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HALAMAN MOTTO 

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 

melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang 

harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” 

(Aldus Huxley) 

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 6-7) 

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil kita 

baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 

(Evelyn Underhill) 
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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.  

Kata kunci: Program, Campus Social Responsibility, Dampak 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the social impact of Campus Social 

Responsibility program in Semampir Sub-district, Surabaya City. This study is 

motivated by the large number of poverty which resulted in the increasing number 

of school dropouts in each year. In an effort to cope with the high number of 

school dropouts, the Surabaya City Government conducted assistance through the 

Campus Social Responsibility program. Basically the Campus Social 

Responsibility program is a form of assistance to school dropouts conducted by 

students, the program successfully entered the top 99 public service innovations in 

2015. 

To answer the research problem, the theory of social change impact from Selo 

Soemardjan (1995) and Damsar (2002) was analyzed using the variables of 

values, attitudes, patterns of behavior and culture. The research used qualitative 

research method with descriptive research type. Data collection was done by 

interview and documentation techniques. The technique of determining informant 

purposively. While the technique of examining the validity of the data through 

triangulation of data sources. 

The result shows that Campus Social Responsibility in Semampir Sub-

district of Surabaya City has given a positive social impact where there are  the 

change of value from negative perspective about education awereness to be more 

positive,  the change of attitude that they show more interest in education, the 

change of the patterns of behaviour that their sympaty is higher after this 

program while the culture doesn't change because it is really difficultto change so 

that the culture is unchanging 

Keywords: Program, Campus Social Responsibility, Impact 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan hidayah-

Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Judul dari skripsi ini adalah 

“Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya”. 

Program Campus Social Responsibility merupakan program dari 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial untuk mengurangi jumlah angka 

anak putus sekolah dan terancam putus sekolah di Kota Surabaya ini. Program 

Campus Social Responsibility merupakan komitmen Pemerintah dalam merespon 

permasalahan pendidikan di Kota Surabaya. Permasalahan pendidikan ini 

memunculkan berbagai masalah terutama pada bidang sosial yaitu dapat 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.  

Skripsi dengan judul “Dampak Sosial Program Campus Social 

Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya” Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bagaimana dampak sosial program Campus Social 

Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Skripsi ini terdiri dari 

Empat Bab. Bab 1 Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, 

dan metode penelitian. Selanjutnya pada bab II, membahas mengenai gambaran 

umum kajian penelitian, Bab III berisi tentang penyajian data, analisis data, dan 

interpretasi data. Dan bab IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan 

dan saran. 

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan dukungan yang diberikan oleh 

berbagai pihak maupun baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Allah SWT

2. Kedua orangtua,

3. Segenap Keluarga besar,
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4. Para dosen dan staf prodi Ilmu Administrasi Negara,

5. Sahabat-sahabat dan teman selama SD-masa perkuliahan

6. Serta para informan yang terlibat dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa skripsi ini jauh dari kata

sempurna, masih banyak kekurangan yang penulis miliki dalam menyusun skripsi 

ini. Kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk membuat skripsi ini menjadi 

lebih baik lagi semoga Allah SWT meridhoi apa yang penulis sajikan dan dapat 

memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis bagi pembaca. 

Surabaya, 10 Juli 2017 

Desi Elviani 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar pada tahun 2016 

yaitu mencapai 261,1 juta jiwa dan di anugerahi dengan sumber daya alam yang 

melimpah. Tetapi sungguh sesuatu yang ironis menurut data badan pusat statistik 

(BPS) tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar  28,01 juta jiwa atau 10,86% 

dari total penduduk Indonesia. Sedangkan laporan dari Bank Dunia (World Bank) 

adalah hampir setengahnya dari penduduk di Indonesia hidup miskin atau rentan 

terhadap kemiskinan.  

 Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah 

kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan 

implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. 

Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya 

mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan 

masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan 

berbeda- beda.  Walaupun begitu, kadang-kadang kemiskinan sering tidak disadari 

kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka 

yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam 

kehidupan mereka sehari- hari karena mereka merasakan hidup dalam 

kemiskinan. Meskipun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang 

mereka jalani. 

Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan 

kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong 

mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan 

pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) 

sendiri tidak sadar akan kemiskinannya. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat 

sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses 

secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. 

Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat 
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pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti 

kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi  kemiskinan 

memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk 

mencapai aspek di luar pendapatan seperti akses kebutuhan minimun; kesehatan, 

pendidikan, air bersih, dan sanitasi.  

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi 

lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang 

laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan 

dan mengembangkan keidupan bermartabat. Definisi beranjak dari pendekatan 

berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak 

dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.   

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi 

seseorag atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 

Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya 

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak 

kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam keidupan sosial politikbaik 

perempuan maupun laki-laki. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena 

sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi 

hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berrti kemiskinan bagi 

orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahyakan. Tabel 

berikut ini menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia, secara menyeluruh di 

setiap Provinsi di Indonesia: 

 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

I-3 

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

 

 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 

 Tahun 2014-2016  

No Provinsi 

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 

September 

2014 

September 

2015 

Maret 

2016 

1 Aceh 837.42 703.60 848.44 

2 Sumatera Utara 1360.60 780.38 1455.95 

3 Sumatera Barat 354.74 231.05 371.55 

4 Riau 498.28 388.13 515.40 

5 Jambi 281.75 185.97 289.81 

6 Sumatera Selatan 1085.80 751.80 1101.20 

7 Bengkulu 316.50 216.83 328.61 

8 Lampung 143.94 902.74 1169.60 

9 Kep. Bangka Belitung 67.23 47.79 72.76 

10 Kep. Riau 124.17 31.75 120.41 

11 Dki Jakarta 412.79 368.67 384.30 

12 Jawa Barat 4238.96 1779.13 4224.32 

13 Jawa Tengah 4561.82 2716.21 4506.89 

14 Di Yogyakarta 532.58 192.91 494.94 

15 Jawa Timur 4748.42 3204.82 4703.30 

16 Banten 649.19 271.71 658.11 

17 Bali 195.96 102.99 178.18 

18 Nusa Tenggara Barat 816.62 425.01 804.45 

19 Nusa Tenggara Timur 991.88 1063.47 1149.92 

20 Kalimantan Barat 381.91 317.36 381.35 

21 Kalimantan Tengah 148.82 99.41 143.49 

22 Kalimantan Selatan 189.49 116.68 195.70 

23 Kalimantan Timur 252.68 129.16 212.92 

24 Kalimantan Utara - 27.61 41.12 

25 Sulawesi Utara 197.56 159.14 202.82 

26 Sulawesi Tengah 387.06 327.09 420.52 

27 Sulawesi Selatan 806.35 707.34 807.03 

28 Sulawesi Tenggara 314.09 288.25 326.87 

29 Gorontalo 195.10 179.51 203.19 

30 Sulawesi Barat 154.69 130.69 152.73 

31 Maluku 307.02 276.17 327.72 

32 Maluku Utara 84.79 64.35 74.67 

33 Papua Barat 225.46 206.72 225.81 

34 Papua 864.11 867.93 911.33 

Total Indonesia 27727.78 17893.71 28005.41 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2017, (diolah) 
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Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 

termasuk terbesar yang pertama yaitu mencapai 4.703.03 ribu jiwa pada tahun 

2016 jika di bandingkan dengan Provinsi lain. Hal ini di karenakan Provinsi Jawa 

Timur memiliki luas wilayah yang sangat luas. Kemiskinan juga terjadi di 

Provinsi lain di Indonesia. Kemiskinan telah menjadi pusat perhatian dan 

keprihatinan masyarakat setempat. Pada dasarnya kemiskinan bukanlah sekedar 

kekurangan uang atau pendapatan yang rendah melainkan merupakan masalah 

yang kompleks bila dilihat dari segi faktor penyebab ataupun dampaknya. 

 Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia 

memiliki pemerintahan yang didasarkan pada Undang - undang No . 5 tahun 1974 

tentang pokok - pokok pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang - undang 

tersebut daerah ini memiliki otonomi. Artinya bahwa Provinsi Jawa Timur 

merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berhak dan berwenang serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia sesuai Undang - 

undang yang berlaku. 

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur merupakan upaya 

peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi sebuah target utama dalam suatu 

pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut 

diantaranya mengurangi kemiskinan. Dalam kurun waktu setahun, persentase 

penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 1,5% 

persen pada tahun 2015. Penurunan persentase tersebut menunjukkan penduduk 

miskin pada tahun 2014 sebanyak 4748.42 ribu jiwa atau turun sebesar 1543.6 

ribu jiwa dari tahun 2015. Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai 

program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan. Tabel 

dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur: 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 

Tahun 2010-2016 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu 

Jiwa) 

Persentase Penduduk 

Miskin 

2010 5.529,30 15.26 

2011 5.251,45 14.85 

2012 4.992,75 13.08 

2013 4.893,01 12.73 

2014 4.748,42 12.28 

2015 3.204,82 11.38 

2016 4.703,30 12.05 

Sumber: BPS Jawa Timur 2017 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Timur dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari 

tahun 2010 sampai tahun 2015 penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 

mengalami penurunan yaitu menurun hingga rata-rata mencapai 2% di setiap 

tahunnya, namun pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penaikan penduduk 

miskin yaitu mencapai 0,67%. Naiknya penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 

dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah, jumlah pengangguran 

meningkat yang akhirnya mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi di 

Jawa Timur ini meningkat.  

Faktor penyebab kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam 

memenuhi konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan 

terkait dengan sistem sosial , sistem ilmu dan teknologi, dan sistem alam. Sistem 

sosial meliputi pola pikir masyarakat dalam berwawasan luas ke depan guna 

memperoleh peluang untuk hidup lebih baik serta sistem nilai yang dianut untuk 

menunjang apresiasi terhadap kerja keras dan persaingan sehat. Sistem ilmu dan 

teknologi mencangkup akses masyarakat terhadap teknologi untuk memberikan 

nilai tambah pada kehidupannya. Sedangkan sistem alam adalah daya dukung 

alam terhadap kehidupan manusia yang meliputi kesuburan, keterdapatan air, 

bentang alam, energi, sumber daya mineral, dan bencana alam.  
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Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terbanyak se Indonesia dan 

jumlah ini menarik untuk di teliti karena semakin tahun semakin meningkat, 

sedangkan di Provinsi Jawa Timur terdapat Kabupaten/Kota di dalamnya. Berikut 

adalah jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Timur setiap Kabupaten/Kota: 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2016 

No.  Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1. Kab. Pacitan  541.799 549.481 550.986 

