 

disebutkan secara eksplisit dari pada gerak. 

Allah Swt berfirman, “Dialah yang menjadikan malam agar kamu bisa beristirahat 

dan menjadikan siang (agar bisa melihat)”, (qs. Yunus: 67). Ayat ini menegaskan bahwa 

tidur di malam hari lebih utama dari pada tidur di siang hari, kecuali kalau terpaksa, selain itu 

dalam ayat ini kita dapat menemukan alasan yang tidak tersurat sehingga dapat dimaknai, 

“Dialah yang menjadikan malam gelap gulita bagimu sehingga kamu dapat beristirahat di 

dalamnya dan menjadikan siang terang benderang agar kamu dapat beraktivitas, bergerak dan 

bekerja”. Jam biologis tidak mungkin bekerja tanpa pengaruh cahaya dan kegelapan, artinya 

jam biologis membutuhkan terjadinya pergantian siang dan malam.
17

 

 

2.1.5 Tingkatan Lama Tidur 

Rasulullah Saw tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam, biasanya 

nabi saw bangun dan bersiwak lalu berwudu untuk melakukan shalat malam sampai waktu 

yang diizinkan Allah Swt. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, namun tidak pula 

menahan diri untuk tidur sekedar yang dibutuhkan.
18

 

Sebagian orang hanya tidur sebentar, tidak selama kebanyakan orang lain seperti 

Napoleon, Thomas Edison, Winston Churchill dan lainnya. Berbagai kajian ilmiah 

membuktikan bahwa baik orang yang tidur sebentar maupun lama, kebanyakan meninggal 

disebabkan penyakit jantung, fakta menunjukkan bahwa tidur berlebihan atau sangat kurang 

sama-sama mendatangkan dampak buruk bagi kesehatan manusia.
19

 

Perbedaan usia membuat lamanya tidur berbeda-beda pada setiap kelompok orang, 

anak yang baru lahir setiap harinya tidur sampai 22 jam, dan hanya terjaga dua jam, mereka 

belum terbiasa tidur kalau malam tiba dan terjaga jika siang menyingsing, kecuali pada fase 
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kehidupan berikutnya. Seiring bertambahnya usia, lama tidur ini secara bertahap semakin 

berkurang, pada awal masa remaja, lama tidur normal sekitar 8 jam/hari. Menjelang usia 

lanjut, lama tidur semakin berkurang sampai di bawah 6 jam, adapun pada usia sangat lanjut, 

secara bertahap lamanya tidur justru bertambah lagi sampai menyamai lamanya tidur anak-

anak. Hal ini seperti di gambarkan dalam firman Allah Swt, “Dan barang siapa yang Aku 

panjangkan umurnya (sampai usia sangat lanjut) maka akan Aku kembalikan keadaannya 

(seperti masa kanak-kanak). Apakah mereka tidak memikirkannya?”. (qs. Yunus: 68)
20

 

 

2.2 Masalah-masalah Tidur 

2.2.1 Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah kemampuan individu untuk mempertahankan tidurnya dan 

mendapatkan jumlah tidur yang cukup untuk tidur REM dan NREM (kozier et. Al., 1998), 

kualitas tidur mencakup aspek kuantitas tidur seperti durasi tidur, tidur laten, frekuensi 

terbangun, dan aspek subjektif seperti dalam atau ketenangan tidur (Buysse et.al., 1988).
21

 

Factor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur adalah:
22

 

1. Penyakit fisik, banyak penyakit yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, sulit 

bernapas, mual, ataupun menyebabkan gangguan mood dan gangguan tidur (Potter 

dan Perry 2011). 

2. Obat-obatan dan zat tertentu, resep obat terhadap tidur lebih sering menyebabkan 

gangguan pada tidur dibandingkan keuntungannya, seperti Hipnotik Diuretic, 

Antihistamin, dan lainnya. 

3. Gaya hidup, menurut Institute of Medicine (2006, dalam Potter dan Perrry 2011), 

mengatakan bahwa perubahan gaya hidup dapat menyebabbkan penurunan kuantitas 

dan kualitas tidur. Seperti jumlah jam kerja yang bertambah, banyak pekerjaan, 

menonton televise, dan lainnya. 

4. Pola tidur yang biasa dan mengantuk yang berlebihan pada siang hari (EDS) 

mengantuk menjadi hal yang patologis bila terjadi saat individu harus bekerja atau 

ingin terjaga. 
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5. Latihan fisik dan kelelahan, orang-orang yang mengalami kelelahan tingkat menengah 

biasanya mendapatkan tidur yang nyenyak, khususnya bila kelelahannya didapat dari 

latihan fisik atau menikmati pekerjaannya. 

6. Asupan makanan dan kalori (National Sleep Foundation 2002, dalam Eliopoulus 

2005) melaporkan bahwa meminum satu gelas kopi sesudah makan malam dapat 

mengganggu kemampuan seseorang dalam mencapai tidur yang memuaskan, efeknya 

bisa mulai dirasakan 15-20 menit setelah meminum. 

7. Stress emosional, masalah atau situasi yang sangat mengkhawatirkan dapat 

mengganggu tidur, sikap manajemen emosi yang negative dan menekan emosi 

memiliki peran yang sangat penting antara stress kerja dan kualitas tidur. 

8. Lingkungan, lingkungan tempat individu tidur memiliki pengaruh dalam 

kemammpuan seseorang untuk tertidur maupun mempertahankan tidurnya, seperti 

temperature yang sesuai dan pencahayaan yang redup, atau kegaduhan yang 

menyebabkan terbangun dan ada orang yang membutuhkan suara music yang pelan 

untuk bisa tidur.  

 

2.2.2 Gangguan Kesehatan Selama Tidur 

Secara umum proses tidur berjalan alami, tetapi dalam kondisi tertentu tidur 

adakalanya tidak alami, bahkan terkadang juga bersifat penyakit. Hal tersebut dapat kita 

temukan dalam kasus:
23

 

A. Berjalan selagi tidur (Sleep Walking) 

Keadaan ini sebenarnya berlawanan dengan tidur, tetapi terjadi saat seseorang sedang 

tidur, aneh tapi nyata, ada orang tidur nyenyak berjalan dengan kedua kakinya.Fenomena 

aneh ini biasanya terjadi selagi tidur nyenyak dalam fase ketiga, keempat dan sebelum fase 

mimpi. 

Tidur dalam keadaan seperti ini rentan berbahaya, ada yang berguling ke bawah 

tangga, atau jatuh dari jendela. Orang yang mempunyai kebiasaan seperti itu selalu 

mengkhawatirkan dirinya, maka untuk menghindari bahaya mereka mengikat kaki dengan 

seutas tali, kemudian disimpulkan ke kaki tempat tidur, sehingga ketika bangkit sewaktu tidur 

tercegah oleh tali, tetapi biasanya mereka bangkit dan membuka tali yang mengikatnya lalu 

berdiri dan berjalan, anehnya setelah bangun mereka tidak ingat apa-apa tentang semua yang 

terjadi. Kasus berjalan sambil tidur terjadi pada orang yang masih muda, namun dapat juga 
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terjadi pada orang dewasa, meskipun intensitasnya lebih sedikit, hal ini tidak ada kaitannya 

dengan mimpi, karena terjadi sewaktu tidur sebelum fase mimpi.Salah satu penyebabnya 

adalah ketidakstabilan fisik dan ketegangan saraf, maka upayakan kedua hal ini tidak sampai 

terjadi.
24

 

B. Sleep Apnea (gangguan pernapasan saat tidur) 

Sleep apnea adalah jenis penyakit gangguan pernapasan saat tidur, hal ini biasanya 

terjadi karena bertambahnya berat badan atau berkurangnya kekuatan otot karena factor usia. 

Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan batang tenggorokan mengempis selama 

bernapas, pada saat-saat otot mengendur ketika tidur, masalah ini biasanya ditandai dengan 

dengkuran yang keras.Namun, perlu diingat bahwa tidak setiap pendengkur menderita 

penyakit ini, selain itu, penyakit ini juga bisa terjadi jika saraf-saraf yang mengontrol 

pernapasan tidak berfungsi selama tidur.
25

 

Usaha seseorang untuk menghirup udara pada saat mengalami gangguan ini 

menciptakan isapan yang mengempiskan batang tenggorokan, hal ini menghalangi aliran 

udara selama sepuluh detik hingga satu menit pada saat ia berjuang untuk bernapas selama 

tidur. Ketika level oksigen darah seseorang menurun, otak merespon dengan keterjagaan 

yang cukup untuk mempererat fungsi jalan udara otot dan membuka batang tenggorokan. 

Orang yang mengalami serangan sleep apnea ini bisa mendengkur atau megap-megap, 

lalu ia kembali mendengkur. Hal ini dapat berulang sampai ratusan kali dalam semalam, 

seringnya terbangun yang di alami oleh penderita sleep apnea membuat mereka terus 

menerus dilanda rasa kantuk hingga dapat mengakibatkan perubahan kepribadian, seperti 

mudah marah atau depresi.
26

 

Selain itu penyakit ini juga membuang oksigen seseorang hingga dapat menimbulkan 

sakit kepala di pagi hari, menurunkan gairah seks, atau pun mengakibatkan penurunan fungsi 

mental para penderitanya.Di samping itu penyakit ini juga berhubungan dengan tekanan 

darah tinggi, detak jantung yang tidak beraturan, serta meningkatkan resiko serangan jantung 

serta stroke.Lebih dari itu dalam beberapa resiko individual yang tinggi sleep apnea dapat 

mengakibatkan kematian mendadak karena pernapasan yang tertahan selama tidur. 

Dengkur dan sesak napas di saat tidur 
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Sensus yang dilakukan WHO di Italia membuktikan 10% orang yang berusia separuh 

baya ternyata dengkur keras sampai terdengar ke kamar sebelah, berbagai sensus lain juga 

menunjukkan, sekitar 30% laki-laki dan 20% perempuan tidur dengkur setiap malam. 

