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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian tentang komunikasi interpersonal pimpinan 

organisasi dan manejemen komunikasi organisasi di SMPN 11 Padang adalah : 

1. Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 11 

padang dalam mengimplentasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup 

sangat efektif karena semua pesan yang di sampaikan oleh seorang 

komunikator yaitu kepala sekolah kepada komunikan yaitu warga sekolah 

dapat diterima dengan baik sehingga tidak adanya hambatan dalam 

menjalankan program adiwiyata. Pesan yang di sampaikan dapat 

dimengerti dan dilaksanakan oleh warga sekolah seperti dalam 

mensosialisasikan program adiwiyata berjalan dengan baik dan hasil dari 

sosialisasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup oleh kepala sekolah 

dapat mendukung terwujudnya sekolah SMPN 11 Padang menjadi sekolah 

adiwiyata dan terbentuknya peserta didik yang berwawasan lingkungan.  

2. Dalam sebuah organisasi, manajemen tentu tidak lepas dari komunikasi 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

Adapun peran komunikasipada manejemen SMPN 11 Padang dapat dilihat 

dalam pelaksanaan program adiwiyatayaitu dalam perencanaan  

terbentuknya visi, misi dan tujuan sekolah yang berwawasan lingkungan 

dan untuk menjalankan visi, misi tersebut telah terbentuknya struktur 

organisasi tim adiwiyata yang siap melaksanakan program adiwiyata 
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disekolah SMPN 11 padang. Dalam pelaksanaan program adiwiya telah 

dievaluasi oleh pimpinan sekolah dan lembaga terkait. Sehingga sekolah 

SMPN 11 padang suskses menjalankan program adiwiyata terbukti meraih 

Sekolah Adiwiyata Mandiri dan terbentuknya peserta didik yang 

berkarakter berwawasan lingkungan. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mencoba mengajukan 

beberapa saran agar menjadi masukan yang sekiranya berguna diantaranya: 

1.  Untuk SMPN 11 Padang 

Karena sistem pemerintahan dengan otonomi daerah yang kurang objektif 

dalam menempatkan kepala sekolah yang sesuai dengan kopetensi dan 

keahliannya diharapkan kedepannya dapat melanjutkan dan 

mengembangkan program adiwiyata ke arah yang lebih baik. 

2. Untuk Akademisi 

Diharapkan untuk kesempurnaan penelitian yang berhubungan dengan 

adiwiyata maupun komunikasi lingkunganperlu adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai efektifitas program adiwiyata dari segi ilmu sosial lainnya 

dalam menumbuhkan rasa cinta lingkungan kepada warga sekolah SMP 

Negeri 11 Padang pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.  