2. Kab. Ponorogo  856.682 865.809 867.393 

3. Kab. Trenggalek  675.584 686.781 689.200 

4. Kab. Tulunggagung 992.317 1.015.974 1.021.190 

5. Kab. Blitar 1.118.919 1.140.793 1.145.396 

6. Kab. Kediri  1.503.095 1.538.929 1.546.883 

7. Kab. Malang 2.451.997 2.527.087 2.544.315 

8. Kab. Lumajang 1.008.486 1.026.378 1.030.193 

9. Kab. Jember 2.337.909 2.394.608 2.407.115 

10. Kab. Banyuwangi 1.559.088 1.588.082 1.594.083 

11. Kab. Bondowoso 738.383 756.989 761.205 

12. Kab. Situbondo 649.092 666.013 669.713 

13. Kab. Probolinggo 1.099.011 1.132.690 1.140.480 

14. Kab. Pasuruan  1.516.492 1.569.507 1.581.787 

15. Kab. Sidoarjo  1.949.595 2.083.924 2.117.279 

16. Kab. Mojokerto 1.028.605 1.070.486 1.080.389 

17. Kab. Jombang 1.205.114 1.234.501 1.240.985 

18. Kab. Nganjuk 1.019.018 1.037.723 1.041.716 

19. Kab. Madiun 663.476 673.988 676.087 

20. Kab. Magetan  621.274 626.614 627.413 

21. Kab, ngawi 818.989 827.829 828.785 

22. Kab. Bojonegoro 1.212.301 1.232.386 1.236.607 

23. Kab. Tuban 1.120.910 1.147.097 1.152.915 

24. Kab. Lamongan 1.180.974 1.241.613 1.256.313 

25. Kab. Gresik 909.398 945.821 954.305 

26. Kab. Bangkalan 880.696 925.911 936.801 

27. Kab. Sampang 798.605 836.224 845.314 

28. Kab. Pamekasan  1.044.588 1.067.202 1.072.113 

29. Kab. Sumenep 269.195 278.072 280.004 

30. Kota Blitar 132.383 136.903 137.908 

31. Kota Malang 822.201 845.973 851.298 

32. Kota Probolinggo 217.679 226.777 229.013 

33. Kota Pasuruan 186.805 193.329 194.815 

34. Kota Mojokerto 120.623 124.719 125.706 

35. Kota Madiun 171.305 174.373 174.995 

36. Kota Surabaya 2.771.615 2.833.924 2.848.583 

37. Kota Batu 190.806 198.608 200.485 
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2017 

 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota 

yang ada di Provinsi Jawa Timur dimana jumlah penduduk yang paling banyak 

ada di Kota Surabaya jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada 

di Jawa Timur. Jumlah penduduk di Kota Surabaya mencapai 2,7juta jiwa 

penduduk pada tahun 2014 dan terus meningkat di setiap tahunnya, terlihat dari 

pada tahun 2015 mencapai 2,8juta jiwa penduduk dan pada tahun 2016 juga 

mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan. 

Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Kota Jakarta yang 

termasuk ibukota di Indonesia, semakin besar kota tersebut semakin banyak 

masalah yang sangat signifikan yang bisa dan akan menghambat jalannya 

pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk di Kota Surabaya yaitu jumlah 

penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur dimana jumlah penduduk yang 

meningkat setiap tahun tentu mengalami masalah-masalah. Seperti halnya 

masalah penduduk yang menggangur akibat dari jumlah penduduk yang sangat 

melonjak tinggi dan melonjaknya angka kelahiran yang ada di Kota Surabaya 

tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang berada di Kota Surabaya 

tersebut. Dengan melonjaknya angka kelahiran yang ada di Kota Surabaya 

tersebut semakin banyaknya masalah yang bisa menghambat pembangunan 

perekonomian yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan masalah 

kemiskinan yang terjadi di suatu daerah tersebut. 

 Kemiskinan yang terjadi di Kota Surabaya sungguh sangat serius dan 

wajib menjadi perhatian pemerintah Kota Surabaya. Dengan banyaknya anggota 

keluarga yang kurang memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Penyelesaian 

problem kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Surabaya 

hingga kini. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Surabaya membuat masalah 

yaitu kemiskinan dimana jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah 

pekerja dan angka kelahiran yang semakin meningkat. 
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Tabel berkut ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami 

peningkatan di setiap tahunnya, namun juga mengalami penurunan tapi tidak 

terlalu signifikan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya: 

 

Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk Miskin di Surabaya 

Tahun 2014-2016 

No. Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1. Asemrowo 908 1.257 1.396 

2. Bubutan 1.423 2.874 3.354 

3. Bulak  230 553 670 

4. Dukuh Pakis 399 428 761 

5. Gayungan 128 225 585 

6. Genteng 661 770 1.312 

7. Gubeng 981 1.679 2.155 

8. Gunung Anyar 324 547 969 

9. Jambangan 1.098 1.245 1.419 

10. Karang Pilang 911 1.890 2.911 

11. Kenjeran 2.308 3.890 4.056 

12. Krembangan 1.432 2.332 3.438 

13. Lakarsantri 954 1.248 1.568 

14. Mulyorejo 760 1.003 1.136 

15. Pabean Cantian 2.376 2.890 3.609 

16. Pakal  321 576 863 

17. Rungkut 1.703 1.920 2.019 

18. Sambikerep 432 509 948 

19. Sawahan 2.098 3.099 4.208 

20. Semampir 10.093 12.789 13.264 

21. Simokerto 7.908 5.487 6.969 

22. Sukolilo  1.902 2.104 2.650 

23. Sukomanunggal 1.768 1.982 2.108 

24. Tambaksari 4.765 5.320 6.696 

25. Tandes 1.921 2.002 2.108 

26. Tegalsari 919 1.587 2.976 

27. Tenggilis Mejoyo 321 430 746 

28. Wiyung  608 977 1.013 

29. Wonocolo 560 732 1.006 

30. Wonokromo  2.432 2.905 3.496 

31. Benowo  213 601 891 

Sumber: BPS Kota Surabaya 2017 
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 Dari tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di setiap kecamatan 

di Kota Surabaya pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan di setiap tahunnya terlihat pada kecamatan semampir terdapat 

penduduk miskin yaitu mencapai 10ribu jiwa penduduk dan meningkat pada tahun 

2016 mencapai 13ribu jiwa penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk 

miskin yang terjadi di Kota Surabaya ini di setiap tahunnya terjadi karena semakin 

banyaknya jumlah angka kelahiran dan jumlah angka pengangguran yang semakin 

melonjak naik yang mengakibatkan jumlah kemiskinan terus bertambah. 

 Menurut Suparlan, kemiskinan sering di tandai dengan angka kelahiran 

yang semakin bertambah, jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Namun 

kemiskinan juga dapat menghambat pendidikan di Kota Surabaya dimana 

kemiskinan membuat anak-anak di sebagian wilayah surabaya mengalami putus 

sekolah dan ada kala yang juga tidak bisa sekolah karena faktor kekurangan biaya, 

dimana biaya sekolah yang mahal dan kemiskinan ini menjadi salah satu faktor 

yang membuat sebagian anak-anak di wilayah surabaya mengalami putus sekolah. 

Di Kota Surabaya sendiri memiliki angka atau jumlah anak usia sekolah. Berikut 

tabel jumlah anak usia sekolah yang ada di Kota Surabaya: 

Tabel 1.5 

Jumlah Anak Usia Wajib Belajar (SD-SMP) di Surabaya 

Tahun 2014-2016 

No.  Nama Kecamatan Jumlah Anak Usia Sekolah (Ribu Jiwa) 

2014 2015 2016 

1. Asemrowo 1995 3511 4577 

2. Bubutan 4962 5446 7182 

3. Bulak  4437 5398 7228 

4. Dukuh Pakis 6228 7470 8920 

5. Gayungan 4669 6520 7244 

6. Genteng 5362 7144 8059 

7. Gubeng 3445 4003 5569 

8. Gunung Anyar 4150 5360 6345 

9. Jambangan 3379 2996 4446 

10. Karang Pilang 6619 6954 7410 

11. Kenjeran 3227 7444 8312 

12. Krembangan 10594 8116 7455 

13. Lakarsantri 6139 7649 8332 

14. Mulyorejo 4659 5079 6849 

15. Pabean Cantian 3946 4751 5270 
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16. Pakal  5370 6803 7288 

17. Rungkut 7243 8017 9226 

18. Sambikerep 3259 4005 5335 

19. Sawahan 9895 10642 11772 

20. Semampir 14688 15508 17716 

21. Simokerto 5981 6302 7717 

22. Sukolilo  1669 4311 5297 

23. Sukomanunggal 3280 4533 5995 

24. Tambaksari 7277 6466 7889 

25. Tandes 2028 3780 4138 

26. Tegalsari 1310 2571 3029 

27. Tenggilis Mejoyo 5556 6867 7803 

28. Wiyung  5860 6912 7440 

29. Wonocolo 8951 7002 7610 

30. Wonokromo  5630 6055 6473 

31. Benowo  4299 5136 6435 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2017 

 

 Tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah di Kota Surabaya 

pada kecamatan semampir pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami 

penaikan yaitu dari 14 ribu anak sampai dengan 17 ribu anak, ini menunjukkan 

bahwa jumlah anak di Kota Surabaya jumlahnya sangat banyak. Meningkatnya 

jumlah anak usia sekolah ini karena faktor-faktor angka kelahirang yang terus 

bertambah. Pada kecamatan lain di Kota Surabaya juga mengalami penaikan di 

setiap tahunnya ini yang mempengaruhi jumlah anak putus sekolah dan anak 

terancam putus sekolah karena fakor biaya, faktor jumlah anak usia yang semakin 

meningkat membuat anak mengalami putus sekolah. 

Banyaknya anak usia sekolah di Kota Surabaya juga merupakan faktor 

kemiskinan karena banyaknya yang membutuhkan sekolah namun terhalang 

karena kemiskinan itu sendiri, angka kelahiran yang banyak dan jumlah 

pengganguran yang meningkat membuat anak usia sekolah juga meningkat dan 

mengakibatkan anak usia sekolah susah mendapatkan haknya untuk bersekolah 

karena faktor kemiskinan itu. 

Permasalahan sosial yang muncul di lingkungan sekitar kita semakin 

komplek terutama yang berkaitan dengan lingkungan sosial seorang anak. 

Beberapa contoh permasalahan sosial yang dialami oleh anak adalah tingginya 
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tingkat putus sekolah, anak jalanan, dan tindak kekerasan pada anak. Dalam hal 

tingginya tingkat putus sekolah anak disebabkan diantaranya perekonomian 

keluarga yang kurang, kurangnya perhatian dari keluarga dan pengaruh dari 

lingkungan sekitar anak tersebut, padahal pendidikan sendiri untuk saat ini 

merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Oleh sebab itu banyak orang 

berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Akan tetapi untuk 

memperoleh kualitas pendidikan yang baik dan layak di Indonesia saat ini 

diperlukan biaya yang cukup tinggi. Tabel berikut menunjukkan jumlah anak 

putus sekolah dan anak terancam putus sekolah yang ada di Kota Surabaya: 

Tabel 1.6 

Jumlah Anak Putus dan Terancam Putus Sekolah 

Tahun 2014-2016 

No. Nama Kecamatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

PS TPS PS TPS PS TPS 

1. Asemrowo 16 5 6 4 3 2 

2. Bubutan 9 7 10 5 11 10 

3. Bulak  6 3 3 3 5 0 

4. Dukuh Pakis 15 5 3 1 15 4 

5. Gayungan 6 4 2 0 3 3 

6. Genteng 1 8 3 2 11 10 

7. Gubeng 9 6 9 4 15 2 

8. Gunung Anyar 4 5 2 1 5 3 

9. Jambangan 3 3 1 1 2 3 

10. Karang Pilang 2 3 3 1 6 5 

11. Kenjeran 8 4 10 6 3 4 

12. Krembangan 12 9 4 4 5 6 

13. Lakarsantri 9 2 5 1 5 7 

14. Mulyorejo 5 4 0 1 2 0 

15. Pabean Cantian 4 2 2 0 2 0 

16. Pakal  5 3 2 0 0 1 

17. Rungkut 5 5 5 3 4 5 

18. Sambikerep 13 10 4 1 4 2 

19. Sawahan 21 10 13 11 15 5 

20. Semampir 44 2 12 13 12 15 

21. Simokerto 13 0 4 5 9 2 

22. Sukolilo  19 6 13 3 13 4 

23. Sukomanunggal 6 0 3 3 4 2 

24. Tambaksari 11 10 5 6 7 0 

25. Tandes 7 13 3 0 2 1 

26. Tegalsari 15 5 8 9 13 2 
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27. Tenggilis Mejoyo 12 6 12 2 10 1 

28. Wiyung  6 4 5 3 9 2 

29. Wonocolo 6 3 0 1 2 4 

30. Wonokromo  4 3 2 1 2 1 

31. Benowo 7 0 2 2 0 0 

Keterangan: PS (putus sekolah); TPS (terancam putus sekolah) 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 

Tabel 1.6 menunjukkan jumlah anak putus sekolah dan anak terancam 

putus sekolah yang ada di seluruh wilayah Kota Surabaya, terlihat bahwa jumlah 

anak putus sekolah di wilayah Kota Surabaya pada kecamatan semampir 

mencapai 44anak putus sekolah dan pada kecamatan sawahan mencapai 21 anak 

yang putus sekolah ini membuktikan bahwa di Kota besar seperti Kota Surabaya 

terdapat banyak sekali anak yang putus sekolah, padahal sekolah adalah hak bagi 

anak-anak. Jumlah anak terancam putus sekolah pun juga banyak namun tidak 

sebanyak anak yang putus sekolah pada beberapa wilayah yang ada di Kota 

Surabaya. Yang mengakibatkan anak putus sekolah atau anak terancam putus 

sekolah adalah kemiskinan dimana kemiskinan terjadi karena jumlah angka 

kelahiran dan jumlah penggangguran yang terus meningkat terus. 