Intensitas tidur akan bertambah ketika seseorang tidur lelap, tetapi berkurang atau bahkan 

sama sekali berhenti sewaktu tidur pada fase gerakan mata cepat.
27

 

Bagaimana suara dengkur terjadi?Tegangan otot berkurang pada waktu seseorang 

tidur lelap, sementara itu, lidah dan rahang bawah sedikit tergelincir ke belakang, terutama 

jika seseorang tidur telentang. Hal ini akan menghambat lintasan udara pada rongga hidung, 

sehingga ia terpaksa harus bernapas melalui mulut, nah arus udara menggetarkan langit 

tenggorokan yang lembut dan anak tekak (Uvula). Penderita obesitas dan kegemukan lebih 

rentan ngorok, apalagi ia merasa lebih nyaman jika tidur telentang, posisi tidur seperti ini 

akan memperkeras suara dengkurnya. Sebagian penyakit yang mengerogoti alat pernapasan 

atas seperti selesma, dapat menambah kuatnya dengkuran, sebab, proses pernapasannya 

mungkin terhalangi. 

Sewaktu napas berhenti orang yang sakit berulangkali membolak-balikan tubuh di 

atas tempat tidur tetapi tidak bangun, ternyata ia tidak bernapas karena salurannya terhalangi, 

hal itu mengakibatkan dua kemungkinan: pertama; ia akan membutuhkan tidur siang. Kedua; 

kadar oksigennya akan menurun drastic pada saat-saat napasnya terhenti, sementara itu kadar 

karbon dioksidanya akan meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakteraturan detak 

jantung, bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan aktivitas jantung terhenti dan kematian 

mendadak selagi tidur, dampak semacam ini terjadi pada orang yang lanjut usia dan penderita 

obesitas.
28

 

C. Terbius tidur (Narcolepsy) 

Dorongan yang kuat untuk tidur ini terjadi sewaktu terjaga di siang hari, dalam pada 

itu seseorang tidak lagi bisa menahan kantuk, akibatnya ia terlelap untuk beberapa saat. 

Serangan ini adakalanya terjadi dalam situasi yang sangat merepotkan sekali, misalnya pada 

dosen yang sedang memberi kuliah, atau pengemudi yang sedang menyetir kendaraannya, 

atau masinis kereta sewaktu sedang bekerja, atau pekerja pada tungku pembakaran di 

pertambangan, dan sebagainya.Serangan ini bisa membuat seseorang celaka, dalam satu hari 
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adakalanya terjadi beberapa kali, dan hanya berlangsung beberapa saat saja, tidak lama. 

Setelah terbangun semangatnya akan memuncak.
29

 

D. Otot saraf melemah tiba-tiba (Cataplexy) 

Cataplexy ini terjadi hanya terjadi pada segelintir orang, orang yang tiba-tiba otonya 

melemah tidak dapat mengusai diri, selain terkulai di tempatnya, terkadang ia jatuh di lantai 

atau dari atas meja, terkadang ia tidur pulas selama beberapa saat. Gejala aneh ini terjadi 

mengiringi gejolak emosi yang sangat kuat, atau setelah sekian lama tertawa terbahak-bahak, 

orang-orang di sekitarnya mungkin tidak akan memerhatikan dan mengira ia terjatuh ke lantai 

karena ia terlalu banyak tertawa, atau karena reaksi dan amarah yang berlebihan. Hal ini 

dapat terjadi pada pertengahan usia muda, dan jarang terjadi pada orang yang telah tua, 

cataplexy ini termasuk jenis gangguan penyakit tidur yang dibarengi dengan lumpuh tidur.
30

 

E. Tidur terlalu lama (Hypersomnia) 

Hypersomnia adalah sejenis serangan keinginan tidur yang sangat kuat di siang hari 

dan memakan waktu sangat lama. Penderita mengalami tidur yang sangat lelap, yang 

meskipun dipaksa bangun akan tetap dikuasai kantuknya, kadang-kadang ia tidur mulai siang 

hari, dan baru bangun malam harinya, atau tidur sore hari dan baru bangun di pagi hari untuk 

shalat subuh, kemudian tidur lagi sampai berjam-jam. Penyebabnya mungkin karena terjadi 

kerusakan atau luak pada hypothalamus, tempat terletaknya pusat tidur dan bangun, mungkin 

juga disebabkan penyakit organis, seperti menurunnya fungsi ginjal atau hati, atau efek dari 

meminum pil penenang atau obat tidur..
31

 

F. Penyakit tidur (Trypanosomiasis) 

Yaitu penykit yang disebabkan Parasite tertentu yang dibawa lalat Tse Tse dan 

dipindahkan kepada manusia atau binatang, lalat tse-tse adalah lalat yang mengambil 

makanan dari darah korbannya.Lalat ini bermacam-macam dan parasite pembawa penyakit 

ini juga beragam, lalat dan parasite ini tersebar luas di wilayah bagian barat, tengah, dan 

timur Afrika.Parasite ini menyerang hati, jantung dan system saraf pusat. Jika sudah begitu, 

korbannya akan mengalami tidur panjang yang dapat berujung pada kematian. Dengan 

demikian, tidur ini lebih mendekati pingsan dari pada tidur biasa.
32

 

 

                                                             
29

 Iskandar Japardi, Gangguan Tidur, (FK USU: Digital Library, 2002 ), 5 

 
30

 Syawqi Ibrahim, Keajaiban Tidur, 202 

 
31

 Destiana Agustin, Faktor-Faktor, 21 

 
32

 Syawqi Ibrahim, Keajaiban Tidur, 203 



22 
 

G. Restless Legs Syndrome 

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.Ini merupakan salah satu gangguan tidur yang paling banyak dialami oleh mereka 

yang berusia lanjut. Penyakit ini mengakibatkan gerak kaki menjadi kaku seharian, dan 

mengakibatkan insomnia pada malam harinya, RLS yang berat umumnya banyak terjadi di 

kalangan yang usianya tua, meskipun gejala-gejalanya bisa timbul di semua usia. Dalam 

beberapa kasus penyakit ini berhubungan dengan kondisi lain seperti anemia, kehamilan, atau 

diabetes.
33

 

Selain itu beberapa penderita penyakit ini juga mengalami sebuah penyakit yang di 

kenal istilah Periodic Limb Movement Disorder (PLMD), yang mengakibatkan gerak 

sentakan pada anggota badan, terutama pada bagian kaki secara berulang kali. Gerakan ini 

terjadi setiap 20-40 detik dan mengakibatkan penderitanya sering terbangun serta mengalami 

tidur berat yang terpotong-potong, dalam sebuah penelitian, RLS dan PLMD tercatat terjadi 

pada sepertiga penderita insomnia yang usianya di atas 60 tahun. Penyakit ini seringkali dapat 

di kurangi oleh obat-obatan yang berpengaruh terhadap Neurotransmitter Dopamine, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa dopamine yang tidak normal mendasari timbulnya gejala 

kedua penyakit ini.
34

 

H. Problem medis yang berpengaruh pada tidur orang lanjut usia 

 Banyak problem medis yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada tidur 

orang lanjut usia, antara lain:
35

Sakit persendian dan kerapuhan atau retak tulang 

(Osteoporosis), bertambahnya keasaman perut dan kembalinya sebagian cairan perut ke 

kerongkongan, gangguan pada saluran kencing, penyakit hati dan system pernapasan akut, 

Arteriosclerosis (penebalan secara tidak normal dan kehilangan elastisitas pada dinding 

arteri), penyakit-penyakit yang mungkin dapat menyerang system saraf pada orang tua, 

seperti kelumpuhan, gemetar, al-Zheimer, dan sebagainya. 

Setiap problem medis ini memengaruhi dan menjadikan tidur terputus-putus, bahkan 

dapat menyebabkan insomnia, sebagaimana diketahui, orang tua lebih berpotensi menderita 

gangguan tidur. Maka tingkat kemungkinan mendengkur meningkat seiring bertambahnya 
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usia. Sesak napas ketika tidur menyerang 28% laki-laki dan 24% perempuan yang menginjak 

usia 65 tahun. 

I. Tidur dan gangguan psikis 

Ada hubungan kuat antara tidur dengan psikis manusia, orang yang jiwanya tenang 

dan sarafnya tidak tegang dapat tidur  dengan mata tertutup rapat sepenuhnya. Adapun yang 

ketakutan tertimpa bencana tidak akan bisa lelap, bahkan mungkin mengalami susah tidur. 

Insomnia atau susah tidur mengakibat gangguan psikis, maka orang yang dihantui rasa takut 

dan mengalami guncangan jiwa akan berputar-putar pada lingkaran gangguan psikis dan 

insomnia. Selain itu, gangguan psikis dan insomnia dapat menimbulkan penyakit psikis yang 

lebih berbahaya bagi manusia dari pada sekedar sedikit tidur, diantara penyakit psikis ini 

adalah:
36

 

1. Depresi 

Tingkat rata-rata depresi yang menyebar dikalangan manusia mencapai 3-11%, ketika 

depresi gerakan fisik seseorang melambat, selain itu ototnya merasa capai ketika melakukan 

sesuatu dengan sedikit tenaga. Artinya ia tidak lagi sanggup beraktivitas hidupnya pun tidak 

lagi bergairah, langkah kakinya gontai saat diayunkan dan badannya sedikit condong ke 

depan. Meskipun mengalami keterlambatan berpikir dan dikuasai pikiran bunuh diri, namun 

diwajahnya tidak tampak perubahan emosi apa-apa, orang depresi tidak lagi sanggup 

menyempurnakan tidur sampai subuh, ia akan bangun di awal fajar, sebelum subuh atau dini 

hari, ia dalam kondisi jiwa yang sangat terhimpit dan khayalan sakit. 

