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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran ibu wali murid dalam pembinaan mental agama anak sangat 

penting karena perlakukan dan kebijakan ibu wali murid dalam 

kehidupan keluarga akan memberikan pengaruh yang besar dalam 

perkembangan mental para anggota keluarga, terutama anak. Orang tua 

harus memperhatikan pembinaan anak, tentang apa yang mereka 

butuhkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, 

diperlukan lingkungan yang sebaik-baiknya secara psikologis, fisik dan 

sosial. Disini dapat terlihat jelas bahwa orang tua terutama ibu wali 

murid mempunyai peran yang besar bagi proses pembinaan anak, baik 

akademis maupun mental. 

2. Mental agama anak di TK Tunas Ceria Cepagan Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh 

kesadaran ibu wali murid dalam melakukan pembinaan mental agama 

anak antara lain membentuk anak menjadi pribadi yang kuat, mandiri, 

peduli terhadap orang lain, dan berdaya kreativitas positif. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mental agama anak di TK 

Tunas Ceria Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 

meliputi faktor lingkungan dan pembawaan. Kedua faktor ini bersifat 

dominan dalam mempengaruhi pembinaan mental agama anak. Faktor 

lingkungan meliputi: Pertama, faktor lingkungan sosial seperti orang tua, 

pendidik, dan teman-teman pergaulan anak. Kedua, faktor lingkungan 

fisik seperti keadaan alam sekitar dan pola-pola pembelajaran yang 

diterapkan. Ketiga, faktor keturunan, yang meliputi bentuk fisik anak 

dengan tanda dan ciri yang memiliki kesamaan dengan orang tua, baik 

fisik maupun psikis sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-

gen.  
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B. Saran-saran 

Dalam penulisan ini, akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala TK Tunas Ceria Cepagan Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang dan para guru hendaknya lebih kooperatif lagi dengan 

pihak orang tua agar keberhasilan pembinaan mental lebih dapat 

ditingkatkan kembali. 

2. Kepada pengamat dan pemerhati masalah anak, agar terus berusaha 

membina dan mendorong anak demi memajukan citra anak bangsa 

melalui berbagai media, baik media massa maupun elektronik dan lain-

lain yang lebih efektif dan efisien. 

3. Kepada para orang tua dan juga masyarakat sekitar hendaknya dapat 

memberikan contoh yang baik kepada anak-anak sebagai penerusnya 

karena lingkungan tempat anak mengadaptasikan diri sangat berpengaruh 

terhadap potensi-potensi yang dibawa oleh anak. 

 

 