Oleh karena hal itu pula yang melatarbelakangi tingginya tingkat putus 

sekolah yang dialami oleh seorang anak. Tingginya biaya sekolah saat ini 

sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan beberapa cara seperti 

memberikan Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 

bagi warga Indonesia diwajibkan belajar 9 tahun. Namun cara-cara ini dapat 

dikatakan kurang berjalan maksimal karena tidak sepenuhnya tersampaikan ke 

warga Indonesia. Selain masalah ekonomi yang menjadi faktor anak putus sekolah 

adalah sistem pembelajaran yang monoton sehingga membuat anak merasa bosan 

untuk belajar di dalam kelas dan lebih memilih berkegiatan di luar sekolah. 

Pemerintah Kota Surabaya memiliki sebuah program dimana agar anak-

anak yang miskin atau dari orangtua yang miskin tidak dapat menyekolahkan atau 

anak-anak yang putus sekolah di bantu agar dapat sekolah kembali. Membantu 

masyarakat dan anak-anak yang putus sekolah agar dapat bersekolah kembali 

dengan adanya program ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota 

Surabaya membuat program bantuan yang disebut dengan Campus Social 
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Responsibility. Campus Social Responsibility ini dibentuk untuk membantu 

masyarakat yang miskin agar anak yang putus sekolah dan terancam putus 

sekolah di Kota Surabaya dapat bersekolah kembali. Tujuan utama program ini 

ingin mengentas anak-anak yang putus ataupun terancam sekolah yang kurang 

mampu dibantu pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial.  Tabel berikut 

menunjukkan bentuk dari kegiatan Campus Social Responsibility di surabaya 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.7 

Bentuk Kegiatan Campus Social Responsibility 

No. Bentuk Kegiatan Pihak yang Terlibat Sasaran 

1. Melalui perguruan tinggi melalui 
mahasiswanya untuk melakukan 

pendampingan kepada anak yang 

bermasalah utamanya anak yang 
putus sekolah dan rentan putus 

sekolah. 

Dari Pemerintah Kota 
Surabaya melalui Dinas 

Sosial Kota Surabaya 

sebagai koordinator 
program dan SKPD 

terkait. 

Anak Putus 
Sekolah 

2. Mahasiswa sebagai kakak asuh 

melakukan pendampingan dengan 
mengunjungi adik asuhnya 

minimal satu kali dalam satu 

minggu untuk memberikan 
motivasi supaya mau kembali ke 

sekolah melakukan 

pendampingan belajar 

Dari Jawa Pos. Anak Terlantar 

3. Mahasiswa mengintervensi 
lingkungan terdekat yaitu 

keluarga dengan menjelaskan arti 

penting dari sebuah pendidikan 
kepada orang tuanya. 

Universitas di Kota 
Surabaya melalui 

mahasiswa sebagai kakak 

pendamping. 

Anak yang 
menjadi korban 

kekerasan/ di 

perlakukan salah. 

4. Dalam proses pendampingan 

mahasiswa mambantu merubah 

perilaku adik asuhnya supaya 
menjadi lebih baik dan juga 

membantu menyelesaikan 

masalah sosial dalam keluarga. 

 Anak nakal, anak 

jalanan, dan anak 

rentan putus 
sekolah. 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 

 Dari tabel 1.7 menunjukkan bahwa bentuk kegiatan program Campus 

Social Responsibility di Kota Surabaya sudah sangat terbentuk sangat rapi, 

dimana terlihat bahwa dari bentuk kegiatannya lalu pihak yang terlibat hingga 

sasaran dalam program ini sangat jelas di atur. Program tersebut sangat tersusun 

dengan terencana, baik dan benar. Program ini diatur dengan sangat terencana 
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dimana tujuannya yaitu membantu anak-anak yang putus sekolah dan terancam 

putus sekolah dengan bantuan dari mahasiswa di perguruan tinggi di Kota 

Surabaya dan sasaran dari program ini yaitu anak putus sekolah, anak teralnatr 

dan anak rentan putus sekolah serta anak nakal, anak jalanan. 

Konsep Campus Social Responsibility tidak hanya dilakukan oleh 

lembaga-lembaga yang mengedepankan profit/untung perusahaan melainkan hal 

tersebut juga diadopsi oleh lembaga-lembaga nirlaba/non-profit, sebagai 

contohnya adalah perguruan tinggi/universitas. Seperti yang disampaikan oleh 

Widyantoro dan Subhan dalam penelitian yang berjudul “Institution Social 

Responsibility Sebagai Upaya Mewujudkan Suistainable Development Bagi 

Masyarakat Lingkar Kampus” (2009) yang menyampaikan bahwa sejalan dengan 

perkembangan konsep social responsibility, dari philantrophy ke community 

development dan sekarang menjadi sustainable development perguruan 

tinggi/universitas pun dituntut untuk memiliki kesadaran untuk menerapkan 

tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat lingkar kampus. 

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan 

Hukum Pendidikan (UUBHP) menegaskan:  Badan hukum pendidikan 

menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia 

yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:  a. beasiswa; b. 

bantuan biaya pendidikan;  c. kredit mahasiswa; dan/atau  d. pemberian pekerjaan 

kepada mahasiswa. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum sekaligus 

perintah agar Badan Hukum Pendidikan (BHP) memiliki kepedulian terhadap 

masyarakat sehingga apabila hal itu dikaitkan dengan perguruan tinggi atau 

Kampus maka dapat dipahami bahwa Kampus wajib memiliki kepedulian 

terhadap Masyarakat Lingkar Kampus. Lebih spesifik yang dimaksud dengan 

Masyarakat Lingkar Kampus adalah mereka yang melakukan segala aktifitas yang 

bersangkutan dengan Perguruan Tinggi/Kampus tersebut, adapun warga 

masyarakat umum di sekitar kampus dapat juga dikatakan sebagai Masyarakat 

Lingkar Kampus karena segala macam bentuk kegiatan secara tanpa disadari 

berkaitan langsung dengan Perguruan Tinggi/Kampus tersebut. 
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Selanjutnya, Perguruan tinggi merupakan jenjang paling tinggi dalam 

pendidikan sehingga peran perguruan tinggi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat 

sebagai lingkungan eksternalnya. Adanya hubungan resiprokal (timbal balik) 

antara perguruan tinggi dan masyarakat membuat keduanya mempunyai peran 

dalam keberhasilan suatu bangsa. Perguruan tinggi tidak hanya dihadapkan pada 

tanggung jawab di bidang pendidikan tetapi juga harus memperhatikan tanggung 

jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Oleh karena itu juga perguruan 

tinggi dapat berperan nyata terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya 

melalui program-program peduli masyarakat dan peduli lingkungan sebagai 

wujud prinsip peacefull co-existence atau hidup berdampingan secara damai dan 

symbiosis mutualism atau hidup saling menguntungkan antara perguruan 

tinggi/universitas dengan masyarakat sekitarnya.  

Seperti yang tertuang pada UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20, ayat 2 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat. Dengan adanya konsep 

Tri dharma Perguruan Tinggi tersebut diharapakan adanya keterkaitan antara 

perguruan tinggi dengan masyarakat. Sehingga kedepannya kewajiban tri dharma 

di atas dapat sepenuhnya dapat dijalankan dan terdapat wujud nyata peran serta 

secara langsung perguruan tinggi terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.   

Berdasarkan situasi tersebut, sejak tahun 2014, Dinas Sosial Kota 

Surabaya serta Perguruan Tinggi/Universitas yang berada di Kota Surabaya 

bekerja sama untuk berusaha memberikan solusi permasalahan pendidikan di atas 

melalui program Campus Social Responsibility, program tersebut bertujuan untuk 

pengentasan masalah pendidikan yang dialami oleh anak- anak 

PMKS/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya di Kota Surabaya 

beberapa permasalahan pendidikan yang dialami oleh anak-anak PMKS di 

Surabaya adalah masih adanya anak yang mengalami putus sekolah dan tidak 

sekolah dengan alasan yang bermacam-macam.  

Campus Social Responsibility dimaksudkan untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat. Campus Social Responsibility merupakan 
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program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial yang bekerjasama dengan 

perguruan tinggi melalui mahasiswanya untuk melakukan pendampingan kepada 

anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah dimana satu orang mahasiswa 

mendampingi satu orang adik asuh.  Bentuk kegiatan yang diambil dengan 

pertimbangan bahwa melalui proses pendampingan akan terjadi transfer ilmu, 

pengetahuan, dan wawasan dari mahasiswa kepada anak bermasalah sosial 

sehingga dapat merubah pola pikir dan lebih lanjut perilaku mereka. Inisiatif ini 

merupakan satu-satunya inisiatif program yang diterapkan di Indonesia, yang 

memiliki tujuan untuk mengembalikan anak bermasalah sosial yang putus sekolah 

untuk kembali bersekolah dan anak kategori rentan putus sekolah untuk tetap 

bersekolah. Bagi mahasiswa, kegiatan ini selain bersifat sosial juga merupakan 

salah satu bentuk pengabdian Kepada Masyarakat. 

Program kegiatan Campus Social Responsibility ini masuk ke dalam TOP 

99 pada tahun 2015 di Provinsi Jawa Timur, melihat fenomena ini kota surabaya 

yang melaksanakan pertama inovasi ini. Inti dari kegiatan Campus Social 

Responsibility ini adalah membantu masyarakat atau anak anak yang tidak bisa 

sekolah menjadi bisa sekolah dan anak putus sekolah serta anak terancam putus 

dengan bantuan dari mahasiswa. 

