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Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia sebagai makhluk
sosial. Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat saat ini adalah
keberadaan orang tua tunggal atau disebut dengan istilah single parent. Menjadi single parent
dalam sebuah rumah tangga tentu tidak mudah, bagi seorang ibu yang terpaksa mengasuh
anaknya .seorang diri karena bercerai dari suaminya atau suaminya meninggal dunia.
Perpecahan keluarga merupakan fenomena faktual yang menyebabkan terjadinya
kesenjangan perkembangan remaja karena tidak lengkapnya orang tua dan dihayati oleh
remaja ketidak hadirannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana kepribadian pada remaja yang hanya diasuh oleh orang tua yang single parent di
RT 03 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru. Yang mana dalam kepribadian ini ada
yang membuat remaja menjadi baik dan ada pula yang membuat remaja menjadi kurang baik
ketika diasuh oleh orang tua yang single parent. Misalnya dapat memacu semangat remaja
yang memiliki orang tua tunggal tersebut untuk dapat bersaing dan menunjukkan kepada
yang memiliki orang tua yang lengkap bahwasanya walaupun ia hanya diasuh oleh ibunya
saja, namun ia tetap bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh remaja yang memiliki orang
tua yang lengkap. Namun, tentu juga terdapat beberapa hal yang kurang baik seperti remaja
akan cenderung lebih murung dan lebih pendiam karena merasa asing diantara teman
temannya yang memiliki orang tua lengkap. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, sementara metode dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah, data diri remaja, data diri ibu (single
parent), dan jumlah data di Kelurahan Simpang Tiga. Dalam hal ini seorang single parent
dapat untuk selalu melihat perubahan terhadap kepribadian remaja agar nantinya perubahan
kepribadian remaja yang hanya diasuh oleh ibunya saja dapat menjadi kepribadian remaja
seperti pada anak-anak lainnya yang memiliki orang tua lengkap dahulu.
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To be parents is a task given to human beings as the social creatures. A phenomenon faced
by people is the existence of single parent. To be single parent is not an easy task,
especially for a mother who is divorced or her husband was dead. The broken family is
factual phenomenon causing the problem for the youth development due to the
incompleteness of the family. The objective of this research is to know The Youth
Personality among Single Parent Family in RT 03 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga
Pekanbaru in which in their personality this can make the youth to be good or bad.
However, due to this, youth can be motivated to compete with others in order to show that,
although they come from single parent family, they are still able to be better than those
coming from the complete parents. Other youth may show less good behavior because they
feel foreign from other youth who have complete parents. This research uses descriptive
qualitative method. Data is collected from observation, interview, and documentation. The
documentation is used to collect the data about history of youth, mother and data about
Kelurahan Simpang Tiga. Single parent are still able to monitor the changes of youth
personality so that these youth have normal personality as youth having complete parents.
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