Ada jenis depresi lain yaitu depresi reaktif, depresi ini muncul dan mengusai 

seseorang yang baru tertimpa musibah berat, seperti kehilangan suami, atau anak, atau harta 

benda. Kesulitan tidur terjadi pada malam pertama, yaitu saat penderita sangat bingung dan 

gundah gulana, namun ia tidak berpikir untuk bunuh diri 

2. Schizophrenia 

Yaitu penyakit kronis yang bercirikan gangguan berat pada kemampuan berpikir, 

penderita schizophrenia meyakini orang-orang di sekelilingnya bersekongkol untuk 

melawannya.Pada penderita muncul gangguan perilaku dan emosional, orang yang terkena 

penyakit ini biasanya menderita insomnia dan memulai kesulitan tidur. 

J. Insomnia atau susah tidur 

Insomnia merupakan salah satu penyakit tidur yang hampir menyerang setiap orang, 

insomnia sendiri menurut bahasa, In: tidak, Sommus: tidur) merupakan kondisi tidak bisa 
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tidur atau sulit tidur. Sebagian orang yang diserang penyakit insomnia dapat terlelap dengan 

mudah, namun sangat cepat terbangun, sebagian lainnya mengalami hal yang sebaliknya ada 

juga orang yang mengalami kedua masalah tersebut.
37

 

Insomnia adalah ketidaksanggupan memasuki tidur dengan mudah, problem ini akan 

terjadi di setiap belahan dunia, beberapa hasil penelitian di bidang kesehatan yang berkenaan 

dengan kasus ini meyebutkan bahwa 30% manusia mengeluhkan susah tidur. Kebanyakan 

mereka adalah perempuan dan lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan. Insomnia 

bukanlah penyakit melainkan salah satu gejala gangguan kesehatan, seperti sakit kepala. 

Insomnia bisa terjadi dari yang paling ringan hingga berat, hal inibergantung pada 

seberapa sering penyakit ini terjadi dan untuk beberapa lama.Insomnia yang kronis ditandai 

dengan seringnya gejala tersebut terjadi, yakni paling sedikit tiga malam dalam seminggu 

selama lebih dari satu bulan.Sementara itu insomnia yang berakhir dalam waktu kurang dari 

satu bulan dikenal dengan istilah insomnia akut. 

Insomnia dapat dibagi menjadi tiga macam:
38

 

1. Kesulitan mumulai tidur, jika sudah berhasil memasuki tidur penderita insomnia jenis 

ini akan mengalami tidur alami. 

2. Sering terbangun, sewaktu memulai tidur tidak ada kesulitan, tetapi mengeluh sering 

terbangun, sehingga tidur jadi terputus-putus. 

3. Terlalu cepat bangun, orang sakit akan bangun awal seperti saat-saat fajar baru 

menyingsing, kemudian tidak dapat tidur lagi. 

Di siang hari penderita insomnia akan mengalami berbagai gejala yang lebih buruk, 

antara lain: lesu, tidak ada gairah kerja, kurang konsentrasi dalam berpikir, tidak produktif, 

dan cenderung mengantuk disaat bekerja. Antara sedikit tidur dan insomnia tidak ada 

hubungan yang signifikan, bagi sebagian orang tidur empat jam sudah dirasa cukup, tetapi 

sebagian yang lain masih merasa kurang, karena itu jumlah jam tidur yang dibutuhkan 

masing-masing orang berbeda-beda. 

Factor-faktor penyebab insomnia:
39

 

1. Factor psikologis 

Hasil studi menunjukkan 40% orang yang terkena insomnia menderita gangguan 

psikologis, , antara lain: depresi, frustasi, cemas dan tekanan batin dalam kehidupan 
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sehari-hari. Orang-orang yang frustasi mengeluhkan bangun terlalu cepat, sedangkan 

yang dilanda cemas mengeluhkan susah tidur, sebagaimana telah kami jelaskan 

sebelumnya. 

2. Factor organis 

Factor ini muncul karena banyak sebab, setiap penyakit yang memicu rasa sakit 

berkepanjangan akan menyebabkan kesulitan tidur, selain itu, perjalanan panjang 

dengan kendaraan yang tidak nyaman, batuk tak berkesudahan karena berbagai sebab, 

dan hiruk pikuk yang menyebabkan guncangan pada system saraf pusat. Secara 

umum, insomnia disebabkan bolak-baliknya cairan perut pada kerongkongan (Gastro-

oesophageal Reflux), yaitu sampainya cairan asam perut pada tekak lambung dan 

mulut, jika ini terjadi, orang tidur akan segera bangun. Factor organis yang lain adalah 

dengkur, terhentinya napas saat tidur, serangan hebat asma, dan lemah jantung. 

3. Factor perilaku dan lingkungan 

Sebagai contoh, perubahan waktu bekerja menyebabkan ketidakteraturan waktu tidur 

dan bangun.Contoh insomnia ikutan adalah insomnia yang disebabkan oleh tekanan 

jiwa yang sangat berat, tetapi setelah tekanan itu hilang insomnia masih terus 

berlanjut. Dengan demikian, insomnia ini bersifat ikutan , akibat dari terbawanya 

kebiasaan susah tidur selama mengalami tekanan jiwa. Penderita penyakit ini akan 

dihantui rasa cemas, dan kecemasan inilah yang menyebabkan ia mengalami 

insomnia. Jika itu terjadi berarti ia masuk kedalam lingkaran setan, akibatnya problem 

susah tidur yang dialami akan semakin memburuk. Selain itu berlebihan menenggak 

minuman yang dapat menghilangkan kantuk, seperti kopi, teh, dan cola, juga dapat 

menyebabkan susah tidur. 

Cara mengobati insomnia:
40

 

1. Cara yang paling tepat adalah menghilangkan penyebab insomnia itu sendiri, baik 

yang bersifat psikologis, organis maupun prilaku dan lingkungan, karena itu aturan 

umum yang berhubungan dengan tidur sepatutnya diindahkan. 

2. Meminta pertolongan kepada Allah dengan cara bermunajat dan berdo‟a agar 

terhindar dari masalah susah tidur. Untuk menghindari susah tidur, mintalah 

perlindungan pada allah sebelum tidur, demikian itulah cara paling ampuh untuk 

melenyapkan ketegangan saraf atau gejolak emosi jenis apapun. Jika itu dielakkan 

selanjutnya saraf akan mengendur jiwa pun akan tenang. Dengan do‟a seseorang 

                                                             
40

 Ibid., 189 



26 
 

dapat mengosongkan jiwa akal dan pikiran dari setiap problem kehidupan yang 

dihadapi, dengan do‟a berarti ia mempercayakan kepada Allah untuk 

melenyapkannya. Alhasil jiwa akan merasa tenang dan hati akan terasa damai, dan 

tidur pun akan bisa nyenyak. 

 

2.2.3 Roh dan Tidur 

Hubungan roh dengan jasad pada waktu tidur sangat berbeda dengan hubungannya 

pada saat terjaga, roh telah dicabut Allah, sebagai akibatnya roh terbebas dan keluar dari 

belenggu jasad yang membatasi potensinya untuk memasuki kondisi wafat kecil, yaitu 

kondisi khusus bahwa kemampuan roh yang tidak terbatasi oleh dimensi tempat dan waktu 

menjadi tampak dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, roh mampu menangkap apa-apa yang 

tidak dapat diketahui manusia dengan indra biasa yang sempit dan potensi kemanusiaannya 

yang terpenjara dalam waktu dan tempat.
41

 

Roh adalah urusan Allah Swt yang rahasianya sama sekali tidak kita ketahui, kecuali 

yang telah diinformasikan oleh wahyu, baik yang termuat di dalam al-Quran maupun sunah 

Nabi Saw. Bagaimanakah keterkaitan tubuh fisik dengan jiwa kemanusiaan dan akal selagi 

tidur? Kita tidak memahaminya secara pasti, meskipun demikian yang kita ketahui, apabila 

sewaktu tidur ruh meninggalkan tubuh fisik, maka akal dan jiwanya juga ikut hengkang. 

Karena ruh, jiwa,dan akal merupakan keseluruhan yang tak terbagi-bagi, itulah esensi 

kemanusiaan yang ditanamkan Allah Swt pada tubuh fisik manusia yang bersifat material 

selama menjalani kehidupannya di dunia.
42

 

Allah menjadikan penahanan dan pengembalian sebagai dua hukum bagi jiwa yang 

dipegang seperti yang disebutkan dalam al-Qur‟an surat az-Zumar: 42, “Allah memegang 

jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu 

tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia 

melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”.yang ini 

ditahan dan yang itu dikembalikan. Allah mengabarkan bahwa jiwa yang belum meninggal 

adalah yang ditahannya ketika ia tidur, kalau memang memegang jiwa orang yang tidur itu 

ada dua macam: memegang jiwa yang meninggal dan memegang jiwa yang tidur, tentunya 

Allah tidak mengatakan, “Orang yang belum mati di waktu tidurnya”. Artinya , semenjak 
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jiwa itu dipegang, berarti ia meninggal. Sementara Allah mengabarkan bahwa jiwa itu belum 

mati. Lalu bagaimana mungkin Allah juga menyatakan setelah itu, “Maka dia tahan jiwa 

(orang) yang telah dia tetapkan kematiannya”.
43

 

Bagi orang yang sependapat dengan hal ini dapat mengatakan, “Firman Allah , „Maka 

dia tahan jiwa (orang) yang telah dia tetapkan kematiannya‟, setelah Allah memegangnya 

saat tidur”. Yang pertama Allah memegangnya saat tidur, kemudian menetapkan 

kematiannya setelah itu, yang pasti ayat ini mengandung dua macam penahanan jiwa atau 

roh, penahanan saat tidur dan penahanan saat mati. Yang satu tetap ditahan di sisinya dan 

yang lain dikembalikan lagi ke jasadnya, sebagaimana yang sudah diketahui, Allah menahan 

setiap jiwa yang mati, baik yang mati pada saat tidur atau yang mati pada saat terjaga. Namun 

dia mengembalikan jiwa orang yang memang belum mati. FirmanNya, “Allah memegang 

jiwa (orang) ketika matinya”, bisa berarti mati pada saat tidur dan bisa berarti mati pada saat 

terjaga.
44

 

Dalam ayat di atas disebutkan dengan kata jiwa bukan roh, lalu apakah jiwa dan roh 

itu sesuatu yang satu ataukah dua sesuatu yang berbeda? Dalam hal ini para ulama salaf 

berbeda pendapat, Jika diperhatikan dengan seksama hadis-hadis Rasulullah Saw yang 

memuat kata nafs digunakan dalam makna yang cukup beragam. Ada tiga makna yang 

terkandung dalam kata nafs yaitu dengan arti perasaan, zat/esensi manusia/, dan ruh. Menurut 

Ibnu Hazm, jiwa dan ruh merupakan dua nama yang sinonim untuk sesuatu yang sama, sebab 

makna keduanya sama. Ibnu Hazm menegaskan bahwa jiwa, ruh, dan nasmah adalah kata-

kata sinonim, kadang-kadang pengertian ruh juga digunakan untuk makna yang lain.
45

 Jadi 

menurut penulis jiwa dan roh itu adalah sama. 