Dalam program kegiatan Campus Social Responsibility sasaran yang 

diambil yaitu berasal dari 31 kecamatan di Kota Surabaya di antaranya adalah: 

Tabel 1.8 

Tabel kecamatan di Kota Surabaya yang berpartisipasi dalam program 

Campus Social Responsibility 

Tahun 2014-2016 

No. Nama Kecamatan Jumlah Adik Asuh 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1. Asemrowo 21 10 5 

2. Bubutan 16 15 21 

3. Bulak  9 6 5 

4. Dukuh Pakis 20 4 19 

5. Gayungan 10 2 6 

6. Genteng 11 5 21 

7. Gubeng 15 13 17 

8. Gunung Anyar 9 3 8 

9. Jambangan 6 2 5 
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10. Karang Pilang 5 4 11 

11. Kenjeran 19 16 7 

12. Krembangan 21 8 11 

13. Lakarsantri 11 6 12 

14. Mulyorejo 9 1 2 

15. Pabean Cantian 6 2 2 

16. Pakal  8 2 1 

17. Rungkut 10 8 9 

18. Sambikerep 23 5 6 

19. Sawahan 33 24 20 

20. Semampir 58 25 27 

21. Simokerto 13 9 11 

22. Sukolilo  25 16 17 

23. Sukomanunggal 6 6 6 

24. Tambaksari 22 11 6 

25. Tandes 29 3 7 

26. Tegalsari 20 18 3 

27. Tenggilis Mejoyo 18 14 15 

28. Wiyung  10 8 11 

29. Wonocolo 9 1 6 

30. Wonokromo  7 3 3 

31. Benowo 7 4 0 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 

 

Tabel 1.8 daftar kecamatan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa 

program Campus Social Responsibility telah tersebar disurabaya dengan baik, dari 

31 kecamatan  yang  diantaranya memiliki masalah anak putus sekolah. Dimana 

pada kecamatan semampir terdapat 27 adik yang terdapat putus sekolah jumlah ini 

terbanyak dari jumlah kecamatan yang lainnya. Sedangkan di kecamatan pakal 

terdapat 1 adik yang putus sekolah disini dapat disimpulkan bahwa di kecamatan 

pakal rata-rata adik-adik disana dapat bersekolah dengan baik karena jumlah adik 

yang putus sekolah hanya sedikit. Sedangkan di kecamatan yang lainnya masih 

diatas normal dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. 

Manfaat utama Campus Social Responsibilty adalah mengembalikan anak 

bermasalah sosial yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Dampak Campus 

Social Responsibilty adalah menurunnya angka jumlah anak putus sekolah, 

menurunnya angka kenakalan remaja, kesadaran arti penting pendidikan, orang 

tua mengerti pendidikan menjadi prioritas utama, apresiasi terhadap mahasiswa 
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yang melakukan pendampingan, dan pertanggungjawaban perguruan tinggi 

kepada masyarakat. Penerapan strategi ini, yaitu pendataan, sosialisasi program, 

pemetaan data, gathering kakak damping dan adik damping, bimbingan teknis, 

proses pendampingan, pemantauan dan evaluasi, dan youth 

competition (penghargaan). 

Terdapat 31 kecamatan yang tersebar di Kota Surabaya dan terdapat 23 

perguruan tinggi yang bekerjasama dalam program Campus Social Responsibility 

yaitu sebagai berikut nama-namanya: 

Tabel 1.9 

Nama Universitas yang berpartisipasi dalam program Campus Social 

Responsibility 

Tahun 2014-2016 

No Nama Kampus Jumlah Mahasiswa Per Kampus 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1. Universitas Hang Tuah 12 8 3 

2. ITATS 10 9 9 

3. STIE Mahardhika 13 3 9 

4. STIESIA 13 4 6 

5. STIE Perbanas 12 0 14 

6. Universitas Bhayangkara 11 0 9 

7. UNTAG 10 9 3 

8. Unika Widya Mandala 6 6 1 

9. Universitas Wr. Soepratman 10 6 9 

10. Universitas Ciputra 15 0 18 

11. STIE Urip Sumoharjo 1 0 2 

12. Universitas Negeri Surabaya 10 0 16 

13. Universitas Narotama 25 16 10 

14. Universitas Dharma Cendika 9 2 4 

15. Universitas Muhammadiyah 0 0 19 

16. STIBA Satya Widya 10 3 8 

17. Universitas Wijaya Kusuma 10 7 3 

18. UIN Sunan Ampel 12 32 23 

19. Universitas Dr. Soetomo 26 20 31 

20. Poltek Ubaya 5 0 5 

21. STIKOSA AWS 0 3 2 

22. Universitas Airlangga 18 7 12 

23. Universitas PGRI Adi Buana 12 10 42 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 
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Tabel 1.9 menunjukkan universitas di Kota Surabaya ini bergabung 

bersama Dinas Sosial dalam program Campus Social Responsibility, universitas 

yang bersangkutan diharapkan bisa membantu Dinas Sosial agar dapat 

menjalankan program tersebut dengan baik. Universitas Negeri yang bergabung 

dengan program ini adalah Universitas Airlangga dimana mahasiswa yang 

berpartisipasi pada tahun 2016 mencapai 12 orang sedangkan pada Universitas 

Negeri Surabaya pada tahun 2016 mencapai 16 orang yang berpartisipasi dalam 

program Campus Social Responsibility. Dinas sosial berharap bahwa jumlah 

universitas di Kota Surabaya yang bergabung dalam program Campus Social 

Responsibility ini terus bertambah agar jumlah anak terlantar dan anak putus 

sekolah dapat berkurang dengan banyaknya respon positif dari para mahasiswa 

yang bergabung. Universitas yang bergabung dalam program ini tidak hanya dari 

perguruan tinggi negeri, swasta pun ikut berpartisipasi dalam program tersebut. 

Program Campus Social Responsibility Dinas Sosial Kota Surabaya hadir 

sebagai bentuk solusi dalam usaha pengentasan permasalahan pendidikan yang 

terjadi di Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia. 

Tujuan program ini jelas semua pihak yang bekerja sama diharapkan dapat 

memberikan bantuan secara maksimal sehingga untuk selanjutnya di Kota 

Surabaya diharapkan nantinya tidak ada lagi anak yang putus sekolah dan anak 

yang tidak sekolah.  

 Dalam pelaksaannya program Campus Social Responsibilty memiliki 

beberapa tahapan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Berikut dalam program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya terdapat beberapa 

tahapan dalam proses program tersebut tahapannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.10 

Tahapan Program Campus Social Responsibility 
No.  Tahap Keterangan 

1. Tahap 1 

Pendataan 

Dinas Sosial bekerja sama dengan kecamatan melakukan 

pendataan dan verifikasi terhadap anak bemasalah sosial 
yang putus sekolah dan rentan putus sekolah. 

2. Tahap 2 

Sosialisasi Campus 
Social Resonsibility 

Sosialisasi Campus Social Responsibility mengundang 

seluruh elemen masyarakat yaitu Perguruan Tinggi se Kota 
Surabaya, tokoh mayarakat, SKPD, LSM, media massa dan 

pihak swasta. 
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Partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat membantu 

penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat. 

3. Tahap 3 
Rekruitment 

Merekrut calon kakak pendamping/volunteer dengan cara 
memasang pengumuman dan spanduk di kampus kampus 

serta membagikan brosur. Rekruitmendilakukan dengan 

seleksi tes tulis dan wawancara sehingga akan didapatkan 

kakak pendamping yang berjiwa sosial, memiliki empati 
dan dedikasi yang tinggi. 

4. Tahap 4 

Pemetaan Data 

Dinas Sosial memasangkan kakak pendamping yang 

menyatakan bergabung dan data adik asuh yang ada. 

5. Tahap 5  
Gathering  

Proses mempertemukan kakak asuh dan adik asuh untuk 
selanjutnya berkenalan. 

6. Tahap 6 

Bimbingan Teknis 
Proses 

Pendampingan 

Bimbingan teknis kepada kakak pendamping mengenai 

teknis program pendampingan dan capacity building 
dengan materi Parenting Skill, Kesehatan Reproduksi dan 

Pengasuhan Anak, Psikologi Anak dan Time Management. 

7. Tahap 7 

Proses 
Pendampingan 

Merupakan perjuangan mahasiswa ketika pertama kali 

kunjungan yang mengalami penolakan dari orang tuanya. 
Sampai pada akhirnya mahasiswa mencari strategi untuk 

mendekati orang tua dan berhasil melakukan 

pendampingan kepada putra putri mereka. 

8. Tahap 8 
Proses Monitoring & 

Evaluasi 

Evaluasi rutin setiap bulan bagi kakak 
asuhdenganmendiskusikan mengenai temuan 

permasalahan, solusi dan progress pendampingan. 

9. Tahap 9 
Penilaian Campus 

Social 

Responsibility 

Untuk memberikan reward kepada mahasiswa maka 
dilakukan kompetisi bagi mahasiswa terbaik dan perguruan 

tinggi terbaik di akhir tahun. Dilakukan melalui proses 

penilaian paparan di depan tim juri independent. 

10. Tahap 10 
Competition 

Di akhir program diadakan penilaian akhir 
untukmemberikan reward bagi mahasiswaasuh yang 

dianggap berhasil dalam pendampingannya dan Perguruan 

Tinggi Terbaik dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 

Dalam tabel 1.10 tahapan program Campus Social Responsibilty dapat di 

simpulkan bahwa program Campus Social Responsibility ini sangat disiapkan 

dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dimana tahapan proses demi proses 

kegiatan tersebut dapat terprogram dengan baik agar pelaksanaan program 

tersebut dapat berjalan sesuai yang di inginkan. Dalam tahapan tersebut dijelaskan 

satu persatu tahapan yang harus dilakukan Dinas Sosial untuk mengadakan 

program tersebut yang telah tersusun dengan baik dan benar. 

Program Campus Social Responsibility hadir atau di buat dalam rangka 

membantu adik-adik asuh yang putus sekolah di Kota Surabaya dengan tujuan 

dapat mengurangi jumlah adik-adik yang putus sekolah. Namun program Campus 
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Social Responsibility ini tidak berdiri sendiri beberapa perusahaan disurabaya 

yang juga mendukung dan membantu dalam pelaksanaan program ini dengan 

dimaksudkan bahwa dapat mengurangi jumlah adik-adik yang putus sekolah di 

Kota Surabaya. Perusahaan yang bekerjasama dalam program Campus Social 

Responsibility adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1.11 

Nama Perusahaan yang Bekerjasama dalam Program Campus Social 

Responsibilty 

No. Nama Perusahaan 
1. Pimpinan PT WASKITA KARYA 

2. Pimpinan PT PN X 

3. Pimpinan PT. Indofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills 

4. Pimpinan PT. PELINDO III 

5. Pimpinan PT KERTAS LECES 

6. Pimpinan PT JASA MARGA 

7. Pimpinan PT JAMKRINDO 

8. Pimpinan PT GARAM 

9. Pimpinan PT PEGADAIAN PERSERO 

10. Pimpinan PT PAL 

11. Pimpinan BANK JATIM 

12. Pimpinan PERHUTANI 

13. Pimpinan BANK UMKM JATIM 

14. Pimpinan PT SIER 

15. Pimpinan BANK BNI 

16. Pimpinan PT SAMPOERNA 

17. Pimpinan PT UNILEVER INDONESIA 

18. PT TELKOMSEL 

19. Pimpinan BANK BRI 

20. Pimpinan SHAFIRA TOUR & TRAVEL 

21. Pimpinan PT GARUDA INDONESIA 

22. Pimpinan PT Honda Surabaya Center 

23. Pimpinan PT MPM Motor 

24. Pimpinan HARTONO ELEKTRONIK 

25. Pimpinan BPJS KESEHATAN 

26. Pimpinan BPJS KETENAGAKERJAAN 

27. Pimpinan BANK MANDIRI 

28. Pimpinan BANK BCA 

29. Pimpinan BANK BTN 

30. Pimpinan PERTAMINA  

       Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 
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Dalam tabel 1.11 menunjukkan perusahaan yang bergabung untuk 

bekerjasama dalam program Campus Social Responsibility ini ada 30 perusahaan 

dimana perusahaan-perusahaan tersebut mendukung adanya program ini, 

banyaknya antusias perusahaan yang ingin bergabung membuat program Campus 

Social Responsibility diharapkan sesuai tujuan utamanya yang dapat membuat 

adik-adik asuh di surabaya yang putus sekolah dapat bersekolah kembali. 

Beberapa universitas juga membantu pelaksaan tersebut dan perusahaan ini juga 

bekerjasama dalam program tersebut. 

