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Dunia pendidikan tentu saja tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan 

pendidikan, termasuk bagaimana sekolah dalam memanajemen informasi dan komunikasi 

mengenai pembiayaan pendidikan tersebut, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah 

terlaksana dengan baik atau belum, sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk 

dilakukan penelitian secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan serta untuk mengtahui 

bagaimna cara atau proses menginformasikan dan mengkomunikasikan pembiayaan 

pendidkan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Subjek dalam penelitian 

ini adalah Kepala Sekolah, Pegawai di Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat dan 

Pegawai di Administrasi Keuangan, sedangkan objek penelitian ini adalah Manajemen 

Informasi dan Komunikasi Pembiayaan Pendidikan meliputi  proses, tata cara dan 

pengelolaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, display atau sajian data, 

verifikasi data dan atau penyimpulan data. 

Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan pembiayaan 

pendidikan dilakukan dengan terbuka dan transparan agar informasinya selalau tersedia dan 

terkesan tidak ada yang ditutup-tutupi dan 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. (2) Komunikasi mengenai pembiayaan pendidikan dilakukan 

dengan cara dalam bentuk rapat, yaitu melalui rapat komite sekolah disampaikan program-

program sekolah biayanya seperti apa, dikomunikasikan dalam bentuk rapat yaitu melalui 

rapat komite sekolah disampaikan program-program sekolah biayanya seperti apa. supaya 

orang tua murid mengerti penggunaan keuangan yang bersifat umum terutama mengenai 

dana BOS APBN yang dikomunikasikan pada saat awal pendaftaran murid baru, per 3 bulan 

sekali, per semester dan sewaktu-waktu jika ada perubahan mendadak. 

 