Roh adalah esensi yang berbeda dalam materinya dengan esensi jasad yang bersifat 

tanah, ia dapat menangkap ahadis (pesan-pesan) yang tetap berhubungan dengan jasad dalam 

bentuk yang hanya diketahui Allah. Semua yang ditangkap langsung diberikan pada jasad, 

tetapi dalam wujud symbol yang sulit di takwilkan.
46

 

Saat tiba di tubuh, ahadis (pesan-pesan) itu menyebabkan terjadinya reaksi berupa 

bertambahnya aktivitas listrik otak, bertambah cepatnya debar jantung dan terjadinya gerakan 
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bawah sadar pada otot-otot, tangan dan kaki. Semua ini adalah reaksi naluriah terhadap 

pengaruh-pengaruh tersebut, reaksi semisal juga dapat dicatat dalam keadaan jaga, yaitu 

ketika seseorang mengeluarkan reaksi, baik terhadap pengaruh-pengaruh luar, saperti 

kecelakaan, diskusi, atau terjadi suatu kesulitan, maupun pengaruh dalam, seperti berpikir, 

gundah, depresi, akan terjadi kesulitan, dan kabar buruk. 

Jika yang diterima seseorang dalam tidur berupa perintah, hal itu selalu bersifat terang 

dan jelas, perintah tersebut untuk melakukan sesuatu atau mengambil tindakan tertentu 

sehingga selalu diungkapkan dengan jelas dan tidak berbentuk symbol. Contohnya, kisah 

penyembelihan Nabi Ismail dalam firman Allah qs. Ash-Shaffat: 102, penyembelihan 

tersebut adalah perintah atau salah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Swt. Sama halnya 

dengan kisah penggalian sumur Zamzam yang dilakukan kakek Rasulullah. 

Mimpi yang bukan perintah mengambil bentuk yang berbeda dengan mimpi-mimpi 

lain yang berupa symbol dan membutuhkan takwil dari orang-orang yang diberi kemampuan 

untuk menakwilkan mimpi. Sedangkan perintah hanya membutuhkan pelaksanaan, agar tidak 

salah perintah itu harus jelas dan terang. Kemungkinan besar wahyu yang diterima ibu Nabi 

Musa termasuk dalam kategori ini.
47

 

Manusia yang sejati adalah esensi kemanusiaan yang bersifat non-material, yang 

menunggangi tubuh material dalam kehidupan duniawinya, apabila tubuh material mati, ia 

akan kembali menjadi tanah asal mula ia diciptakan. Adapun esensi kemanusiaan, yaitu roh, 

jiwa, dan akal akan kembali kealam yang tinggi, tempat ia akan menjalani hidup lebih tinggi 

dari pada kehidupan duniawi, melalui hadis Nabi kita akan menguak berbagai rahasia lain 

dari tidur, yaitu bahwa sesungguhnya roh itu memiliki hubungan kuat dengan kejadian tidur. 

Orang tidur sedang memasuki alam roh, dan sepenuhnya menjauhi kehidupan duniawi, 

selanjutnya ia memasuki fenomena mimpi dan mengalaminya, dengan begitu, daya sentuh 

terhadap alam non materi semakin menguat sewaktu tidur.
48

 

Peristiwa ini membuktikan bahwa akal senantiasa menyertai roh, termasuk sewaktu 

tidur sekalipun, jadi tidak diragukan lagi bahwa mata dan indra para Nabi memang tertidur, 

tetapi akal mereka selalu sadar dan terus aktif. Realitas ilmiah ini membenarkan hadis yang 

diriwayat Imam Ahmad dari Sufyan Ibn „Amr dari Kurayb dari Ibnu Abbas berkata, “Tatkala 

Nabi Saw, melakukan dua rakaat salat fajar, beliau menelentangkan badan dan tertidur. Kami 

berkata kepada „Amr, „sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda: mataku tertidur, tetapi 
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hatiku tidak pernah tidur‟”. Imam al-Nawawi berkata, “Inilah keistimewaan para Nabi.” Kata 

“hati” dalam hadis ini di maksudkan akal, karena itu hadis ini seolah-olah mengatakan, 

“tubuh dan indra memang tidur, tetapi akal tidak, karena ia selalu menemani ruh”.
49

 

Manusia itu tidur, jika meninggal, mereka terjaga, roh orang yang tidur berada dalam 

genggaman Allah. Karena itu, ia dapat melihat dan mendengar apa-apa yang tidak dapat 

didengar dan dilihat oleh mata dan telinga di saat terjaga, juga yang tidak dapat didengar dan 

dilihat orang lain. Lalu apa yang didengar dan dilihat itu terekam kuat dalam ingatannya 

untuk jangka waktu yang cukup lama, selanjutnya saat terbangun roh kembali terhubung 

dengan tubuh sampai datang waktu yang ditentukan. Pada saat itu, roh akan ditahan oleh 

kematian, ia akan terpisah sepenuhnya dari tubuh menuju cakrawala alam gaib yang tidak 

bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, bahkan tidak terbetik sedikit pun di 

dalam pikiran manusia.
50

 

Itulah cakrawala dan alam gaib yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan kita, tidak 

bisa didengar oleh pendengaran kita, bahkan tidak bisa dicapai oleh pikiran dan imajinasi 

kita. Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda, “Manusia itu tidur, jika mereka meninggal, 

mereka terjaga”. Jadi seperti apakah kepekaan tubuh yang di bumi dan berbau tanah 

dibandingkan kepekaan roh? Seperti apakah probabilitas indra dibandingkan probabilitas 

roh? Mahasuci dan mahatinggi Allah yang telah menciptakannya!
51

 

 

2.3 Kisah Tidur dalam al-Qur’an 

2.3.1 Kisah Tidur ‘Uzair 

Kisah „Uzair yang berkaitan dengan tidur salama 100 tahun, hanya disebutkan dalam 

satu ayat, yaitu dalam surat al-Baqarah: 259, „Uzair termasuk salah satu ulama bani Israil, ada 

juga yang mengatakan „Uzair Nabi dari bani Israil. „Uzair diberi ilham oleh Allah Swt untuk 

bisa menghafal seluruh kandungan kitab Taurat, untuk disampaikan kepada bani Israil.
52 

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah 

roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya, dia berkata, “Bagaimana Allah 

menghidupkan kembali (negeri) ini setelah hancur?” lalu Allah mematikannya (orang itu) 

selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Dan 

(Allah) bertannya, “Berapa lama engkau tinggal di sini?” dia (orang itu) menjawab, “Aku 

tinggal (disini) sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Tidak! Engkau telah tinggal 
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seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah 

keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar kami jadikan engkau tanda 

kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana kami 

menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging.” Maka ketika telah 

nyata baginya, dia pun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah mahakuasa atas segala 

sesuatu”.(al-Baqarah: 259)
53

 

 

Dalam ayat tersebut di atas telah di sebutkan kematian suatu negeri dan kematian bagi 

„Uzair. Ada pun kematian suatu negeri, yaitu runtuhnya tembok-tembok rumah mereka 

secara keseluruhan dan ditinggalkannya negeri itu oleh penduduknya, juga telah hilang 

warna-warna kehi dupan negeri itu. Sedang menghidupkan suatu negeri berarti mendirikan 

bangunan-bangunan, memakmurkan dan menghuninya. Adapun kematian „Uzair dalam ayat 

itu, maksudnya bahwa „Uzair ditakdirkan untuk mengalami tidur yang panjang sebab tidur 

adalah kematian, meskipun hanya kematian kecil. Apabila ayat tersebut di atas menyebutkan 

kematian „Uzair, maka hal itu mengisyaratkan kepada tidurnya „Uzair, bukan kematiannya.
54

 

Sebagaimana Allah Swt telah menidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun lamanya, 

lalu Allah membangkitkan mereka dari tidurnya yang panjang, begitu juga „Uzair, dia tidur 

selama seratus tahun. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa: “Sesungguhnya Allah Swt 

telah mengutus malaikat lalu malaikat itu menggenggam roh „Uzair sehingga ia di tidurkan 

selama 100 tahun”, bukti kebenaran mengenai hal ini bahwasannya „Uzair telah bangun dari 

tidurnya yang panjang dalam keadaan masih di dunia, selain itu badannya tidak mengalami 

perubahan apapun. Sehingga dalam hal ini terdapat alasan kuat menyatakan, bahwa Allah 

Swt tidak memfungsikan hukum kematian pada jasmani „Uzair, begitu pula waktu biologis 

yang terdapat pada jasadnya. Sebab Allah Swt telah membangunkannya dari sekian lama 

tidurnya.
55

 

Peristiwa luar biasa ini, Allah Swt menunjukkan jawabannya atas pertanyaan „Uzair 

sebelumnya yang berbunyi: “Bagaimana Allah Swt menghidupkan ini setelah kematiannya”. 