Program Campus Social Responsibility tentu tidak berjalan dengan baik 

pasti dalam program tersebut memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya 

namun dengan beberapa kendala tersebut Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki 

solusi dalam kendala yang dihadapi program Campus Social Responsibility ini. 

Kendala dan solusi dalam program tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.12 

Kendala dan Solusi Program Campus Social Responsibility 
No

. 

Nama Kendala Solusi 

1. Adik Asuh 1. Ditemukan beberapa alamat yang 

tidak sesuai (sudah pindah, nama 
tidak sesuai dengan alamat dan 

alamat palsu). 

2. Adik asuh dan keluarga tidak mau 
untuk didampingi. 

1. Verifikasi semua data 

sehingga akurat. 
2. Melakukan outreach dan 

menjelaskan kegiatan  sejak 

awal kepada penerima 
manfaat sehingga tidak ada 

lagi penolakan dari penerima 

manfaat. 

2. Mahasiswa 
Pendamping 

1. Kesibukan perkuliahan 
2. Kurang di dukung kampus 

3. Kurang komunikasi dengan 

fasilitator atau Dinsos sehingga 
jika ada permasalahan tidak bisa 

menyelesaikan dan akhirnya 

memilih tidak aktif melakukan 

pendampingan. 
4. kurang menyadari bahwa 

pendampingan CSR adalah murni 

kegiatan sosial dan pengabdian 
kepada masyarakat sehingga 

beberapa mahasiswa enggan 

untuk melakukan itu. 

1. Mahasiswa pendamping untuk 
lebih bisa mengatur waktu 

antara perkuliahan dan 

kegiatan pendampingan 
kampus memberikan perhatian 

dan mengapresiasi dengan 

memasukkan kegiatan 

pendampingan CSR ini dalam 
salah satu mata kuliah yaitu 

KKN Tematik sehingga 

mahasiswa lebih bersemangat 
3. Mahasiswa tidak enggan 

untuk berkomunikasi dengan 

fasilitator dan Dinsos agar 
semua permasalahan dapat 

diselesaikan bersama-sama 
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dan mahasiswa tidak khawatir 

lagi. 

3. Fasilitator 1. Beberapa fasilitator kurang 
respect terhadap program 

sehingga mahasiswa pendamping 

sedikit kesulitan ketika 

membutuhkan bantuan di 
lapangan 

2. Beberapa fasilitator sulit 

dihubungi untuk koordinasi 

1. Memilih fasilitator yang mau 
dan mampu melaksanakan 

tugas dan fungsinya dalam 

program CSR ini baik dalam 

proses pendampingan di 
lapangan maupun dalam 

pembuatan laporan bulanan. 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 

 

 Dalam tabel 1.12 menunjukkan kendala dan solusi program Campus 

Social Responsibility dapat di simpulkan bahwa program Campus Social 

Responsibility tentu tidak selalu berjalan dengan baik, ada kendala saat 

pelaksanaanya namun Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki solusi yang ada 

dalam kendala tersebut yang membuat program Campus Social Responsibility 

dapat berjalan dengan lancar sampai sekarang ini. 

Program inovasi pelayanan Campus Social Responsibility di Kota 

Surabaya ini dalam pelaksanaanya terdapat banyak sekali kendala tapi tidak 

menjadi sebuah penghalang. Kendala yang sempat ada antara lain berupa 

dukungan yang tidak maksimal dari orang tua adik asuh, selain itu lingkungan di 

sekitar (contohnya, tetangga dan tempat bermain anak) kadang tidak mendukung 

dan kurang kondusif. Perkembangan mental anak pun labil. Lingkungan yang 

masih menjadikan “ritual” minum minuman keras, judi, dan bermain playstation 

sampai larut malam sebagai hal lumrah, pasti berefek negatif bagi adik asuh. 

Disini mahasiswa juga di tuntut untuk kreatif dan telaten dalam menjalankan 

tugasnya. 

Guna membuat program lebih sempurna, diadakan kompetisi penilaian 

pendampingan akhir tahun. Sejumlah kategori reward di berikan untuk mahasiswa 

pendamping terbaik, di sediakan kategori caring, high productivity dan innovator. 

Sedangkan bagi perguruan tinggi terbaik disediakan kategori proactive, the best 

coach dan innovative campus. 

Secara formal, kegiatan ini memiliki dokumen perencanaan jangka pendek 

dan jangka panjang. Gol jangka pendeknya adalah mengembalikan anak putus 
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sekolah ke sekolah. Sedangkan gol jangka panjangnya adalah tindak lanjut 

memasuki dunia kerja ketika anak sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 

Melihat program Campus Social Responsibility yang menjadi Top 99 pada 

tahun 2015 di surabaya bahwa fenomena ini menjadi salah satu yang terbaik di 

dunia. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagimana responsitas masyarakat 

dalam perkembangan inovasi yang dilakukan dalam program tersebut ingin 

meneliti bagaimana program ini bisa terjadi dan berlangsung dengan baik sampai 

di titik ini. 

Dinas Sosial mencatat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

tepatnya pada anak putus sekolah jenjang SD-SMA pada tahun 2014-2015 sebagai 

berikut datanya: 

Tabel 1.13 

Data Jumlah Putus Sekolah Adik Asuh  

Program Campus Social Responsibility 

Tahun 2014-2015 

 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 

 Tabel 1.13 menunjukkan jumlah anak putus sekolah di Kota Surabaya ini 

dapat dijelaskan bahwa program Campus Social Responsibility sangat diperlukan. 

Dapat dilihat dari jumlah adik asuh sebelum dan sesudah pendampingan 

mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun 2014 terdapat adik asuh yang 

putus sekolah sebanyak 160 anak menjadi 60 anak setelah adanya program 

Campus Social Responsibility tersebut.  
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Maka dari itu dari banyaknya adik asuh yang putus sekolah , menjadikan 

salah satu masalah yang perlu dituntaskan oleh pemerintah kota Surabaya agar 

tidak ada lagi anak putus sekolah di Surabaya dan khususnya penanganan anak 

putus sekolah menjadi bagian dari tugas Dinas Sosial. Dengan peran serta 

lembaga-lembaga terkait, tentunya dapat membantu meringankan beban 

pemerintah guna memajukan pendidikan di tanah air. Saat ini, tidak sedikit 

institusi yang berperan aktif memajukan pendidikan melalui kegiatan Campus 

Social Responsibility. Adapun bentuk Campus Social Responsibility yang 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan adalah pemberian 

beasiswa dalam bidang pendidikan atau juga memberikan pelatihan kerja bagi 

masyarakat di sekitar lingkungan lembaga tersebut. 

Guna membuat program lebih dinamis, diadakan kompetisi penilaian 

pendampingan akhir tahun. Sejumlah kategori reward di berikan untuk mahasiswa 

pendamping terbaik, di sediakan kategori caring, high productivity dan innovator. 

Sedangkan bagi perguruan tinggi terbaik disediakan kategori proactive, the best 

coach dan innovative campus. Secara formal, kegiatan ini memiliki dokumen 

perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Gol jangka pendeknya adalah 

mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah. Sedangkan gol jangka panjangnya 

adalah tindak lanjut memasuki dunia kerja ketika anak sudah menyelesaikan wajib 

belajar 12 tahun. 

Melihat program Campus Social Responsibility yang menjadi Top 99 pada 

tahun 2015 di surabaya bahwa fenomena ini menjadi salah satu yang terbaik di 

dunia. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana dampak sosial program 

tersebut dalam perkembangan inovasi yang dilakukan dalam program tersebut 

ingin meneliti bagaimana program ini bisa terjadi dan berlangsung dengan baik 

sampai di titik ini. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

program Campus Social Responsibility dalam membantu anak terlantar dan anak 

putus sekolah. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diusulkan 

oleh peneliti sudah cukup banyak, terutama yang berhubungan dengan hal 

dampak sosial sebuah program. Namun tetap saja, tentunya dalam setiap 
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penelitian memiliki perbedaan karena subjek, metodologi, teori yang digunakan 

maupun analisis penelitian yang antar satu peneliti dengan peneliti lainnya 

memiliki ciri khas masing-masing. Adapun berikut merupakan uraian studi 

terdahulu yang relevan dan memiliki hubungan dengan peneliti kali ini, yaitu: 

 

 

 

 

Tabel 1.14 

Penelitian Terdahulu 

 

No.  Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan 
Perbedaan 

1. Otit Rizki 

Rufaida. 

(2013) 

Dampak Keberhasilan 

Program 

Pengembangan Sistem 
Pendukung Usaha 

Untuk Meningkatkan 

Daya Saing UMKM 
Tekstil. 

Keberhasilan 

pelaksanaan 

program 
pengembangan 

sistem pendukung 

usaha telah berhasil 
melaksanakan 

kegiatan dari 

program 

pemberdayaan 
sedang berjalan 

dengan baik. 

Penelitian 

terdahulu 

membahas tentang 
dampak 

keberhasilan dari 

suatu program 
namun 

perbedaannya 

berada pada fokus 

penelitian yaitu 
pengembangan 

usaha UMKM. 

2. Shiomy Suci 
W.R. (2014) 

Dampak Pelaksanaan 
Sistem Kompensasi 

Berbasis Kinerja 

Terhadap Peningkatan 

Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) di 

Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang Kota 
Surabaya). 

Dampak 
pelaksanaan sistem 

kompensasi berbasis 

kinerja berdampak 

positif terhadap 
peningkatan 

motivasi PNS dalam 

melaksanakan 
tupoksi mereka guna 

memenuhi beban 

kerja. 

Penelitian 
terdahulu dengan 

penelitian ini 

adalah membahas 

tentang dampak 
sebuah program. 

Dan perbedaannya 

ada pada fokus 
penelitian dan 

objek 

penelitiannya. 

3. Achma Hendra 
Setiawan dan 

Tri Wahyu. 

(2009) 

Dampak Program 
Dana Bergulir Bagi 

Usaha Kecil dan  

Menengah (UKM). 

Dampak dari 
program dana 

bergulir sangat 

membantu bagi 
UKM tersebut 

dimana dikatakan 

bahwa pelaksanaan 
dana bergulir perlu 

selalu ditingkatkan. 

Penelitian 
terdahulu dengan 

penelitian ini sama-

sama membahas 
tentang dampak 

dari suatu program 

yang sedang 
berjalan. 

Perbedaan terletak 

pada program yang 

sedang dilakukan 
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tersebut. 

4. Akhmad 

Baihaqi.(2013) 

Dampak Program 

Desa Mandiri Pangan 
Terhadap Ketahanan 

Pangan dan 

Kemiskinan Di 

Kabupaten Aceh 
Timur. 

Dampak program 

desa mandiri pangan 
memberikan 

pengaruh positif 

substansi kegiatan 

ketahanan pangan. 

Penelitian 

terdahulu dengan 
penelitian sekarang 

sama-sama 

membahas tentang 

dampak sebuah 
program. 

Perbedaan terletak 

pada lokus dan 
fokusnya. 

5. I Gusti Putu 

Putra dan 

Made Kembar 
Sri Budhi. 

(2015) 

Efektivitas dan 

Dampak Program 

Nasional 
Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri 

Perdesaan  (Pnpm-
Mpd) Terhadap 

Peningkatan 

Kesejahteraan Dan 

Kesempatan Kerja 
Rumah Tangga 

Sasaran Di Kecamatan 

Abiansemal 
Kabupaten Badung. 

Dengan adanya 

program PNPM-

MPD diharapkan 
dapat meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat agar 
memberikan dampak 

positif secara 

berkelanjutan 

terhadap 
kesejahteraan 

masyarakat. 

