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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil dari penyajian data dan analisis data di SD Islam Sabilal 

Muhtadin Banjarmasin telah melaksanakan Manajemen Informasi dan 

Komunikasi Pembiayaan Pendidikan dengan baik, yakni pada beberapa fokus 

penelitian: 

1. Manajemen Informasi Pembiayaan Pendidikan 

Informasi mengenai pembiayaan pendidikan tersampaikan sesuai rencana 

terutama ke orang tua murid yaitu dengan cara mengelola pembiayaan pendidikan 

dengan terbuka dan transparan agar informasinya selalau tersedia dan terkesan 

tidak ada yang ditutup-tutupi. Pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan 

dana BOS APBN,  biaya SPP selalu diinformasikan ke orang tua murid melalui 

rapat komite yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang menginformasikan 

pembiayaan pendidikannya ialah lembaga pendidikan, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, bendahara sekolah atau pegawai di administrasi keuangan serta 

terdapat akuntan sekolah. Diinformasikan di setiap awal tahun pelajaran atau jika 

ada perubahan biaya SPP maka akan diinformasikan ke orang tua murid melalui 

anaknya dalam bentuk surat edaran. 
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2. Manajemen Komunikasi Pembiayaan Pendidikan  

Komunikasi secara langsung mengenai pembiayaan pendidikan, yaitu pada 

saat rapat komite sekolah, saat akan melaksanakan ujian dan saat akan 

melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar, semua dikomunikasikan secara 

langsung baik ke orang tua murid dan warga sekolah serta bisa juga terjadi 

komunikasi secara langsung yaitu pada saat ada orang tua murid yang datang ke 

sekolah untuk menanyakan secara langsung tentang pembiayaan pendidikan, agar 

lebih terbuka biayanya digunakan untuk apa saja atau supaya orang tua murid 

mengerti penggunaan keuangan yang bersifat umum terutama mengenai dana 

BOS APBN semua dikomunikasikan dalam bentuk rapat, yaitu melalui rapat 

komite sekolah disampaikan program-program sekolah biayanya seperti apa. 

Yang mengkomunikasikannya ialah lembaga pendidikan, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite sekolah pada saat awal pendaftaran 

murid baru, per 3 bulan sekali, per semester dan sewaktu-waktu jika ada 

perubahan mendadak yang dilaksanakan di sekolah saat pertemuan rapat dengan 

komite sekolah atau saat ada orang tua murid yang datang langsung ke sekolah 

untuk menanyakan tentang pembiayaan pendidikan tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasakan hasil penelitian yang disajikan di atas, berikut di ajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah sebagai pemimpin dapat mengambil manfaat dari penelitian 

ini sebagai acuan ilmu pengetahuan agar dapat mempertahankan program yang 
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sudah berjalan dengan baik dalam memanajemen informasi dan komunikasi 

pembiayaan pendidikan. 

2. Pegawai di Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat agar dapat 

selalu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat terutama orang tua 

murid supaya terlaksana dengan baik dalam menginformasikan dan 

mengkomunikasikan pembiayaan pendidikan. 

3. Pegawai di Administrasi Keuangan agar dapat membuat dan menyusun 

laporan pengunaan pembiayaan pendidikan dengan baik dan jelas supaya saat 

diinformasikan dan dikomunikasikan dapat diterima dan mudah dipahami 

dengan jelas oleh semua yang memerlukan informasi pembiayaan pendidikan 

tersebut. 

4. Komite Sekolah sebagai wakil orang tua murid lainnya yang menghadiri 

rapat dalam membahas pembiayaan pendidikan agar dapat 

mengkomunikasikan atau menyampaikan aspirasi orang tua murid serta 

menyimak dan memahami informasi yang disampaikan dengan baik mengenai 

penggunaan pembiayaan pendidikan agar nantinya dapat menginformasikan 

dan mengkomunikasikan kembali ke semua yang memerlukan nformasi 

tersebut. 

5. Kepada orang tua murid agar bisa memberi pemahaman yang baik atas 

masukkan yang ingin disampaikan ke pihak sekolah dan juga memahami 

dengan baik maksud dari pihak sekolah mengenai penggunaan pembiayaan 

pendidikan yang diinformasikan dan dikomunikasikan agar nantinya tidak 

terjadi kesalahpahaman. 
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6. Penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, peneliti 

mengharapkan masukkan, saran dan pemikiran yang dapat membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. Sehingga dapat memberikan manfaat praktis 

maupun manfaat keilmuan. 

7. Bagi peneliti yang akan datang perlu melakukan penelitian yang lebih 

mendalam supaya dapat mengetahui permasalahan dan solusi terutama yang 

berhubungan dengan yang diitulis oleh peneliti yaitu Manajemen Informasi dan 

Komunikasi Pembiayaan Pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin 

Banjarmasin. 