Dalam hal ini, „Uzair telah melihat sendiri jawaban atas pertanyaannya, apa yang sedang 

menimpa dirinya, apa yang terjadi pada makanannya, juga ketika Allah menghidupkan 

kembali keledainya.
56
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2.3.2 Kisah Tidur Ashabul Kahfi 

Ashabul Kahfi (orang-orang yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 300 

tahun) adalah para pemuda dari negeri Romawi, mereka tinggal di daerah pesisir kota 

Thorsus, yang pada zaman jahiliyah disebut Ephesus. Para pemuda itu tergolong masyarakat 

terhormat dan mengimani ajaran Nabi Isa As. Mereka menyembah dan beribadah hanya 

kepada Allah Swt, dan tidak melakukan perbuatan musyrik. Namun, di sisi lain, penduduk 

kota Thorsus malah menyembah berhala.
57

 Firman Allah Swt  dalam surat al-Kahfi: 18, “Dan 

kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-balikkan mereka ke 

kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. 

Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan 

melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka”.
58

 

Allah Swt mengokohkan hati para pemuda itu, salah seorang di antara mereka berdiri 

dan berkata, “Sesungguhnya Allah telah menunjuki kami ke jalan yang benar. Untuk itu, 

tidak ada seorangpun yang dapat memaksa kami. Kami semata menyambut panggilan 

kebenaran, sedangkan masyarakat di sini telah menjadikan selain Allah sebagai tuhan, yang 

berupa patung-patung. Ini jelas-jelas kekufuran dan kesesatan, siapakah yang lebih zalim dari 

pada orang-orang yang membuat-buat kebohongan kepada Allah?” raja berkata, “Pergilah 

hari ini, besok kalian akan didatangkan lagi ke sini. Bagi kalian hanya ada dua pilihan, tidak 

ada ketiganya: menyadari kesalahan dan kembali kepada agama kami, atau kalian 

menghadapi siksaan yang berat”.
59

 

Kepergian para pemuda ke dalam gua untuk berlindung dan bersembunyi di sana 

adalah wahyu yang disampaikan Allah pada mereka, begitu merebahkan tubuh di lantai gua 

untuk beristirahat, mereka langsung tertidur lelap. Bahkan anjing mereka juga ikut tertidur di 

depan gua. Setelah itu terjadi, berbagai peristiwa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran 

mereka, seiring pergantian bulan dan tahun, mereka terus tertidur di dalam gua. Sinar 

matahari yang keperakan menembus satu lubang kecil, sehingga udara dan cahaya terang 

dapat masuk kedalam gua. Meskipun demikian, cahaya matahari itu tidak menerpa tubuh 

mereka, sehingga gua menjadi tempat tidur yang sangat cocok bagi kesehatan.
60
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Memerhatikan tidur panjang pemuda penghuni gua yang berlangsung ratusan tahun, 

mula-mula kita harus mengakui kekuasaan Allah Swt, untuk melaksanakan kehendak-Nya 

pada makhluk-Nya. Meskipun demikian,, sejauh yang dapat dipahami berdasarkan ilmu 

pengetahuan, kita dapat mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bertahan hidup setelah 

tidur yang begitu panjang ini, kecuali apabila ada pemeliharaan dan perawatan yang 

sempurna sebagai karunia Allah Swt.Perawatan paling penting selama tidur panjang yang 

menelan waktu sampai 300-an tahun adalah bahwa allah membolak-balikkan tubuh mereka 

dari satu sisi ke sisi yang lain, ke kanan, dan ke kiri. Adapun si anjing menjulurkan kedua 

kaki depannya pada halaman gua, ini tafsiran ilmiah yang dapat di kemukakan, karena kulit 

mereka tetap utuh dan tidak mengalami pembusukan.
61

 

Tatkala Allah Swt menyeru mereka supaya bangun dari tidur panjangnya, mereka 

merasa letih dan lapar, salah seorang di antara mereka bertanya, “Berapa lama kita tertidur?” 

mereka menjawab, “Kita tidur sehari atau setengah hari saja”. Demikianlah, 300 tahun  waktu 

yang berlalu mereka rasakan seperti sehari atau setengah hari saja. Jam biologis telah berhenti 

pada tubuh mereka, sehingga jam geografis yang panjang menjadi tidak terasa. Mereka 

seolah-olah hidup di luar bingkai waktu. Setelah itu mereka meminta salah seorang untuk 

pergi ke kota untuk mencari makanan dan minuman, salah seorang di antara mereka pergi 

dengan membawa beberapa dirham. 

Berita ini terdengar sang raja, maka ia segera menemui mereka dengan sejumlah besar 

orang-orangnya, setelah itu raja berkata, “Sepertinya Allah menuntun kita menemukan 

mereka, supaya kita tahu bahwa janji Allah itu benar, dan hari akhir itu benar-benar akan 

terjadi tanpa ada keraguan lagi. Para pemuda penghuni gua itu merupakan sebagian tanda-

tanda keagungan Allah, mengisyaratkan kebenaran tentang hari kebangkitan setelah 

kematian”.
62

 

“Maka Aku tutup telinga mereka (sehingga tidak mendengar) di dalam gua itu selama 

bertahun-tahun”. Maksudnya Allah Swt menidurkan mereka, kalimat ini merupakan gaya 

bahasa. Secara implisit kira-kira bermakna, “Bahwa Allah Swt, membuat penutup pada 

telinga mereka, sehingga mencegah suara sampai kedalamnya. Sebab, jika mendengar suara, 

orang tidur akan terbangun”. Ibn „Abbas berkata, “Aku tutup telinga mereka supaya tidak 

mendengar suara.” Ayat tersebut memaparkan fakta ilmiah secara gamblang, penyebutan 

telinga secara khusus menunjukkan bahwa telinga merupakan satu-satunya organ yang 
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menyampaikan suara ke pusat pendengaran di dalam otak, bahwa pendengaran merupakan 

satu-satunya indra yang terus bekerja sewaktu tidur. Telinga adalah satu-satunya penjaga 

manusia tatkala tidur. Apabila tidak berfungsi, manusia akan memasuki tidur yang sangat 

lelap, dan tidak akan merasakan sedikit pun apa yang terjadi di sekitarnya.
63

 

 

2.4 Anjuran Rasulullah Saw Tentang Tidur 

2.4.1 Berwudhu Ketika Hendak Tidur 

مضجعك فتوضْا وضوءك  خذتاذا أحدثين الرباء بن عازب ان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قل 
 للصالة مث اضطجع على شقك ااْلمين

“Jika kamu bergegas menuju tempat tidurmu, berwudulah seperti wudumu untuk 

salat dan berbaringlah miring ke kanan”.(HR. Muslim)
64

 

 

Perintah ini adalah anjuran, faedahnya adalah tidur dalam keadaan suci di malam hari, 

sehingga bila ajal datang menjemput dia dalam keadaan sempurna. Anjuran ini memberi 

isyarat untuk bersiap-siapmenghadapi kematian dengan kesucian hati, karena itu lebih utama 

dari pada kesucian tubuh. Sunnah ini lebih dianjurkan bagi yang berhadas, apalagi yang 

junub, karena bisa lebih bersemangat untuk mengulangi, dan akan lebih baik lagi jika mandi 

(bagi yang junub), sehingga dia tidur dalam keadaan suci yang sempurna, hikmah lainnya 

adalah kemungkinan mimpinya benar, dan dia akan dijauhkan dari gangguan syetan.
65

 

 

2.4.2 Berdo’a Sebelum Tidur 
حذيفة بن اليمان قال: كان النيب صلى اهلل عليو وسلم اذا أوي اىل فراشو قال: بامسك أموت وأحيا. واذا قام  عن

د هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا واليو النشور. ننشرىا: خنرجها.قال: أحلم  
Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia berkata, “Apabila Nabi Saw telah beranjak ke 

tempat tidurnya, beliau mengucapkan, „Bismika amuutu wa ahyaa (dengan menyebut 

nama-mu aku mati dan aku hidup)‟. Dan apabila bangun dari tidur beliau 

mengucapkan, „Alhamdu lillaahil-ladzii ahyaanaa ba‟da maa amaatanaa wa 

ilaihinnusyuur (segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah 

mematikan kami, dan kepadanya kami dikembalikan)‟.” Nunsyiruhaa berarti 

nukhrijuhaa (kami mengeluarkannya).
66
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“Dengan menyebut nama-Mu aku mati dan aku hidup”. Maksudnya, dengan 

menyebut namamu aku hidup selama aku hidup, dan atas nama-Mu aku mati. al-Qurtubi 

berkata, “Dengan menyebut nama-Mu aku mati” menunjukkan bahwa Ism (nama) yang 

dimaksud adalah Musamma (yang dinamai). Demikian pula yang dikatakan oleh mayoritas 

pensyarah, al-Qurtubi berkata, “Ada juga pemaknaan lain dari sebagian masyayikh, yaitu 

bahwa Allah menyebut dirinya dengan nama-nama paling baik dan makna-maknanya ada 

padanya”. Oleh karena itu, setiap yang ada di alam nyata itu berasal dari konsekuensi nama-

nama tersebut, seakan-akan beliau mengatakan, “Dengan menyebut nama-Mu yang maha 

menghidupkan aku hidup, dan dengan menyebut nama-Mu yang maha mematikan aku mati”. 