Persamaan jurnal 

ini terletak pada 

dampak positif dari 
masyarakat sangat 

berpengaruh 

terhadap kelanjutan 
sebuah program. 

Perbedaannya 

terletak pada 

penelitian 
menggunakan tipe 

penelitian 

(explanative 
research) 

sedangkan 

penelitian ini 
menggunakan tipe 

penelitian 

deskripfif. 

6. Max Wagiu. 
(2011) 

Dampak Program 
Reklamasi Bagi 

Ekonomi Rumah 

Tangga Nelayan di 
Kota Manado 

Program reklamasi 
berdampak fisik, 

sosial dan 

lingkungan di 
masyarakat 

tradisional nelayan 

di Kota Manado. 

Persamaan jurnal 
ini dari bagaimana 

dampak yang 

ditimbulkan dari 
sebuah program. 

Perebedaan terletak 

pada fokusnya 

yang terdahulu 
membahas tentang 

program reklamasi 

dan penelitian ini 
membahas tentang 

campus social 

responsibility. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, 

maka rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana dampak sosial  program Campus Social Responsibility 

terhadap masyarakat, orangtua dan adik asuh di Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya? 

 

 

 

1.3 Tujuan Peneltian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak sosial program 

Campus Social Responsibility yang ada di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan studi Ilmu Administrasi Negara khususunya berkaitan 

dengan kajian inovasi pelayanan pubik. Penelitian ini berusaha melihat 

dampak sosial sebuah program di Kecamatan Semampir di Kota 

Surabaya. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan hasil penelitian nantinya secara praktis bermanfaat 

memberikan informasi atau pemikiran mengenai program Campus 

Social Responsibility yang tepat dalam pengelolaanannya kepada 

seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari mahasiswa, pemerintah, 

maupun pihak swasta atau perusahaan. Bagi mahasiswa dapat 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan 

pengembangan dalam program tersebut.  

Bagi pemerintah terutama Dinas Sosial, pengusaha, serta 

Pemerintah Daerah  Kota Surabaya dengan adanya penelitian ini dapat 
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dijadikan sebagai bahan masukan mengeni pentingnya masalah anak 

putus sekolah dan terancam putus sekolah sehingga penelitian ini dapat 

berguna untuk memperbaiki sistem yang berhubungan di Kota 

Surabaya agar tidak mengganggu anak anak yang mengalami putus 

sekolah dan tidak mengurangi antusias anak-anak kecil agar dapat 

bersekolah namun banyak yang terhalang biaya serta sehingga 

dibutuhkan peran pemerintah. 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Kebijakan Publik 

Menurut Eystone kebijakan publik adalah the relationship unit its 

environment (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan 

pemerintahan dengan lingkungannya). Sedangkan menurut Charles O. Jones, 

istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk 

menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering 

ditukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standart, proposal dan grand 

design. Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk 

perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu 

(Winarno, 2012, p. 37-38). 

Kebijakan publik menurut Dunn (2000, p. 109) adalah serangkaian pilihan 

yang kurang lebih saling berhubungan termasuk (keputusan-keputusan untuk 

bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Rose (dalam Winarno, 

2012, p. 12) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya diahami sebagai 

serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi 

bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. 

Carl Friedrich memberikan definisi kebijakan publik “sebagai serangkaian 

tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) 

dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan 

agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. 

Sedangkan menurut James Anderson definisi kebijakan publik, dalam bukunya 
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“public policy making”, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai 

maksud/ tujuan tertentu yang diikuti yang dilaksanakan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal 

yang diperhatikan (Agustino, 2008, p.7). 

Thomas Dye dalam Islamy (2012: 18) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai “public policy is whatever government chosee to do or not to do”, yaitu 

apapun pemilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Pemikiran Thomas R. Dye memiliki kesamaan dengan pemikiran George C 

Edward III dan Ira Sharkansy yang menjelaskan kebijakan publik sebagai apa 

yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Kebijakan publik 

bisa berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah (Islamy, 2002, 18-

19). 

Jadi, yang dimaksud kebijakan publik dalam penelitian ini adalah segala 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan proses yang sistematis dan 

segala tindakan pemerintah tersebut memiliki konsekuensi yang berhubungan 

dengan isu di lingkungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dalam 

masyarakat. 

 

1.5.1.1 Tipologi Kebijakan Publik 

Para ilmuwan politik dan ilmuwan administrasi publik telah 

mengembangankan sejumlah bentuk (tipologi umum) untuk mengelompokkan 

kebijakan-kebijakan publik (Agustino, 2008, p. 86-95). 

a. Kebijakan Substansial atau Kebijakan Prosedural  

Kebijakan substansial meliputi kebijakan pemerintah seperti 

pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah atau 

pembayaran keuntungan bagi kesejahteraan rakyat dll. Kebijakan ini pada 

dasarnya memberi tekanan pada subjek matter dari apa yang dibutuhkan 

oleh warga. Sedangkan kebijakan prosedural, yang jelas, meliputi siapa 

yang akan melaksanakan atau bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan.  

Yang membedakan dua kebijakan ini adalah dengan melihat 

konten kebijakan itu sendiri. Apabila isi kebijakan lebih mengarah pada 
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upaya pengentasan suatu masalah yang tengah dialami warga masyarakat, 

maka dipastikan kebijakan tersebut adalah kebijakan substansif. Tapi 

konten kebijakan itu hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan, maka ia termasuk dalam kategori 

kebijakan prosedural. 

b. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif 

Secara sederhana dapat dikatakan kebijakan liberal adalah 

kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan 

perubahan sosial mendasar terutama diarahkan untuk memperbesar hak-

hak persamaan (civil liberties and civil right). Lebih jauh, kebijakan liberal 

lebih menghendaki pemerintah melakukan koreksi atas ketidak adilan dan 

kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan pemerintah 

sebelumnya. 

Kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan sosial yang 

mereka anggap sudah baik dan mapan, jadi upaya melakukan perubahan 

sosial tidak perlu dilakukan (mempertahankan status quo) namun, apabila 

tetap diperlukan perubahan-perubahan, maka hal tersebut harus dilakukan 

dengan hati-hati gradual dan berjalan dengan alamiah. 

c. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator dan 

Kebijakan Self-Regulatory  

Pengelompokkan ini didasarkan pada dampak sosial dan 

hubungannya dengan pembentukan kebijakan. Kebijakan distributif terdiri 

dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor-sektor khusus 

baik untuk individu, kelompok-kelompok kecil, dan komunitas tertentu. 

Kebijakan redistributif termasuk usaha hati-hati yang dilakukan 

pemerintah untuk memndiahkan alokasi dana dari kekayaan pendapatan, 

pemilihan atau hak-hak diantara kelompok-kelompok penduduk. Yang 

termasuk dalam kebijakan ini adalah pengelompokan pajak pendapatan, 

pemberantasan masalah kemiskinan, kesehatan, dll. 

Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan 

pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau 
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kelompok orang. Pada dasarnya kebijakan ini bersifat mengurangi 

kebebasan seseorang atau sekelompok orang tertentu. Contohnya, 

pembatasan penjualan obat-obatan jenis tertentu dipasar bebas, larangan 

untuk menjual sejata api secara bebas dipasaran, larangan untuk 

membuang limbah ditempat umum, dll. 

Kebijakan self-regulatory adalah semacam peraturan kebijakan 

yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau 

kelompok. Kebijakan ini dicari dan didukung oleh sekelompok aturan 

sebagai alat untuk melindungi atau menawarkan kepentingan mereka 

sendiri. Contonya adalah pemberian sertifikat atau lisensi profesional dan 

pengerjaan, pengawasan terhadap harga eceran tertinggi, kebijakan tentang 

sim, dll. 

d. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis 

Kebijakan material adalah kebijakan yang berupa untuk 

menyediakan sumber penghasilan yang nyata atau kekuasaan yang 

sesungguhnya kepada orang-orang yang diuntungkan atau memberikan 

kerugian yang sesungguhnya bagi siapa yang terkena kerugian. Sedangkan 

kebijakan simbolis secara jelas, membagikan keuntungan atau kerugian 

yang mempunyai dampak kecil pada manusia. 

Meskipun demikian, pengelompokkan kebijakan menjadi simbolis 

dan material harus dilihat sebagai satu rangkaian kesatuan dimana 

sebagian besar dan kecenderungan apakah kebijakan tersebut lebih bersifat 

simbolis atau material. 

e. Kebijakan Kolektif dan Kebijakan Privat 

Kebijakan publik juga dimasukkan dalam ketetapan yang 

merupakan barang kolektif (invisible) atau barang privat (divisible). Yang 

disebut barang kolektif adalah kebijakan tentang penyediaan barang dan 

pelayanan bagi orang banyak (kolektif).  Kebijakan privat adalah 

kebijakan yang dapat dibagi menjadi satuan-satuan dan dibiayai untuk 

pemakaian tunggal dan dapat dipasarkan. Bermacam-macam barang sosial 

disediakan oleh pemerintah. 
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1.5.1.2 Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang komplek 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 

itu, untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan 

kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah 

untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik (Linddblom, 1986, p. 35). 

Tahap-tahap kebijakan menurut Dunn dalam Winarno (2012, p.36-37) adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pemilihan 

kebijakan (policy alternatives atau policy options) yang ada. Sama 

halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda 

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing altenatif 

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing akan ‘bermain” 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.  

b. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan 

tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

c. Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, 

jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, 

keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif 
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pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksankan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat 

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. 

Pada tahap implementai ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, 

namun, beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para 

pelaksana. 

d. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di 

evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memecahkan 

masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah 

ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai 

apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

 

1.5.2 Evaluasi 

          1.5.2.1 Pengertian Evaluasi 

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana 

penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada 

orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih 

rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif 

atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1978: 45). Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap 

pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk 

meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke 

depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada 

melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan 

kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu 

adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.  
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 Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara 

objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil 

evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang 

akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000: 3). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan 

kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan  salah satu 

fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau 

sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.  

Selain itu menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang 

untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi 2 kriteria, teknik 

pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi (Jones, 1994 : 357). 

Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 1994: 355) mengemukakan bahwa evaluasi 

meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum 

adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau 

mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan 24riteria. 

Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang 

dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. 

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasikan mengenai apa yang 

sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan 

demikian evaluasi bertujuan untuk:  

1. Mengidentifikasikan tingkat pencapaian tujuan  

2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran  

3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang  

 

1.5.2.2 Tujuan Evaluasi 

Weiss (1997) menyatakan “the purpose of evaluation research is to 

measure the effecs of a program against the goals it set out to accomplish as a 

means of contributing to subsequent decision making about the program and 

improving future programming”. Riset evaluasi bertujuan untuk mengukur 

dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian 

tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi 
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(rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa 

mendatang. 

Bertumpu pada uraian tersebut, evaluasi kebijaka publik menurut Weiss 

dalam Rochyati (2011, p. 261) mengandung beberapa unsur penting” 

1. Untuk mengukur dampak (to measure the effects) dengan bertumpu 

pada metodologi riset yang digunakan. 

2. Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari 

efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar 

3. Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) 

menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam 

menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. 

4. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan 

perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the 

social purpose) dari evaluasi. 

 

Tujuan riset evaluasi kebijakan publik dapat di kelompokkan dalam dua 

macam yaitu tujuan utama dan tujuan sosial. Tujuan utama evaluasi kebijakan 

publik adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan 

program, sedangkan tujuan sosialnya untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) 

pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan program pada 

masa mendatang. 

