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Abstrak. Menghapal dan menjaga hapalan teks membutuhkan encoding strategies, salah satunya adalah visual 
imagery. Keterampilan tersebut diharapkan membantu proses encoding teks ke dalam penyimpanan visuospatial 
working memory.Kapasitas working memory adalah sejumlah informasi yang dapat disimpan dalam pikiran dan 
digunakan dalam mengeksekusi tugas–tugas kognitif (Baddeley, 2003, Cowan, N, 2014).Corsi block tapping task 
digunakan untuk menilaivisuospatial working memory (Trick, Mutreja, Hunt, 2011). Emosi positif dapat 
meningkatkan working memory (Katzir, Tal Eyal, Nachshon Meiran, and Yoav Kessler, 2010; Yang, H., Yang, S., 
& Isen, A. M, 2013; Storbeck, J., & Maswood, R, 2016). Tujuan penelitian untuk melihat bagaimana emosi positif 
dapat meningkatkan kapasitas visuo-spatialworking memory pada remaja penghapal Qur’an. Desainpenelitian 
menggunakan true experiments denganWiththin-Subject Group Designs (pretest–posttest). Tayangan humor 
“Waktu Indonesia Bercanda (WIB)” episode 29 Januari 2017 digunakan untuk menginduksi emosi, SAM (Self-
Assessment Manikin) scaledigunakan untuk mengukur keadaan emosidanCorsi block-tapping 
testdigunakanuntuk mengukurkapasitas visuo-spatial working memory. 46 remaja(26 laki-laki, 20 perempuan) 
penghafal Qur’an di pesantren Al-Hikmah Bogor dengan rentang usia 11-15 tahun. Berdasarkan uji Wilcoxon 
diperoleh hasiladanyaperbedaanskor visuo-spatial working memory task untukpre testdanpost test, 
sehinggadisimpulkan pula bahwa ada pengaruh induksi emosi positif terhadap kapasitas visuo-spatial working 
memory.Dopamin mengaktifkan bagian hipokampus sehingga informasi yang disimpan dalam memori mampu 
bertahan dan dapat melakukan recall informasi tersebut (Chowdhury, 2012). 
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Pendahuluan 
Memori cukup penting untuk pengalaman dan terkait dengan sistem limbik serta merupakan 

pengulangan informasi seiring dengan berjalannya waktu dengan tujuan untuk memengaruhi perilaku 
di masa yang akan datang, Sherwood (2015). Salah satu model pemerosesan memori adalah working 
memoryBaddeley& Hitch. Menurut teori Baddeley & Hitch (2003, 2006),working memory dipandang 
sebagai sebuah tempat penyimpanan aktif yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi 
informasi. Working memory terdiri dari (1)slave system yang bertanggungjawab dalam penyimpanan 
informasi jangka pendek dan (2) central excecutive yang bertanggjungjawab dalam koordinasi proses 
kognitif yang kompleks dan mengarahkan informasi yang relevan pada saat menghambat informasi 
yang tidak relevan. Baddeley membagi working memory menjadi dua storage buffer, yaitu 
phonological loop untuk informasi-informasi verbal dan visuospatial sketchpad untuk informasi-
informasi non-verbal (Baddeley& Hitch, 1974). Selanjutnya, Baddeley mengklasifikan working memory 
atas tiga komponen yaitu phonological loop, visuospatial sketchpad, central executive dan episodic 
buffer (Baddeley, 2000a, 2000b, 2001; Baddeley et al., 2009). 