Makna ini lebih sesuai, oleh karena itu, nama tersebut bukanlah yang dinamai dan bukan 

dzatnya. Jadi, kata nama di sini mungkin bukan kata tambahan.
67

 

“Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan 

kami”. Abu Ishaq az-Zajjaj berkata, “jiwa yang meninggalkan manusia saat tidur adalah 

untuk membedakan, sedangkan yang meninggalkannya ketika mati adalah yang disertai 

dengan berhentinya nafas. Tidur disebut mati karena menghilangkan akal dan gerakan, ini 

hanya perumpamaan dan penyerupaan”. Kemungkinan yang dimaksud dengan mati di sini 

adalah diam, al-Qurtubi berkata di dalam kitab al-Mufhim, „Tidur dan mati mempunyai 

kesamaan dalam hal putusnya ruh dengan badan.”
68

 

Terkadang seseorang yang telah mati tampak seperti tidur, karena itulah tidur disebut 

sebagai saudara mati, sementara batinnya adalah mati. Maka mati dinamakan tidur dalam 

konteks majaz, karena keduanya mempunyai kesamaan dalam hal putusnya keterikatan roh 

dengan badan. Ath-Thaibi berkata, “Hikmah dinamakannya mati sebagai tidur adalah bahwa 

manfaat yang diambil manusia dari kondisi hidup adalah untuk mempertahankan ridha Allah 

kepadanya dengan mematuhinya, dan menghindari murka serta siksanya. Karena itu, manfaat 

ini hilang dari orang yang sedang tidur, sehingga seperti mayat, dan ketika bangun dia pun 

memuji Allah atas nikmat ini. 

“Dan kepadanya kami dikembalikan”, maksudnya kepadanya tempat kembali untuk 

memperoleh ganjaran atas apa yang telah dilakukan dalam kehidupan. Ibnu Hajar 
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mengatakan maksudnya adalah saat dibangkitkan pada hari kiamat dan dihidupkan kembali 

setelah mati.
69

 

 

2.4.3 Posisi Tubuh Saat Tidur 

Tidur adalah keharusan setiap makhluk hidup, termasuk manusia tidak dapat hidup 

tanpa tidur. Manusia bisa saja tidur sambil duduk, tetapi tidak akan memberikan istirahat 

yang cukup seperti tidur berbaring. Adapun posisi tidur yang baik dan benar bagi manusia 

adalah relaksasi dalam posisi mendatar. Dalam segala hal Rasulullah saw adalah guru dan 

teladan yang baik bagi umatnya. Bahkan tata cara tidur yang baikpun beliau ajarkan, buku 

tentang sunnah nabi saw, menyebutkan bahwa beliau tidur pada samping kanan tubuhnya, 

kedua tangan dan kedua kakinya sedikit menekuk, tangan kanannya diletakkan di bawah pipi, 

sedangkan wajahnya menghadap kearah Ka‟bah. Posisi tidur semacam ini ternyata ideal 

untuk benar-benar memberikan relaksasi yang diharapkan bagi tubuh dan jiwa. 

Tidak semua posisi tidur memberikan relaksasi yang diharapkan bagi tubuh dan jiwa, 

usaha dan kerja keras yang dilakoni manusi sepanjang hari menimbulkan ketidaknyamanan 

tubuh dan jiwa. Semua itu tidak dapat dihilangkan, kecuali melalui tidur dengan posisi yang 

benar. Sebab, hanya posisi yang benarlah yang memberikan relaksasi pada tubuh dan jiwa, 

lantas seperti apakah posisi tidur yang benar itu? Tidur yang benar adalah dengan posisi 

horizontal, pada sisi sebelah kanan, dengan kedua tangan dan kedua kaki sedikit menekuk, 

sementara kaki tidak saling bertindihan. Sebaiknya orang tidur membolak-balik tubuhnya 

dari satu sisi ke sisi yang lain dalam posisi yang sama. Para ilmuwan menyebut posisi tidur 

semacam ini dengan “posisi jabang bayi”, karena menyerupai posisi jabang bayi di dalam 

kandungan sang ibu, posisi inilah yang diajarkan pada kita di dalam hadis Nabi saw.
70

 

Diriwayatkan oleh al-Baraa‟ bin Azib ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: 

مضجعك فتوضْا وضوءك  خذتذا أ لاحدثين الرباء بن عازب ان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ق
 للصالة مث اضطجع على شقك ااْلمين

“Jika kamu bergegas menuju tempat tidurmu, berwudulah seperti wudumu untuk 

salat dan berbaringlah miring ke kanan.” (HR. Muslim)
71
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Ada ilmuwan yang mengatakan, tidur dengan posisi telentang, yaitu dengan 

meletakkan kaki yang satu pada yang lain, tidak memberikan relaksasi pada tubuh dan jiwa. 

Rasulullah Saw telah memberikan petunjuk dan arahan kepada kita tentang tidur ini, Imam 

Muslim meriwayatkan dari Jabir r.a., 

و وسلم هنى عن اشتمال الصماء واالحتباء يف ثوب واحد وأن يرفع عن جابر أن رسول اهلل صلى اهلل علي
على ااْلخرى وىو مستلق على ظهره الرجل أحدى رجليو  

“Dari Jabir sesungguhnya Rasulullah Saw melarang mengenakan pakaian monyet 

(baju merangkap celana yang terbuka bagian bawahnya, duduk (nongkrong) dalam 

satu pakaian, mengangkat salah satu kakinya di atas kakinya yang lain sedangkan ia 

sedang tidur telentang (bertumpu) di atas punggungnya”. (HR. Muslim)
72

 

 

Penjelasan ilmiah tentang hadis tersebut adalah bahwa meletakkan salah satu kaki di 

atas yang lain selagi tidur tidak akan memberikan relaksasi yang diharapkan bagi tubuh dan 

jiwa. Relaksasi ini hanya dapat 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 baru akan tercapai dengan posisi jabang bayi, sebagaimana 

disebutkan hadis nabi saw, dan disarankan para ilmuwan di zaman ilmu pengetahuan 

sekarang ini.
73

 

Apa yang terjadi pada tubuh apabila tidur telungkup? Saat menarik dan mengeluarkan 

napas, otot diafragma di antara rongga dada dan perut bergerak naik turun, akibatnya sewaktu 

menarik napas, paru-paru dipenuhi udara. Dan sewaktu menghembuskan napas, paru-paru 

mengeluarkannya, apabila turun sewaktu menarik napas, otot diafragma akan menekan perut 

dan usus. Akibatnya dinding perut tertekan ke depan dan hal yang sebaliknya terjadi pada 

saat mengeluarkan napas. 

Karena itu, dinding perut akan bergerak ke depan secara terus dan berhenti, kemudian 

terdorong lagi ke depan, demikianlah seterusnya. Apabila orang tidur telungkup, gerakan 

dinding perut akan berhenti, jika itu terjadi, gerakan otot diafragma akan sangat terbatas dan 

sempit. Akibatnya kadar oksigen dalam darah menurun, sedangkan karbon dioksida 

meningkat, semua ini berdampak negative bagi kesehatan tubuh.
74

Sebagian sahabat r.a. 

berkata, Rasulullah Saw, melarang kita tidur telungkup, para imam ahli hadis  meriwayatkan,  
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رأى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم رجال مضطجعا على بطنو فقالك ان ىذه عن أيب ىريرة قال: 
 ضجعة الحيبها اهلل

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah Saw melihat ada seseorang tidur dengan 

tengkurap (bertumpu) pada perutnya, beliau bersabda, “Tidur seperti ini tidak 

disukai oleh Allah”.(HR. at-Tirmidzi)
75

 

 

2.4.4 Hubungan Cahaya dengan Tidur 

Tidur biasanya terjadi waktu malam, ketika cahaya menghilang dan kegelapan 

menyelimuti bumi, kegelapan merangsang keluarnya hormone pertumbuhan, sebagaimana 

merangsang keluarnya hormone Melatonin. Agar melatonin keluar teratur maka bangun tidur 

seharusnya sebelum terbit matahari. Sebab sinar matahari atau cahaya apapun yang mengenai 

mata akan mencegah keluarnya melatonin.
76

 Karena itu para dokter dan ilmuwan 

menganjurkan agar sewaktu tidur kita memadamkan lampu kamar, atau cukup menggunakan 

cahaya temaram supaya saraf tidak tegang dan otot mengendur, dengan demikian tidurpun 

akan lelap. 

Rahasia ilmiah tentang pemadaman lampu kamar sewaktu tidur, bahwa cahaya 

mencegah keluarnya melatonin dan kegelapan meningkatkannya, baru di kenal belakangan 

ini. Padahal hadis nabi mengisyaratkan realitas ini jauh sebelum manusia mengetahui 

kebermaknaannya, dalam riwayat Imam al-Bukhari dari „Atha‟ dan Jabir bahwa Rasulullah 

Saw, bersabda: 

عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مخروا االنية وأجيفوا رضي اهلل عن جابر بن عبداهلل  
اىل البيت ااْلبواب وأطفئوا املصابيح فاءن الفويسقة رمبا جرت الفتيلة فْاحرقت  

Dari Jabir bin Abdillah ra, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Tutupilah 

bejana-bejana, rapatkanlah pintu-pintu dan padamkanlah lampu-lampu, karena 

sesungguhnya bisa saja tikus menyeret sumbunya sehingga membakar penghuni 

rumah”. (HR. Bukhari)
77

 

 

Hadis diatas merangkum beberapa sisi ilmiah yang perlu diketahui antara lain:
78

 

1. Lampu yang menyala akan menghabiskan gas oksigen diudara kamar. Hal ini tentu 

akan menimbulkan masalah besar bagi orang yang sedang tidur di kamar tersebut. 
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Sebab mereka akan menghirup sedikit gas oksigen, dan banyak kandungan gas karbon 

monoksida yang beracun. 

2. Lampu dapat menyebabkan kebakaran rumah, berapa banyak rumah terbakar 

disebabkan lampu yang dibiarkan menyala sewaktu tidur, adapun lampu listrik yang 

sekarang marak di kota tidaklah menyebabkan kebakaran 

3. Cahaya sewaktu tidur akan mengganggu keluarnya melatonin, karena itu akan 

menyebabkan gangguan tidur dan tidak memberikan hak bagi tubuh untuk 

mendapatkan tidur enak. Selain itu, akan menyebabkan berkurangnya hormone 

pertumbuhan jadi, membiarkannya tidak baik bagi pertumbuhan anak dan remaja. 

