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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial program Campus 

Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah kemiskinan yang berakibat pada 

meningkatny jumlah anak putus sekolah di setiap tahunnya. Dalam upaya 

mengatasi tingginya jumlah anak putus sekolah maka Pemerintah Kota Surabaya 

melaksanakan bantuan melalui program Campus Social Responsibility. Pada 

dasarnya program Campus Social Responsibility adalah bentuk pendampingan 

terhadap anak putus sekolah yang dilaksanakan oleh mahasiswa, program ini 

berhasil masuk top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2015. 

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan teori dampak 

perubahan sosial dari Selo Soemardjan (1995) dan Damsar (2002) dalam 

menganalisa menggunakan variabel nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan budaya. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Teknik penentuan informan secara purposive. Sedangkan teknik 

pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber data. 

Hasil temuan data menunjukkan bahwa program Campus Social 

Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya telah memberikan dampak 

sosial yang positif dimana terdapat perubahan nilai-nilai ditunjukkan dengan 

perubahan nilai-nilai terlihat dari yang dahulu sangat negatif tidak memikirkan 

sekolah namun sekarang berubah menjadi lebih positif, sikap juga mengalami 

perubahan yaitu sikap yang mereka tunjukkan lebih peduli akan pendidikannya, 

pola perilaku juga mengalami perubahan yaitu rasa simpati mereka lebih tinggi 

setelah adanya program ini, sedangkan budaya tidak mengalami perubahan karena 

memang budaya sangat susah untuk berubah maka dari itu budaya tidak 

mengalami perubahan.  
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