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Abstrak. Depresi dapat dialami oleh remaja. Faktor internal dapat menjadi prediktor terjadinya depresi pada
remaja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan harga diri dan kesepian dengan depresi pada remaja.
Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 196 mahasiswa yang diambil dengan metode accidental sampling. Alat
ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah self esteem scale (SES), UCLA loneliness scale version 3, Beck
depression Inventory (BDI). Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa harga diri memiliki hubungan yang signifikan negatif terhadap depresi (r=-0,304, p=0,000).
Kesepian memiliki hubungan yang signifikan positif dengan depresi (r=0,330, p=0,000). Sumbangan efektif harga
diri sebesar 028,3% sedangkan kesepian 24,2% terhadap depresi.
Kata kunci : harga diri, kesepian, depresi, dan remaja.

Pendahuluan
Setiap individu dapat mengalami kesedihan dan kebahagiaan. Salah satu kondisi emosi yang mungkin dialami
adalah depresi, yaitu salah satu kondisi psikologis yang paling umum selama masa hidup normal yang ditandai
dengan banyaknya rasa kehilangan dan kekecewaan (Dhara & Jogsan, 2013). Depresi dapat menimbulkan
kesulitan berkonsentrasi, mempengaruhi fungsi sosial, dan kesulitan dalam penyesuaian diri, bahkan bisa
mengarah pada perilaku bunuh diri bagi individu yang mengalami depresi yang berat (Nevid, Greene, Johnson &
Taylor, 2005; Lubis, 2009).
Studi yang dilakukan Marcotte (2002) terhadap populasi di Canada dan Amerika Serikat menemukan ada
sekitar 20 – 35% remaja laki‐laki mengalami depresi dan sekitar 25 – 40% terjadi pada perempuan. Sepanjang
hidupnya laki‐laki memiliki resiko mengalami depresi antara 8 – 12%, dan sekitar 25% perempuan Amerika akan
mengalami depresi selama kehidupannya (McGrath, 1996).
Kebanyakan data mengindikasikan tingginya prevalensi yang tidak seimbang ini dimulai saat remaja, yaitu
selama periode usia 6 – 12 tahun, tingkat depresi untuk laki‐laki dan perempuan relatif sama (Nolen‐ Hoeksema,
2002). Namun selama periode remaja awal dan tengah, untuk perempuan meningkat tajam sehingga jumlah
penderita depresi perempuan dua kali lipat dibanding remaja laki‐laki. Penemuan epidemiologi mengindikasikan
bahwa perbandingan 2 : 1 ini terus berlanjut dari remaja sampai dewasa, termasuk periode usia 18 – 24 tahun
yang dikarakteristikkan sebagai masa dewasa awal (Gladstone & Koenig, 2002).
Beck, Rush, Shaw, & Emery (1979) menyatakan bahwa depresi terjadi karena pandangan yang negatif terhadap
diri sendiri, interpretasi yang negatif terhadap pengalaman hidup dan harapan yang negatif terhadap diri sendiri dan masa
depan. Ketiga pandangan ini menyebabkan timbulnya depresi, rasa tidak berdaya dan putus asa.
Penelitian pada subjek remaja dengan metode self report dalam pengumpulan data mengenai emosi remaja