4. Apabila tubuh tidak tidur nyaman, maka sewaktu terjaga ia tidak dapat membuang 

racun yang bersarang di dalamnya. Dengan demikian, saat bangun pagi tubuh akan 

merasa malas, loyo, dan tidak bergairah. 

5. Allah Swt menciptakan waktu malam sebagai waktu tidur. Dia berfirman, “Dialah 

yang menjadikan malam sebagai selimut bagimu dan tidur sebagai istirahat” (Q.S. al-

Furqan :47). 

Karena itu malam adalah saat yang tepat untuk tenang, istirahat, dan relaksasi. Cahaya 

di kamar tidur tidak sesuai dengan tujuan itu. 

 

2.4.5 Larangan Tidur Di Pagi Hari Setelah Shalat Subuh 

عن  النبً صلى هللا علٌه وسلم قال اللهم بارك آلمتً فً بكورها وكان اذا بعث سرٌة أو جٌشا بعثهم من أول النهار.

 صخر الغامدي عن

“Dari Sakhr bin Wada‟ah al-Ghamidi r.a bahwasannya nabi saw bersabda: “ya 

Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka.” Dan mereka di awal pagi. (HR. Abu 

Dawud)
79

 

Waktu pagi bukanlah waktu yang sepele, bukan juga sekedar bangun dari lelapnya 

malam ataupun hanya sebuah pergantian malam menuju siang. Bahkan Rasulullah Saw 

mendo‟akan umatnya di waktu tersebut. Telah diyakini bahwa doa seorang rasul pasti 

dikabulkan. Di waktu pagi hari Allah mewajibkan hambanya untuk bangun melakukan shalat 

subuh. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, “tidur di waktu subuh mencegah rizki.” Karena pada 

waktu tersebut merupakan waktu untuk manusia mencari rizkinya.  

Waktu subuh adalah waktu pembagian rizki. Maka, tidur pada pagi hari dilarang 

kecuali sangat dibutuhkan sekali. Dan tidur di pagi hari membahayakan bagi badan, 
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menyebabkan kelemasan dan lemah. Tidur setelah shalat subuh merupakan makruh, karena 

waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang menarik dan 

agung mengenai manfaat waktu tersebut. Karena awal hari sebagai kunci turunnya rizki, 

turunnya keberkahan dan darinya hari itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari 

itu atas kejadian saat yang mahal tersebut.
80

 

 

2.4.6 Kemakruhan Tidur Sebelum Isya’ dan Berbincang-bincang Setelah Isya’ 

Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami, tuturnya: 

واحلديث بعدىا أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان يكره النوم قبل العشاءعن ايب برزة قال:   

“Sesungguhnya Rasulallah Saw tidak suka tidur sebelum isya‟ dan berbicara 

setelahnya”.
81

 

 

Kebanyakan para ulama juga membenci hal itu, karena bahwa tidur sebelum shalat 

isya‟ dapat menyebabkan kehabisan waktu shalat isya‟ secara mutlak atau kehabisan waktu 

yang telah ditentukan, seperti tertidur sampai waktu subuh. Dalam Fathul Bari (2/73), Imam 

Ibnu Hajar berkata, “Yang dimaksud dari begadang ini adalah pada hal-hal yang 

mubah,karena kalau pada hal-hal yang haram tidak ada kekhususan dibencinya karena alasan 

setelah shalat isya‟, tetapi perbuatan itu tetap haram di sepanjang waktu semuanya”.
82

 

Begadang setelah shalat isya‟ adalah makruh walaupun pada hal-hal yang mubah, dan 

tentunya kalau begadangnya dilakukan pada hal-hal yang haram, maka hukumnya haram, 

seperti berkumpul untuk melakukan ghibah, mengumpat orang lain, mendengarkan dan 

menyaksikan hal-hal yang mungkar dan haram. Tentunya yang lebih terlarang lagi adalah 

melakukan zina dan meminum minuman keras dan lain sebagainya. 

Sesungguhnya begadang setelah shalat isya‟ terkadang dibolehkan apabila dilakukan 

pada hal-hal yang baik atau untuk keperluan agama seperti belajar ilmu-ilmu agama, 

membicarakan tentang kondisi dan keadaan umat islam demi kemaslahatan mereka, berbicara 

tentang upaya-upaya proteksi terhadap mereka dari bahaya luar, dan hal seperti yang 

terkadang dikerjakan oleh Rasulullah. Tirmidzi meriwayatkan bahwa Umar ibnu Khaththab 
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r.a. berkata, “Rasulullah pernah begadang bersama abu bakar dalam urusan umat islam dan 

aku ikut bersama keduanya”.
83

 

Implikasi hadis ini , waktu tidur yang paling berkah adalah jam-jam pertama malam, 

langsung setelah shalat isya‟. Oleh karena itu nabi saw tidak suka bergadang setelah shalat 

isya‟ kecuali jika terpaksa, beliau juga memberi pesan bahwa Nabi Dawud As tidur separuh 

malam, kemudian bangun pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Berbagai 

penelitian empiris telah membuktikan kebenaran sabda Nabi Saw ini, hal itu dikarenakan 

oleh factor-faktor sebagai berikut:
84

 

Pertama, lapisan-lapisan pelindung yang diciptakan Allah untuk menjaga kehidupan 

di muka bumi dan diletakkannya di dalam lapisan atmosfer antara langit dan bumi secara 

bertahap akan mengalami penyusutan sejak mulai tenggelamnya matahari hingga sampai 

pada puncak penyusutannya pada tengah malam, untuk kemudian secara perlahan mengalami 

perentangan lagi sehingga mencapai puncak ketebalannya pada pertengahan hari ketika sinar 

matahari tepat menyinari lapisan ini. Lapisan pelindung ini mengandung lapisan ozon, 

lapisan ion, sabuk-sabuk pengaman sinar matahari, lapisan magnet, dan lapisan luar bumi, 

jika lapisan ini sampai menipis maka bumi  menghadapi banyak bahaya alam yang 

bermacam-macam. 

Kedua, berbagai penelitian seputar permasalahan tidur membuktikan adanya 

kebutuhan manusia yang mendesak untuk tidur pada awal-awal jam istirahat yaitu awal 

malam sehingga tidur ini bisa membantu seseorang menjaga keseimbangan waktu hidup yang 

telah ditetapkan Allah dalam tubuh manusia. Kadar tidur awal ini akan mengorganisasi 

aktivitas kehidupan praktis, belajar, ibadah (kepada Allah Swt) seseorang,, juga menstabilkan 

suhu badan, mengaktifkan kembali memori serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan 

yang mungkin di temukan pada sisitem kekebalan tubuh. 

Sejumlah kelenjar kecil khususnya yang ada pada otak yang besarnya tidak lebih dari 

besar biji sorgum bertugas mengatur kadar kesiapan dan kesadaran tubuh, selanjutnya dikenal 

dengan kelenjar cemara (Pineal Gland). Kelenjar ini bertugas mengklasifikasi hormone 

melatonin yang dapat menjaga sel-sel saraf, membantu system kekebalan untuk memerangi 

firus dan kuman yang bermacam-macam, memperbaiki kemampuan tidur dengan cara 
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melawan insomnia, meminimalisir terjangkit penyakit liver, katarak, penyakit tumor ganas, 

dan secara umum bisa menunda gejala-gejala penuaan dini.
85

 

Di dalam otak manusia juga terdapat kelenjar kecil lain yang dikenal dengan nama 

hyphotalamus, kelenjar ini berada di dalam dinding dalam lapisan ketiga saluran 

Cerebrospinal otak, ia berfungsi mengontrol tingkat kesadaran dan bangun tidur dengan efek 

pengaruhnya pada kelenjar cemara (Pineal Gland) yang memproduksi hormone melatonin 

dan kelenjar bawah otak (Pituitary Gland) yang memproduksi hormone adrenalin. Kelenjar 

hypothalamus bertugas mengaktifkan jamyang mengatur berbagai aktivitas vital di dalam 

tubuh manusia agar sesuai dengan pergantian siang malam, sekaligus mewujudkan 

keselarasan seluruh fungsi-fungsi organ dengan seluruh sisitem tubuh. 

Di samping itu, sel-sel chiasma optic (Tashalub al-Bashary) yang berada di seberang 

persilangan serat-serat saraf, tepatnya di sebelah kelenjar bawah otak (Pituitary Gland) 

memiliki fungsi khusus untuk merasakan pancaran sinar terang yang jatuh pada pangkal 

retina pada saat pertengahan siang. Ketika pancaran sinar matahari jatuh pada pangkal retina, 

sel-sel ini akan mengirim pesan ke “jam hidup” (as- Sa‟ah al-Hayatyyah) ditubuh sehingga ia 

berhenti mangirimkan perintah pada kelenjar cemara (Pineal Gland) untuk memproduksi 

hormone melatonin. Sebaliknya ketika malam tiba sel ini akan mengirimkan pesan khusus 

pada kelenjar cemara (Pineal Gland) untuk kembali memproduksi hormone melatonin.
86

 

Mengingat tingkat kepekatan malam bertambah secara gradual sejak tenggelamnya 

matahari hingga mencapai puncaknya pada tengah malam, untuk kemudian mengalami 

penurunan secara gradual hingga terbit fajar shadiq, maka semakin jelaslah hikmah di balik 

ketidaksukaan Rasulullah Saw untuk tidur sebelum mengerjakan shalat isya‟ agar tidak 

terlewat, dan ketidaksukaan beliau untuk berbincang-bincang setelah isya‟ demi 

memanfaatkan jam-jam tidur paling afdhal di awal malam. 

