
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. WPS telah mendapatkan berbagai macam informasi dari sumber 

informasi yang ada di Resosialisasi Argorejo. Sumber informasi yang 

ada di Resosialisasi Argorejo salah satunya Perpustakaan Keliling dari 

Perpustakaan dan Arsip Jawa Tengah. Jenis Informasi yang telah WPS 

dapatkan adalah  Directive Information dan bentuk informasinya 

adalah Primary Information. Directive Information adalah jenis 

informasi yang WPS dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan oleh Resosialisasi Argorejo, yaitu kegiatan kesehatan, 

kegiatan keamanan, dan Kegiatan pengentasan. Sementara itu,  

Primary Information adalah bentuk informasi yang WPS dapatkan dari 

Perpustakaan keliling yang menyediakan informasi berupa buku teks, 

majalah, novel dan berbagai macam informasi tercetak lainnya.  

2. Informasi yang telah WPS dapatkan telah memenuhi kebutuhan 

informasi WPS. Semua program dan kegiatan yang telah diberikan 

kepada WPS telah mampu memenuhi kebutuhan informasi WPS. 

Informasi primer yang diberikan oleh Perpustakaan Keliling belum 



terserap dan dimanfaatkan dengan baik oleh WPS. Hal ini disebabkan 

karena sebagian besar WPS kurang tertarik untuk mengakses informasi 

yang ada di Perpustakaan Keliling. Sebagian besar WPS telah 

mengetahui adanya Perpustakaan Keliling, namun WPS tidak tertarik 

untuk datang dan memanfaatkan keberadaan Perpustakaan Keliling di 

Resosialisasi Argorejo. Hal itu disebabkan karena mereka lebih tertarik 

untuk mengakses informasi melalui media elektronik seperti: internet, 

dan televisi.  

3. Kebutuhan informasi WPS tidak terlalu beragam, tetapi cenderung 

homogen. Jenis informasi yang dibutuhkan adalah directive 

information  berkaitan dengan kesehatan, ketrampilan, kecantikan, dan 

kewirausahaan. Bentuk informasi yang dibutuhkan adalah primary 

information, yaitu berupa majalah, novel, buku ketrampilan, buku 

kewirausahaan, buku kesehatan, dan koran. 

6.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk kepentingan kemajuan 

resosialisasi Argorejo dan berbagai pihak terkait adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan lebih banyak lagi materi-materi tentang kesehatan kepada 

para WPS, karena menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti bahwa WPS membutuhkan informasi kesehatan lebih mendalam 

daripada informasi  lain. Melihat pekerjaan WPS dan kebutuhan informasi 

mereka kebanyakan kesehatan, maka perlu diadakanya suatu penyuluhan 



kesehatan untuk menyadarkan mereka akan pentingnya menjaga 

kesehatan.  

2. Penyedia sumber  informasi seperti perpustakaan keliling, hendaknya  

lebih mendekatkan diri kepada para WPS, sehingga WPS tertarik untuk 

memanfaatkan Perpustakaan Keliling. Cara untuk mendekatkan diri 

dengan WPS dapat dilakukan dengan cara datang ke Resosialisasi, 

mengadakan suatu kegiatan seperti bedah buku di saat pembinaan dan 

membuat penyuluhan akan pentingnya membaca. Selanjutnya  untuk titik 

stop mobil kelilingnya harus dekat dengan Gedung Pertemuan di Balai 

RW IV  Resosialisasi Argorejo.  

3. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Resosialisasi Argorejo adalah  

agar lebih sering mengadakan program pengentasan, mengadakan 

pelatihan ketrampilan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. 

Program pengentasan sangat penting dilakukan sebagai bekal kepada WPS 

setelah lepas dari Resosialisasi. Jadual pelatihan ketrampilan dibuat lebih 

sering dan berkelanjutan dengan memberikan keahlian-keahlian baru. 

4. Pelatihan berwirausaha juga perlu dilakukan untuk membekali keahlian 

berwirausaha pada WPS, setelah WPS memiliki keahlian ketrampilan, 

maka mereka akan bisa membaca peluang usaha apabila memiliki keahlian 

berwirausaha. Resosialisasi Argorejo juga bisa membuat program modal 

usaha bekerjasama dengan bank atau koperasi untuk memberikan modal 

usaha kepada WPS.  

 



 

 