khususnya suasana hati mereka. Penelitian tersebut juga mengukur harga diri pada remaja. Hasilnya, remaja yang
merasa kesepian akan cenderung mengalami depresi (Petersen, Schulenberg, Abramowitz, Offer, & Jarcho,
1984). Masa remaja adalah periode hidup yang rentan dari segi kondisi mentalnya mengalami depresi yang
disebabkan oleh kesepian, dan harga diri (Ollendick, Seligman, Goza, Byrrd, & Singh, 2003).
Kesepian merupakan keadaan emosional yang membuat individu merasa terasing dari dunia luar (Delisle,
1988). Orang yang mengalami kesepian merasa lemah serta menjadi acuh tak acuh pada lingkungan (Cacioppo,
2006). Orang yang kesepian akan merasa bersalah dan tidak berguna (Ozodasık, 2001), apabila keinginan
individu tidak berhasil maka akan berperilaku agresif (Cuceloglu, 1999), cenderung tidak realistis (Genctan,
1993). Kesepian merupakan perasaan yang dirasakan seseorang ketika hubungan sosialnya terganggu.
Terganggunya tersebut baik ketika individu tidak mempunyai teman atau hanya mempunyai sedikit teman (Sears,
1994).
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Menurut Peplau dan Perlman (1982), faktor-faktor yang menyebabkan kesepian antara lain adalah kurang
tersedianya teman akrab, ketidakpuasan dalam membandingkan masa lalu dan sekarang, serta bentuk kontak
sosial yang dialami pada masa remaja. Pada saat mengalami kesepian, individu akan merasa putus asa, tidak sabar
dan bosan, mengutuk diri sendiri, serta mengalami depresi (Shaver & Brennan, 1991)
Kesepian yang terjadi pada remaja merupakan masalah yang serius dibandingkan pada masa perkembangan
lainnya (Hudson, Elek & Campbell-Grossman, 2000). Kesepian muncul sebagai perasaan sedih dan kosong yang
diikuti oleh tingginya kebutuhan individu. Individu yang mengalami kesepian cenderung mengalami depresi
(Sadler, 1978), dan individu yang mengalami depresi, pada umumnya memiliki harga diri yang rendah (Ollendick,
et.al, 2003).
Dalam konteks kesehatan mental, harga diri memiliki peran yang penting. Individu yang memiliki harga
diri tinggi berarti memandang dirinya secara positif. Individu dengan harga diri tinggi sadar akan kelebihankelebihan yang dimilikinya dan memandang kelebihan-kelebihan tersebut lebih penting daripada kelemahannya
(Byron & Byrne, 2005).
Riset menunjukkan bahwa remaja dengan harga diri rendah akan mengalami hambatan dalam
mempertahankan konsep diri positif, dan hambatan tersebut dapat mengakibatkan depresi (Pelham & Swann,
1989). Sedangkan, remaja dengan harga diri tinggi cenderung memiliki kesehatan yang baik ( Rayle,2005), kepuasan
hidup yang baik (Myers & Diener, 1995), dan gejala depresi yang rendah (Tennen & Herzberger, 1987). Oleh
karena itu, jika remaja memiliki harga diri tinggi, maka depresinya rendah. (Rayle, 2005; Taylor & Turner, 2001).
Berdasarkan penjelasan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dan kesepian
dengan depresi pada remaja.