 

1.5.2.3 Tipe-tipe Evaluasi 

Tipe-tipe evaluasi kebijakan publik merupakan pembagian dan macam-

macam dari penilaian suatu kebijakan. Beberapa ahli telah membagi evaluasi 

kebijakan menjadi beberapa penggolongan seperti Menurut Finsterbusch dan 

Motz dalam (Subarsono, 2005, p. 128) terdapat 4 (empat) tipe evaluasi yaiu: 

1. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan 

pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti 

setiap variable yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak 

mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program. 
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2. Single program before-after, merupakan penyempurnaan dari jenis 

pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum 

dan setelah program berlangsung. 

3. Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi 

tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran 

bukan sasarannya. 

4. Comparative before after, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga 

informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran. 

Dari berbagai pendapat para ahli diatas peneltii menggunakan teori dari 

Finsterbusch dan Motz, yang membagi evaluasi menjadi empat yaitu evaluasi 

single program after only, evaluasi single program before after, evaluasi 

comparative after only, dan evaluasi comparative before after. Dari empat macam 

evaluasi ini peneliti menggunakan evaluasi single program before after. Evaluasi 

single before after digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau 

program telah memberikan dampak terhadap masalah yang terjadi setelah dan 

sebelum kebijakan atau program dilaksanakan. Evaluasi single program before 

after, yakni dilakukan dengan melihat kebijakan program sebelum dan sesudah 

kebijakan program dilaksanakan dan dengan menggunakan data periode tertentu 

dalam kebijakan program untuk mengukur atau melihat dampak yang ditimbulkan 

dari pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. 

1.5.2.4 Fungsi Evaluasi 

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:  

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai 

dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 

Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-

tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.  

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai 

diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan 

target.  
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3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode 

analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan 

rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan 

yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah 

kebijakan (Wahab, 2002: 51). 

 

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah 

program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil 

yang dicapai oleh program tersebut.  

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih 

berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:  

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau 

data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode 

tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan. 

2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, 

potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.  

3. Assessment, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut 

menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan (Dunn, dalam Suharto 

2008:8). 

 

1.5.3 Evaluasi Dampak 

Evaluasi dampak sendiri menurut Rossi dan Freeman, adalah sebuah 

evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat ketercapaian sebuah program dalam 

menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya. Evaluasi 

dampak ini bisa juga dilihat dari definisi yang berbeda, misalnya menurut US 

Environmental Protection Agency mengartikan bahwa evaluasi dampak adalah 

sebuah bentuk evaluasi yang mengukur akibat dari sebuahprogram dengan 
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membandingkan outcome yang dihasilkan dengan taksiran awal apa yang akan 

terjadi apabila tidak mengikuti program yang ada (Wikipedia, 2008). 

Sedangkan World Bank’s Independent Evaluation Group (IEG) 

mendefinisikan bahwa evaluasi dampak adalah suatu identifikasi sistematik 

tentang efek positif atau efek dengan atau tidak dari seseorang dalam 

rumahtangga, institusi dan lingkungan yang disebabkan oleh sebuah aktivitas 

program atau project yang diberikan sebelumnya. 

Studi ini melihat aspek dampak (outcome) tertentu dari sebuah produk 

(output) kebijakan. Produk atau hasil kebijakan (policy ouput) tentu saja berbeda 

dengan dampak kebijakan (policy impact). Output kebijakan adalah produk dan 

implementasi kebijakan. Sedangkan dampak (outcome/impact) dari sebuah 

kebijakan merupakan efek kebijakan dalam konteks yang sesungguhnya. 

Sedangkan evaluasi dampak lebih mengarah kepada sampai sejauh mana 

suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki 

(intended impact). Riset pada evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektifitas 

suatu kebijakan atau program dalam pencapaian tujuan kebijakan. Apakah 

kebijakan atau program menyebablan perubahan sesuai dengan yang diinginkan 

atau sebaliknya? Suatu kebijakan atau program memiliki dikatakan memiliki 

dampak manakala kebijakan atau program tadi dapat mencapai perubahan kearah 

tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 

Evaluasi dampak pada umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi 

terkait dengan efektifitas sebuah kebijakan atau program terhadap permasalahan 

yang diintervensi. Akan tetapi evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

apa yang sedang terjadi, dengan demikian evaluasi ini bertujuan untuk: 

1. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program 

2. Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan 

terhadap individu, rumah tangga dan lembaga 

3. Mengekplore apakah akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif 

maupun yang negatif 
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4. Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran dan 

apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh 

adanya program tersebut ataukah karena faktor lain. 

 

Secara garis besar ada dua dimensi yang harus diperoleh informasinya dari 

studi evaluasi dalam kebijakan publik, dimensi tersebut adalah : 

a. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja 

orang-orang yang bekerja yang bertanggung jawab mengimplementasikan 

kebijakan. Darinya kita memperoleh jawaban atau informasi mengenai 

kinerja implementasi, efektifitas dan efisiensi, dll 

b. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu 

sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan memperoleh 

informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan , dampak (outcome) 

kebijakan, kesesuaian kebijakan/ program dengan tujuan yang ingin 

dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan). 

 

Pada hakektanya penelitian mengenai dampak suatu kebijakan pada dasarnya 

harus dapat melihat atau membandingkan beberapa kondisi, seperti kondisi 

sebelum maupun sesudah kebijakan itu diadakan. Apakah intervensi terhadap 

pelaksanaannya pada suatu kelompok sasaran yang terkena program atau 

kebijakan tersebut yang mampu membuat seseorang atau kelompok sasaran 

menjadi lebih baik kedepannya. 

Dari beberapa pengertian mengenai evaluasi dampak diatas dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi dampak adalah sebuah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat 

ketercapaian sebuah program dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam 

kehidupan yang selanjutnya. 

 

1.5.4 Program 

1.5.4.1 Definisi Program 

Program menurut Pasolong (2007) adalah kumpulan kegiatan-kegiatan 

nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa organisasi 
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pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan 

partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telat ditetapkan. 

Sedangkan menurut Kunarjo (2002), program merupakan perangkat dari 

kegiatan-kegiatan atau paket yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian 

sasaran yang khusus. Artinya adalah bahwa program dibuat untuk membantu, 

memudahkan atau menyelesaikan sebuah masalah atau kebijakan yang ada. 

Menurut Kunarjo (2002:86), sebuah program dikatakan baik jika memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Tidak mempunyai titik awal atau titik akhir 

2. Sering tidak direncanakan dan tidak mempunyai waktu penyelesaian 

menurut jangka waktu tertentu. Bahkan kadang-kadang tidak 

direncanakan terlebih dahulu 

3. Program merupakan seperangkat kegiatan yang masing-masing 

kegiatan itu mempunyai hubungan yang berkaitan satu dengan yang 

lain untuk mencapai sasaran yang dikehendaki 

4. Keberhasilan program tidak mutlak bergantung output masing-masing 

kegiatan, tetapi bahkan sering berkelanjutan. 

 

Suatu program baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Tujuan yang dirumuskan harus jelas 

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu 

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek 

yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan seefektif mungkin 

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan 

yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut 

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan atau 

program pembangunan lainnya, suatu program tidak berdiri sendiri 

6. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, 

pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut 
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Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan 

untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu 

seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak 

yaitu: 

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan 

atau sebagai pelaku program. 

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang 

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. 

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif 

dapat diakui oleh publik. 

 

Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi 

kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu 

tertentu. Menurut Arikunto (2004:2) mengemukakan ada dua pengertian istilah 

program yaitu pengertian secara khusus dan umum menurut pengertian secara 

umum program dapat diartikan sebagai rencana. Sebuah program tidak hanya 

berupa kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat 

melainkan merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan 

suatu kebijakan. Oleh karena itu sebuah program dapat berlangsungdalam kurun 

waktu yang relatif lama. Selanjutnya Arikunto (2004:3) mengemukakan 

pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dilakukan 

bukan hanya satu kali melainkan berkesinambungan. 

Pada dasarnya program dan kebijakan memiliki arti dan maksud yang 

hampir sama, namun juga memiliki perbedaan, meskipun sulit ditemukan. Dalam 

beberapa tingkah penggunaan istilah kebijakan seringkali perbedaannya tidak 

begitu jelas. Sebagai contoh, suatu kebijakan merupakan tahapan berturut-turut 

dari pendefinisian tujuan secara lebih tepat. Suatu pernyataan umum tentang 

kebijakan pertanian misalnya, meningkatkan produktivitas diwujudkan ke dalam 

suatu kebijakan lebih khusus, seperti pemberian bantuan pemerintah secara 

komersial berorientasi pada petani kecil. Kebijakan ini di wujudkan ke dalam 

suatu kebijakan lebih spesifik, seperti pemberian irigasi dan fasilitas transportasi 
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bagi individu-individu (petani). Pada fase terakhir definisi istilah kebijakan dan 

program seringkali digunakan secara bergantian. 

Dari beberapa pengertian mengenai program diatas dapat disimpulkan 

bahwa program merupakan suatu rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk membantu, memudahkan atau 

menyelesaikan sebuah masalah publik yang ada. 

 

1.5.4.2 Program Campus Social Responsibility 

 Campus Social Responsibility merupakan upaya menyelamatkan generasi 

penerus bangsa dengan cara melakukan pendekatan merangkul berbagai pihak, 

salah satunya dari civitas akademika yang dalam hal ini adalah 

melalui Perguruan Tinggi melalui mahasiswanya untuk melakukan pendampingan 

kepada anak yang bermasalah social utamanya anak yang putus sekolah dan 

rentan putus sekolah. Mahasiswa sebagai kakak asuh melakukan pendampingan 

dengan mengunjungi adek asuhnya minimal satu kali dalam satu minggu untuk 

memberikan motivasi supaya mau kembali kesekolah melakukan pendampingan 

belajar dan memfasilitasi mengembalikan adik asuh kesekolah dengan mencarikan 

sekolah sesui dengan riwayat putus sekolahnya serta mengontrol perkembangan 

adik asuh agar tidak kembali putus sekolah. Mahasiswa juga mengintervensi 

lingkungan terdekat yaitu keluarga dengan menjelaskan arti penting dari sebuah 

pendidikan kepada orang tuanya. selain itu, dalam proses pendampingan 

mahasiswa akan membantu merubah prilaku adek asuhnya supaya jadi lebih baik 

dan juga membantu menyelesaikan masalah sosial dalam keluarga.  

Manfaat utama Campus Social Responsibility adalah mengembalikan anak 

bermasalah sosial yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Dampak Campus 

Social Responsibility adalah menurunnya angka jumlah anak putus sekolah, 

menurunnya angka kenakalan remaja, kesadaran arti penting pendidikan, orang 

tua mengerti pendidikan menjadi prioritas utama, apresiasi terhadap mahasiswa 

yang melakukan pendampingan, dan pertanggungjawaban perguruan tinggi 

kepada masyarakat. 
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Dalam kegiatan ini, kampus menerjunkan para mahasiswa melakukan 

pendampingan pada anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah. Tujuan 

utamanya, mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan. Sedangkan 

anak rentan putus sekolah, dapat menguat motivasinya untuk terus melanjutkan 

pelajaran ke jenjang lebih tinggi. Teknisnya, satu mahasiswa mendampingi satu 

orang adik asuh. Dengan demikian, efektifitas pendampingan bisa terjaga. Melalui 

langkah ini, terjadi transfer ilmu pengetahuan, baik akademik maupun non 

akademik, dari mahasiswa pada adik asuh. 

Ada begitu banyak dampak positif atau manfaat dari program yang sudah 

memasuki tahun ketiga ini. Baik untuk masyarakat (anak dengan masalah sosial 

dan keluarganya), perguruan tinggi, mahasiswa, Pemkot, dan swasta. Di sini, 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) dikategorikan sebagai pihak swasta. 