 

2.4.7 Kamar Tidur Sehat 

Setiap makhluk hidup memiliki tempat tidur, tempat tersebut haruslah memenuhi 

persyaratan yang mendukung terciptanya tidur yang nyaman dan sehat, ada empat syarat 

kesehatan yang paling tidak harus dipenuhi ruang tidur, antara lain:
87

 

1. Pentingnya tempat tidur yang bersih dan terbebas dari penyebab penyakit 
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Kebersihan sangat penting bagi kesehatan manusia, karena itu makanan, 

minuman, dan pakaian harus senantiasa bersih, begitu pula tempat tidur. Tempat tidur, 

kasur, dan seprei, harus bersih dan terbebas dari parasite, mikroba, dan debu. Pada 

tahun 1967, seorang ilmuwan belanda, david Williams, menemukan banyak debu di 

kasur dan sprei, padahal debu itu mengandung parasite yang sangat kecil sekali, yaitu 

tungau. Karena itu debu yang menempel pada sprei tempat tidur harus selalu 

dibersihkan. Sebelumnya hal ini tidak diketahui, meskipun hadis nabi saw telah 

mengisyaratkannya. Imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurayrah r.a. bahwa 

Rasululloh Saw bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu masuk ketempat 

tidurnya, maka ambillah bagian ujung kain sarungnya, kemudian sapu-sapukanlah 

pada tempat tidurnya, kemudian sebutlah nama allah, karena ia tidak mengetahui 

apa yang ia tinggalkan padanya”. Orang dulu membersihkan tempat tidur dengan 

cara seperti ini, sekarang menghilangkan debu di ranjang sudah dapat dilakukan 

dengan banyak cara. 

Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati apabila tungau masuk ke 

paru-paru melalui udara yang terhirup, sama-sama akan menyebabkan penyakit alergi 

pada rongga dada, seperti asma, atau alergi sekujur tubuh, seperti articaria, atau 

bersin-bersin, dan atau penyakit kulit yang diakibatkan alergi, karena itu kita harus 

selalu membersihkan debu, baik di rumah maupun di tempat tidur. 

2. Menghindari polusi udara, suara dan cahaya 

Sekalipun tidur, kita tetap bernapas. Karena itu udara harus tetap bersih dan 

terbebas dari debu dan kotoran, cahaya juga mesti lembut jangan terlalu benderang. 

Sebab cahaya yang terlalu kuat di kamar tidur bisa menyebabkan insomnia, atau susah 

tidur. Sebagaimana halnya udara kamar harus terbebas dari segala debu, asap dan gas-

gas berbahaya, demikian juga mesti diusahakan terbebes dari suara-suara bising dan 

rebut, atau apa yang disebut dengan polusi suara. 

Keributan dan suara bising menyebabkan tidur terputus-putus, ketika itu 

terjadi kita tidak akan bisa tidur nyenyak dan nyaman, untuk menghindari polusi 

suara, tidaklah mengapa kita memasang penyumpal pada  telinga. Jika dinilai 

merepotkan, pengurangan efek suara keras itu bisa dilakukan dengan cara memasang 

suara bising, yaitu disebut “kebisingan putih”. Kebisingan ini menimbulkan suara 

kuat yang stabil dan berkelanjutan, seperti suara kipas angina, ac, dan semacamnya. 

Dalam pada itu, indra pendengaran kita menjadi akrab dengannya seiring berlalunya 

waktu, dengan demikian tidak akan menyebabkan gangguan susah tidur. 
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3. Menyesuaikan suhu udara kamar tidur  

Udara kamar sangat mempengaruhi orang yang tidur di dalamnya, suhu udara 

yang panas atau dingin akan berpengaruh negative pada tidur, karena itu suhu udara 

harus disesuaikan. Di musim dingin kita butuh kehangatan, untuk mendapat 

kehangatan itu masyarakat tempo dulu menyalakan api dari arang atau kayu bakar, 

sekarang kita sudah bisa menggunakan pemanas elektrik kendati penggunaan api 

untuk menghangatkan ruang tidur juga masih lestari, cara ini masih digunakan sampai 

sekarang dan mungkin juga untuk masa-masa mendatang. 

Menyalakan api dengan bahan bakar arang atau kayu untuk menghangatkan 

ruang tidur dapat menyebabkan banyak bahaya, terlebih setelah pintu dan jendela 

tertutup rapat. Cara seperti itu mencegah masuknya udara dingin dari luar rumah, 

selain itu nyala api diruang tidur juga akan meracuni udara kamar, yaitu gas karbon 

monoksida. Bahayanya akan bertambah karena gas ini tidak berbau dan tidak 

berwarna, artinya tanpa disadari kita akan menghirupnya. Tidak lama kemudian 

orang-orang disekitar akan terkejut karena mendapati kita jatuh pingsan akibat 

teracuni gas arang, yaitu karbon monoksida. Kita sudah biasa menyalakan api di 

dalam kamar tidur, serta menutup pintu dan jendela, sungguh kebiasaan yang 

menyebabkan keracunan gas arang, sehingga mengakibatkan pingsan sebagaimana 

telah dijelaskan. Jika gas tersebut dihirup dalam jangka waktu yang lama, sepanjang 

malam sampai pagi misalnya, bisa jadi akan mengakibatkan kematian, rumah sakit 

khususnya di pedesaan, banyak menerima pasien korban nyala api di dalam rumah 

atau kamar tidur. 

Gas karbon monoksida ini bersatu dengan hemoglobin yang terdapat dalam 

butiran  darah merah, lalu menghalangi bersatunya hemoglobin dengan oksigen, 

akibatnya kadar oksigen dalam darah menurun sampai pada tingkat sangat 

membahayakan. 

4. Menjauhkan tumbuh-tumbuhan dan binatang dari kamar tidur 

Di antara kita banyak menjadikan tetumbuhan yang rindang sebagai dekorasi 

di kantor dan di rumah, ketika ada cahaya tetumbuhan ini bermanfaat bagi manusia, 

sebab daunnya ikut membentuk oksigen kemudian dilepaskan di udara kamar. Tetapi, 

sewaktu kita tidur tumbuhan tersebut malah merugikan, sebab tumbuhan juga 

bernapas sebagaimana makhluk hidup yang lain. Artinya, ia menyerap oksigen dan 

melepaskan karbon dioksida. Kadar oksigen dalam kamar di hirup tumbuhan tersebut 
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bersama orang yang tidur di sana, hal itu jelas tidak menguntungkan bagi yang tidur 

di dalamnya. 

Sementara itu binatang piaraan seperti anjing atau kucing bisa mencemari rumah 

dengan kotorannya. Selain itu, bersama penghuni rumah, mereka juga akan 

mengambil oksigen yang terdapat di dalamnya, bahkan dapat menularkan puluhan 

jenis penyakit kepada manusia. 

5. Melindungi tubuh pada saat tidur 

Barang siapa tidak memerhatikan kebersihan tubuh, maka kulitnya akan 

menjadi sarang banyak mikroba, suatu saat nanti ia akan menyerang tubuh dari dalam 

sehingga terjadilah peradangan dan penyakit lainnya. Selain itu jamur dan parasite 

juga akan tumbuh subur, baik di luar maupun di dalam tubuh, salah satu contoh 

parasite yang berhubungan kuat dengan masa tidur adalah cacing aczyoris yang 

berekor halus. Cacing ini hidup di dalam usus besar, dan berbiak jantan atau betina 

melalui telur yang dilepaskan. Si betina tidak menyimpan telurnya itu di dalam usus 

besar, tetapi ketika orang tidur ia keluar di malam hari dan menyelinap ke luar usus 

melalui pintu anus. Selanjutnya ia menyimpan telurnya itu di kulit sekitar pintu anus, 

di antara dua bokong.  

Di daerah itu pula ia mengeluarkan zat yang dapat membuat kulit gatal. 

Konsekuensinya, ketika tidur seseorang terpaksa harus menggaruk-garuk daerah ini 

dengan jemari dan kuku, tindakan itu dilakukan tanpa sadar sewaktu tidur, begitu 

jemari tangan orang itu menggaruk tempat tersimpannya telur-telur tersebut, ia 

menempel pada jemari dan daerah di bawah kukunya. Setelah menyimpan telur si 

batina kembali  ke dalam usus besar melalui jalan yang dilaluim ketika datang, begitu 

seterusnya yang ia lakukan pada malam-malam berikutnya. Telur itu sengaja 

diletakkan di tempat tersebut supaya dibawa oleh kuku dan jemari manusia ketika 

menggaruk kulitnya. Tindakan itu memang di luar control manusia, sebab cacing itu 

mengeluarkan zat yang membuat kulit gatal. 

Dengan demikian cacing menular dari satu orang ke orang lain melalui garukan kulit 

dengan jemari tangan orang yang sedang tidur di tempat cacing itu meletakkan telur-telurnya 

di malam hari. Jika tidak begitu, siklus kehidupan cacing itu tidak akan berlangsung, lebih 

mencengangkan lagi cacing betina itu selalu keluar dari usus besar ke luar perut ketika 

seseorang sedang tidur. Siklus kehidupan cacing itu hanya bisa diputus dengan cara mencuci 

tangan sampai bersih segera setelah bangun tidur, sebelum menyentuh makanan atau 

minuman, sebab orang tidur tidak akan tahu di mana meletakkan tangannya sewaktu 
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terlelap.Lagi pula bukan telur cacing perut saja yang menempel pada jemari tangan manusia 

ketika menggaruk kulit, sebab kulit manusia tidaklah steril karena mengandung banyak 

mikroba, baik yang berbahaya maupun tidak.
88

Rasulullah Saw bersabda: 

دكم من نومو تيقظ أحعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: اذا اس
يغسلها ثالثا فاءنو ال يدري أين باتت يدهناء حىت فال يغمس يده ىف اال  

Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Saw bersabda, “Jika salah seorang di antara 

kalian bangun tidur, janganlah mencelupkan tangannya pada tempat air sampai dia 

menyiramnya tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam.” 

(HR.Muslim)
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