Tinjauan Pustaka
Depresi dan Kesepian
Depresi umumnya terjadi karena peristiwa hidup tertentu. Setiap orang mempunyai perbedaan mendasar pada
suatu peristiwa yang dihadapi secara berbeda, sehingga dapat memunculkan reaksi yang berbeda antara satu
orang dengan yang lain (Stice, Ragan & Randall, 2004; Bitsika, Sharpley, & Melhem, 2010; Callahan, Liu, Hetrick,
Pucell, & Parker, 2012).
Kesepian yaitu kondisi emosi yang muncul ketika seseorang merasa asing, salah paham, atau ditolak oleh
orang lain, tidak memiliki teman (Rokach, 2002). Kesepian merupakan masalah psikologis dan didefinisikan
sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan akibat kurangnya hubungan sosial, kecemasan, kurangnya
kemampuan sosialisai, dan mengarah pada percobaan bunuh diri (Cacioppo, Hawkley, Crawford, Budesson &
Kowalewski, 2002).
Skala kesepian yang digunakan adalah UCLA Lonelines Scale, skala ini menekankan pada aspek kognitif
dan aspek emosional (Russell, Peplau, & Cuntora,1980). Aspek kognitif merupakan kemampuan seseorang
mengawali hubungan sosial. Sedangkan aspek emosional yang negatif menyebabkan perasaan tidak nyaman yang
terjadi terus menerus (Allen-Kossal, 2008).
Kesepian berhubungan dengan kemampuan keterampilan sosial yang buruk, hubungan antar pribadi yang
buruk, harga diri rendah, rasa malu dan penyesuaian sosial yang buruk. Individu yang kesepian umumnya
berkepribadian introvet, pencemas, depresi dan neurotik. Individu yang kesepian menganggap dirinya banyak
masalah karena mereka menarik diri dari hubungan sosial dan ini menyebabkan tingkat kecemasan tinggi dan
berakibat terasing dari masyarakat (Peplau & Goldstone, 1984).
Resiko yang ditimbulkan dari kesepian berupa pengalaman negatif yang dianggap berlebihan dan terlalu
subyektif. Individu yang mengalami kesepian membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa diajak berdiskusi dan
menjalin hubungan yang baik dalam bentuk persahabatan (Lake, 1986).
Kesepian merupakan reaksi emosi dan kognitif terhadap hubungan sosial yang dimiliki oleh individu.
Kesepian disertai emosi negatif, seperti depresi, kecemasan, tidak bahagia, dan tidak puas yang gabung dengan
rasa pesismis, menyalahkan diri sendiri, dan rasa malu (Baron & Byrne, 2005).
Harga Diri dan Depresi
Harga diri individu dapat berasal dari dukungan keluarga, kompetisi, penampilan, nilai moral dan penghargaan
dari orang lain. Individu dapat mengalami peningkatan harga diri karena adanya kesuksesan dalam aspek yang
bersangkutan, sementara kegagalan dapat menimbulkan penurunan dalam harga diri (Crocker & Wolfe, 2001).
Harga diri seseorang merupakan cermin bagaimana orang lain memandang dirinya atau nilai lebih yang
diberikan orang lain pada dirinya sebagai manusia. Santrock (2003) harga diri merupakan dimensi penilaian global
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mengenai diri. Steinberg (2002), harga diri adalah apa yang individu rasakan mengenai dirinya. Pendapat senada
dikemukakan oleh Pervin (1984), harga diri merupakan penilaian penghargaan seseorang terhadap dirinya.
Menurut Coopersmith (1967) harga diri merupakan penilaian atau evaluasi mengenai dirinya sendiri,
evaluasi itu dinyatakan dalam sikap menerima/menolak diri sendiri dan ditandai dari sejauh mana individu itu
yakin bahwa individu memiliki kemampuan, individu itu penting, individu itu berhasil dan berharga. Harga diri
diwujudkan dalam bentuk penilaian subjektif berbentuk kata-kata dan ekspresi tingkah laku (Bowker, 2003).
Perubahan fisik yang dialami individu terasa lebih sulit untuk dihadapi bagi individu perempuan. Sesuai
dengan yang penelitian Attie & Brooks-Gunn, (1989), bahwa individu perempuan mengalami ketidakpuasan
dengan tubuh yang berhubungan dengan penambahan berat badan dan meningkatnya harapan akan peran jenis
kelamin. Individu perempuan peduli dengan perasaan orang lain sehingga mereka sangat memperdulikan
pendapat orang lain mengenai dirinya dan perilaku yang ditujukan padanya. Menarik secara fisik dipandang oleh
kebanyakan perempuan sebagai perempuan yang feminin (Striegel-Moore & Franko, 2003). Self-esteem yang
rendah akan berpengaruh negatif karena akan mempengaruhi penampilan individu tersebut.
Karakteristik harga diri pada individu ada yang tinggi maupun rendah. Individu dengan harga diri tinggi,
cenderung puas dengan karakter dan kemampuan diri, Adanya penerimaan dan penghargaan diri positif,
memberikan rasa aman dalam menyesuaikan diri, bereaksi terhadap stimulus pada lingkungan sosial. Individu
dengan harga diri yang tinggi lebih bahagia dan lebih kuat dalam menghadapai tuntutan lingkungan daripada
