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Pengaruh Kekurangan Tidur Terhadap
Memori dan Kecerdasan Emosi Pada Remaja
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Abstract. A study of the influence of sleep deprivation on memory and emotional intelligence
was conducted experimentally toward lO-17 year old s.chgol t9.l1g.tt of Seminari M.lg$4
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capability Eiff.irn.. i-ong the three groups.was iested with the intelligence Structure Test,
*'d emoiional intelligence ias assessed-throirgh an eryotio11l intelligence questionnaire, designed
qpecillcalfy for this'study. Resuit trom the-Kruskal-Wallis one-way analysis oi variance test
iiveales n6 significant auerage difference among the ttuee groups. The cause and implications
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are discussed.
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Abshak. Telah dilakukan studi eksperimental pengaruh deprivasi memori terhadap remajasiswa
Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, berusia qlqa 16-17 tuhyl, rygngg.uqakan desain
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Remaja mempunyai posisi yang sangat ternyata tidur dapat berpengaruh terhadap
strategis dalam pembangunan masyarakat kesehatan fisik dan menta! remeja.
Indonisia seutuhnya. Poiisi yang penting Kesehatan fisik yang dimaksud adalah
ini menyebabkan remaja perlu mendapat kemampuan memori dan kesehatan mental
perhatian yang serius di berbagai aspek berhubungan dengan kemampuan remaja
bidang kehidupannya. Salah satu aspek tersebut dalam mengelola emosi yang
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