individu dengan harga diri yang rendah Individu dengan harga diri yang tinggi lebih asertif, tegas, mandiri, dan
kreatif (Coopersmith, 1967).
Individu dengan harga diri yang rendah kurang bisa menerima kenyataan hidup, dimana seharusnya
individu tersebut bersifat lebih fleksibel, imaginatif, dan mampu untuk menemukan solusi tepat dari sebuah
masalah. Individu dengan harga diri rendah mungkin terlibat dalam aktivitas yang menyimpang dan memiliki
masalah psikologis. Individu dengan harga diri yang tinggi secara umum memiliki pengetahuan mengenai dirinya
yang lebih baik daripada individu dengan harga diri yang rendah. Harga diri yang tinggi berhubungan dengan
keaktifan individu dalam berinteraksi, memiliki sikap yang optimis, dan memiliki kesehatan psikologis yang lebih
baik. Sebaliknya, individu dengan harga diri yang rendah seringkali merasa tidak memiliki kemampuan dan tidak
cakap dalam menghadapi masalah, berharap untuk gagal, dan seringkali putus asa sehingga berakibat mengalami
kegagalan dalam kehidupan (Andrews, Qian & Valentine, 2002).
Harga diri adalah evaluasi terhadap diri sendiri mengenai secara keseluruhan seseorang merasa baik atau
buruk, sebagai suatu yang dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis individu (Rosenberg dalam Robinson, 1991),
memiliki sifat menetap dalam berbagai waktu dan situasi (Robins, Trzesniewski, Gosling, Tracy, & Potter, 2002).
Individu dengan harga diri tinggi cenderung merasa puas dan bangga dengan dirinya, lebih sering mengalami
perasaan senang dan bahagia, dapat menerima kegagalan dan bangkit dari kekecewaan akibat gagal, memandang
hidup secara positif dan mengambil sisi positif dari kejadian yang dialami, optimis dan mengambil resiko, serta
berfikir konstruktif (McKay & Fanning, 2000; Shantanarkrishnan, 2013).
Harga diri penting dimiliki oleh wanita dibandingkan laki-laki dalam nilai sosial dan daya tarik (Andreja,
2006). Sedangkan individu dengan harga diri rendah cenderung merasa tidak puas dengan dengan dirinya serta
adanya rasa ingin menjadi orang lain, lebih sering mengalami emosi negatif, sulit menerima kegagalan dan kecewa
berlebihan saat gagal, memandang hidup dan berbagai kejadian dalam hidup sebagai hal yang negatif. (MacKay &
Fanning, 2000; Van Zyl, Cronje, & Payze, 2006).
Jadi dapat disimpulkan harga diri merupakan suatu penilaian subjektif yang dibuat individu mengenai
dirinya sendiri bisa berbentuk positif atau negatif, apakah individu tersebut merasa bahwa dirinya berharga,
penting, mampu dan memiliki arti bagi orang lain, yang berasal dari berbagai sumber baik internal maupun
eksternal seperti dukungan keluarga, kompetisi, penampilan fisik, anugerah Tuhan, nilai moral, penghargaan dari
orang lain, daya tarik lawan jenis, hubungan persahabatan dan interaksi sosial terhadap orang lain.
Kesepian, Harga Diri dan Depresi
Kesepian telah diidentifikasi sebagai faktor faktor resiko dan penyebab depresi (Chou & Chi, 2004; NolenHoeksema & Ahrens, 2002), kesepian juga dapat mempengaruhi depresi secara langsung (Weiss, 1973).
Kesepian didefinisikan sebagai pengalaman kesendirian, pemisahan, dan kurangnya kedekatan (Russell, Peplau, &
Cutrona, 1980) dan diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hartshome (1993); Oshagan & Allen (1992).
Dalam penelitian lain menyebutkan bahwa kesepian merupakan faktor penyebab individu mengalami depresi
(Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley and Thisted, 2006).
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Sebuah studi tentang harga diri dan depresi yang dibagi menjadi dua kelompok pada usia 10 tahun dan 12
tahun menunjukkan bahwa harga diri yang rendah merupakan indikator depresi (Orth, Robin, Widaman, &
Conger, 2014).
Harga diri memiliki kontribusi terhadap depresi (Kernis & Goldman, 2006; Teasdale & Russell, 1983;
Roberts & Monroe, 1994). Kesepian memiliki kontribusi terhadap depresi (Cacioppo & Hawkley, 2003;
Heinrich & Gullone, 2006).
Harga diri yang rendah merupakan salah satu gejala depresi (Kernis & Goldman, 2006; Teasdale & Rusell,
1983; Robert & Monre, 1994). Kesepian juga merupakan salah satu faktor depresi. Harga diri tinggi dan kesepian
yang rendah akan menyebabkan individu tidak mengalami depresi, tetapi harga diri rendah dan tingkat kesepian
tinggi maka individu akan cenderung mengalami depresi.
Hipotesis :1. Ada hubungan harga diri dengan depresi pada remaja.; 2. Ada hubungan kesepian dengan depresi
pada remaja.; 3. Ada hubungan harga diri dan kesepian dengan depresi pada remaja.

Metode Penelitian
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif korelasional, dengan metode regresi linear berganda
sehingga menghasilkan prediksi bahwa suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya.
Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan mahasiswa semester kedua Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
tahun pelajaran 2014-2015 berjumlah 196 orang. Teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling yaitu
penentuan sampel berdasarkan kesediaan sampel yang diambil secara kebetulan (Latipun, 2004). Dalam
penelitian ini sampel yang diambil adalah remaja laki-laki 57 orang (29,1 %) dan perempuan 139 orang (70,9 %),
berusia 18-22 tahun, dan berdomisili di asrama mahasiswa.
Intstrumen Penelitian
Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) Rosenberg (Robinson, 1991) digunakan untuk mengukur harga diri secara
global. Ucla Loneliness Scale Version 3 (Russell, 1996) digunakan untuk mengukur kesepian. Beck Depression
Inventory (BDI) digunakan untuk mengukur kecenderungan depresi Beck (Robinson, 1991).
Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2015.
Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh harga diri, kesepian dan depresi menggunakan analisis
regresi linier berganda.

Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Data
Berikut disajikan gambaran variabel penelitian harga diri, kesepian, dan depresi ditinjau dari karakteristik subjek.
Tabel 1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian (n=196)
Harga Diri
Karakteristik
Jumlah
M
SD
Usia
18 - 19 tahun
158
21.05
3.89
> 20 tahun
38
21.42
4.83
Jenis Kelamin
Laki-laki
57
22.12
3.95
Perempuan
139
20.71
4.07
Total
196
21.12
4.08

Kesepian
M
SD

Depresi
M

SD

46.72
47.50

7.50
8.01

20.03
20.16

7.49
8.38

45.63
47.38
46.87

7.08
7.75
7.59

18.32
20.77
20.06

8.93
6.97
7.65

Hasil Analisis
Berikut ini adalah hubungan variabel penelitian harga diri dan kesepian dengan depresi.

389

SEMINAR ASEAN
2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY
© Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016

Tabel 2. Analisa Korelasi
Variabel
Harga diri – depresi
Kesepian – depresi

R
-0.480**
0.492**

P
0,000
0,000

Keterangan: (**) p < 0.000
Tabel 3. Analisa Regresi
Pengaruh
Harga diri terhadap depresi
Kesepian terhadap depresi
Harga diri dan kesepian terhadap depresi

R2
0.283
0.242
0.309

p
0.000
0.000
0.000

Kontribusi
28.3%
24.2%
30.9%

Pembahasan
Hasil temuan analisis di atas memberikan informasi bahwa ada hubungan antara harga diri dan kesepian dengan
depresi artinya semakin rendah harga diri maka tingkat depresi cenderung tinggi dan apabila kesepian tinggi
maka tingkat depresi juga tinggi, sebaliknya apabila harga diri tinggi maka depresi cenderung rendah dan apabila
kesepian rendah maka semakin rendah pula depresi. Penelitian ini menunjukkan bahwa harga diri dan kesepian
memberikan sumbangsih secara bersama-sama terhadap depresi. Jadi hipotesis pada penelitian ini diterima.
Berdasarkan penelitian sebelumnya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa
individu dengan harga diri rendah cenderung merasa tidak puas dengan dengan dirinya serta adanya rasa ingin
menjadi orang lain, lebih sering mengalami emosi negatif, sulit menerima kegagalan dan kecewa berlebihan saat
mengalami gagal, memandang hidup dan berbagai kejadian dalam hidup sebagai hal yang negatif, sulit untuk
berinteraksi/ berhubungan dekat dengan orang lain, pesimis, dan tidak berfikir konstuktif (MacKay & Fanning,
2000; Van Zyl, Cronje & Payze, 2006). Harga diri secara mandiri memiliki korelasi yang signifikan dengan
depresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga diri mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan
dengan depresi. hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan rendahnya harga diri merupakan faktor yang
beresiko terhadap depresi (Orth, Robin, Widaman, & Conger, 2014).
Studi lain menyatakan bahwa individu dengan harga diri tinggi maupun rendah (Coopersmith, 1967)
diantaranya individu dengan harga diri tinggi, individu ini cenderung puas dengan karakter dan kemampuan diri.
Adanya penerimaan dan penghargaan diri yang positif ini memberikan rasa aman dalam menyesuaikan diri atau
bereaksi terhadap stimulus dan lingkungan sosial. Individu dengan harga diri yang tinggi lebih bahagia dan lebih
efektif dalam menghadapai tuntutan lingkungan daripada individu dengan harga diri yang rendah. Individu dengan
harga diri yang tinggi lebih tegas, mandiri, dan kreatif (Coopersmith, 1967).
Pada penelitian ini kesepian memberikan kontribusi lebih besar pada depresi. Yaitu ketika kesepian tinggi
pada individu maka akan diikuti depresi yang tinggi. Harga diri juga demikian, walaupun sumbangsih terhadap
depresi lebih rendah. Hasil penelitian lain juga menyatakan apabila individu memiliki skor kesepian yang tinggi,
maka akan mempunyai skor depresi tinggi (Cacioppo, Hawkley, Crawford, Budesson & Kowalewski, 2002).
Kesepian adalah masalah yang umum (Rokach, & Brock, 1997; Russell, Peplau, & Cutrano,1980; Storr, 1989).
Orang yang tidak bisa menghindari satu masalah yang menyebabkan masalah lain, tidak bahagia, terisolasi, dan
kesepian (Peplau & Goldston, 1984). Horowitz & de Sales French (1979) mengklasifikasikan kesepian yang
muncul dengan depresi menjadi dua. Pertama kesepian sosial terbentuk karena merasakan diri terasing dalam
masyarakat, dan kedua kesepian yang terbentuk ketika orang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan
meskipun ia telah berusaha (Kallıopuska, 1986).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga diri memberikan pengaruh terhadap depresi sebesar 28%,
sedangkan kesepian memberikan pengaruh terhadap depresi sebesar 24%. Pengaruh harga diri lebih besar
daripada pengaruh kesepian terhadap depresi. Pengaruh kedua variabel tersebut terhadap depresi adalah
sebesar 30%.
Pada penelitian lain remaja yang mengalami depresi, 30% adalah kalangan mahasiswa, dikarenakan mereka
sulit untuk melakukan fungsi normalnya secara maksimal sebagai seorang mahasiswa. Hal ini menyimpulkan
bahwa depresi mampu menurunkan performa dalam bidang akademik. Pada mahasiswa, angka kejadian depresi
banyak muncul pada mahasiswa angkatan pertama dibandingkan angkatan yang lebih senior. Hal ini dikarenakan,
tinggal jauh dari orang tua, hal ini banyak dialami oleh mahasiswa perantauan yang kuliah jauh dari kampung
halaman mereka, kemudian merindukan teman-teman mereka saat di tempat asal mereka, namun
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penyebab yang paling banyak adalah mengahadapi kehidupan, lingkungan, dan pergaulan yang baru serta
kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan mereka.
Secara keseluruhan remaja pada penelitian ini memiliki korelasi signifikan dan negatif antara harga diri
dengan depresi, dapat digambarkan dengan semakin tinggi harga diri, maka semakin rendah depresi yang dimiliki
individu, sebaliknya apabila harga diri rendah maka tingkat depresi tinggi. Hubungan kesepian dengan depresi
adalah signifikan dan positif, dapat digambarkan dengan semakin tinggi kesepian yang dimiliki indivdu maka
semakin tinggi depresi yang dimiliki individu. Sebaliknya apabila kesepian rendah maka tingkat depresi juga
rendah.
Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa orang yang memiliki harga diri
tinggi tidak cenderung mengalami depresi dan akan sukses dalam hidupnya (Crocker & Wolfe, 2003).
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