Pun demikian dengan perusahaan yang ikut membantu penggelontoran dana 

Campus Social Resonsibility. Dana dari pihak swasta biasanya digunakan untuk 

beasiswa pembelian perlengkapan sekolah. Selain dari swasta, kegiatan ini juga 

didanai Personal Campus Responsibility  staf Dinsos dan APBD Pemkot. Dana 

APBD digunakan untuk kebutuhan rapat koordinasi, kegiatan kakak-adik asuh (di 

antaranya, outbond bareng untuk menguatkan keakraban), event pengukuhan 

mahasiswa dan kampus terbaik, dan lain sebagainya. 

Manfaat kongkrit yang diterima adik asuh dan keluarganya antara lain soal 

perubahan pola pikir. Yang dulunya kurang begitu peduli pada pendidikan, 

menjadi lebih yakin bahwa pendidikan merupakan jalan menuju masa depan yang 

gemilang. Menariknya, dalam proses pendampingan, kerap ditemukan problem 

lain dalam keluarga. Misalnya, soal administrasi kependudukan yang belum tertib 

(kelengkapan surat/identitas masih minim), biaya pendidikan yang menjadi 

momok, dan kebutuhan primer hidup seperti jaminan kesehatan yang tidak 

tercukupi. 

Dengan adanya pendampingan, masalah keluarga itu dapat langsung 

dikomunikasikan pada Pemkot dan dicarikan solusinya. Yang jelas, akses 

informasi adik asuh dan keluarga terbuka lebar. Mereka pun berani memiliki 

harapan atau cita-cita yang besar. Kehidupan sosialnya jadi lebih baik. Sedangkan 

http://www.kabarcsr.com/post/pemkot-surabaya-libatkan-mahasiswa-tangani-anak-putus-sekolah/
http://www.kabarcsr.com/post/pemkot-surabaya-libatkan-mahasiswa-tangani-anak-putus-sekolah/
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bagi kampus, program ini merupakan sebuah sarana pengabdian masyarakat 

(salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan penelitian). 

Kegiatan ini juga membuatnya dikenal lebih luas oleh warga Surabaya. 

Sedangkan dosen pendamping bakal dapat nilai sertifikasi mengajar. Khusus bagi 

kampus swasta, aktifitas ini dapat memberi credit poin dalam penilaian akreditasi. 

Tak hanya itu,  mahasiswa di kampus tersebut memperoleh “laboratorium” hidup. 

Khususnya, di bidang sosial kemasyarakatan. Mahasiswa ditantang untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan langsung turun ke lapangan. Melalui 

program ini, karakter mahasiswa dibentuk untuk lebih kreatif, inovatif, inspiratif, 

dan berempati pada orang lain. 

Dari sisi Pemerintah Kota Surabaya, kegiatan ini menjadi jalan untuk 

mengefisienkan anggaran. Sebab, program ini bersifat partisipatoris dan kemitraan 

dengan pemangku kepentingan. Bagi pihak swasta, gagasan ini menjadi alternatif 

untuk menyalurkan Campus Social Responsibility di tempat dan waktu yang tepat. 

 

1.5.5 Dampak 

Dampak adalah suatu akibat yang dihasilkan dari pengimplementasian 

sebuah kebijakan atau program. Dampak dari sebuah kebijakan atau program 

terdapat pada bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses 

kebijakan publik, setelah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau 

program. Dengan adanya evaluasi, dampak yang berupa keberhasilan atau 

kegagalan sebuah kebijakan dapat diketahui, sehingga secara normatif akan 

diperoleh rekomendasi apakah sebuah kebijakan/ program dapat dilanjutkan, perlu 

perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan harus dihentikan. Selain itu, evaluasi 

juga menilai adanya keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya 

(implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan/ program, sehingga dapat 

diketahui apakah dampak tersebut sesuai yang diperkirakan atau tidak. Lebih jauh 

lagi, melalui adanya evaluasi kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/ 

program memberikan manfaat atau tidak bagi sasaran kebijakan/ program. 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan 

menimbulkan dampak, baik dampak positif yaitu dampak yang diharapkan dapat 
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membawa perubahan dan manfaat yang berguna bagi sasaran kebijakan, maupun 

dampak negatif yang tidak diharapkan terjadi. Dampak sendiri berarti, pengaruh 

yang timbul dari suatu program yang terjadi didalam masyarakat. Menurut 

Johnson (2004, p. 35) impact suatu kebijakan/ program dapat bersifat jangka 

pendek maupun jangka panjang, sifat perubahan yang dibawanya juga bervariasi 

pada skala yang berbeda dan bertahap pada kelompok sasaran. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memantau impact suatu kebijakan 

yaitu kelompok sasaran kebijakan (target groups) yang terdiri atas individu, 

masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh kebijakan atau program 

tertentu. Selain itu harus diperhatikan pula kelompok penerima (benefeciaries) 

yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut. 

Analisis dampak kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mempengaruhi dan merubah 

kelompok sasaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Rossi 

dan Freeman dalam Dunn (1999, p. 604) yang menyatakan bahwa analisis 

mengenai dampak berfungsi untuk memperkirakan apakah intervensi 

menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak dapat diartikan sebagai 

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa 

merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang 

pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang 

akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. 

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga 

bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. 

Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak 

yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

I-47 

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

 

 

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua 

pengertian yaitu: 

1. Pengertian Dampak Positif  

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar 

mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif 

adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama 

memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang 

mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, 

kegembiraan dari dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. 

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui 

usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak 

membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang 

berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia 

akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian 

dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar 

mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. 

2. Pengertian Dampak Negatif 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh 

kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang 

lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. 

berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah 

pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. 

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan 

untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada 

orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung 

keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. 
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Setiap program atau kebijakan pasti memiliki dampak, berikut ini adalah jenis 

dampak: 

 

1. Dampak Lingkungan 

Menurut Darsono (1992) lingkungan merupakan semua benda atau 

kondisi dimana manusia dan aktivitasnya termasuk didalamnya, yang 

terdapat di dalam ruangan diluar ruangan dimana manusia. Lingkungan 

terbagi 2 yaitu Biotik dan Abiotik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Komponen biotik (komponen makhluk hidup), misalnya binatang, 

tumbuh-tumbuhan dan mikroba 

2. Komponen abiotik (kompoen benda mati), misalnya air, udara, 

tanah dan energi. 

Dampak lingkungan merupakan dampak yang dilihat dari adanya 

perubahan kondisi lingkungan disekitar masyarakat. Lingkungan 

adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan 

tingakh laku makhluk hidup. Kondisi lingkungan yang baik akan 

membawa dampak yang baik pula dalam elangsungan hidup sehari-

hari. 

2. Dampak Ekonomi 

Dampak ekonomi tersebut dapat bersifat positif dan negatif. 

Dampak positif yang muncul dari adanya dampak ekonomi dapat bersifat 

langsung (direct). Selain dampak positif langsung yang muncul, ada 

dampak lain yang akan timbul, seperti dampak tidak langsung (indirect 

impact). Dampak tidak langsung berupa aktivitas ekonomi lokal dari suatu 

pembelanjaan unit usaha penerima dampak langsung dan dampak lanjutan 

(induced impact). Dampak lanjutan ini dapat diartikan sebagai aktivitas 

ekonomi lokal lanjutan dari tambahan pendapatan masyarakat lokal. 

3. Dampak Sosial 

Menurut Mac Iver perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan 

yang terjadi dalam interaksi sosial dan keseimbangan dalam interaksi 

sosial. Hubungan antara anggota masyarakat dapat menimbulkan 
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kerjasama ataupun perselisihan yang menunjukkan keseimbangan dalam 

interaksi sosial. 

Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan 

disosiatif. Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk 

penyatuan, yaitu: kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi. Interaksi 

sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan yatu: persaingan, kontravensi, 

dan konflik. 

Dampak sosial merupakan pengaruh sosial yang terjadi setelah 

adanya suatu peristiwa (program) dan merupakan perubahan yang terjadi 

pada hubungan atau interaksi antar individu. 

 

Dampak sebuah kebijakan/ program terdapat pada bagian evaluasi. 

Evaluasi kebijakan dalam prespektif alur proses/ siklus kebijakan publik, 

menempati posisi terakhir setelah implempentasi kebijakan, sehingga sudah 

sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu 

dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah 

kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah 

kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan 

harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) 

dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah 

dampak, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. 

Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/ program 

memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif 

fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, 

terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah. 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan 

menimbulkan dampak, baik dampak positif yaitu dampak yang diharapkan dapat 

membawa perubahan dan manfaat yang berguna bagi sasaran kebijakan, maupun 

dampak negatif yang tidak diharapkan terjadi. Dampak sendiri berarti, pengaruh 

yang timbul dari suatu program yang terjadi di dalam masyarakat. 
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Dampak kebijakan (impact) berbeda dengan hasil keluaran kebijakan 

(output). Output kebijakan merupakan produk, direct service atau sumberdaya 

yang dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran kebijakan. Dunn (1999) 

mengatakan, impact kebijakan merupakan perubahan nyata yang terjai pada 

tingkah laku atau sikap kelompok sasaran yang direncanakan dapat dirubah 

melalui output kebijakan tersebut. Sementara Johnson (2004) berpendapat bahwa 

impact suatu kebijakan/ program dapat bersifat jangka pendek maupun jangka 

panjang, sifat perubahan yang dibawahnya juga bervariasi pada skala yang 

berbeda dan bertahap pada kelompok sasaran. Menurut Thomas R. Dye (dalam 

Wahyuni: 2012), dimensi dampak kebijakan antara lain menggambarkan 

mengenai: 

1. The impact intarget situations or grups (dampak positif dan negatif pada 

situasi atau kelompok sasaran) 

2. The impact on situation or grups other than target (dampak pada situasi 

atau kelompok selain target/ spillover effect) 

3. Its impact on future ask well ask imediatte conditions (dampaknya pada 

kondisi masa kini dan kondisi masa datang) 

4. Its direct cost, in term of resources devote to the programm (biaya 

langsung, dalam istilah sumber daya mengabdikan untuk program) 

5. Its in direct cost, including loss of opportunities to do other things (biaya 

tidak langsung, termasuk hilangnya kesempatan untuk melakukan hal-hal 

lain). 

 

Di samping aspek dimensi hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam 

memantau impact suatu kebijakan yaitu kelompok sasaran kebijakan (target 

groups) yang terdiri dari individu, masyarakat atau organisasi yang hendak 

dipengaruhi oleh kebijakan atau program tertentu. Selain itu harus diperhatikan 

kelompok penerima (beneficiaries) yang menerima manfaat atau nilai dari 

kebijakan tersebut. 

Dampak dari kebijakan mempuyai beberapa dimensi (Agustino, 2008), antara 

lain: 
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1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan 

melibatkan masyarakat. Pertama-tama harus di definisikan siapa yang 

akan terkena pengaruh kebijakan; apakah orang miskin, pengusaha kecil, 

produsen minyak, anak sekolah, guru. 

2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi kelompok lain atau 

dapat disebut juga dengan eksternalitas atau spillover effects.  

3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti 

pengaruhnya pada kondisi saat ini, ialah apakah kebijakan dibuat untuk 

situasi jangka menengah, jangka pendek atau jangka panjang. 

4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang 

merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau berbeda anggota 

diantaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pembuatan 

evaluasi kebijakan. 

 

Dampak juga merupakan akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program 

pada sekelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan 

sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku pada kelompok 

sasaran (impact). Selain itu dampak juga dapat diartikan sebagai akibat yang 

dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai 

dengan yang diharapkan atau tidak dan apakah akibat tersebut mampu 

menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran. 

Menurut beberapa ahli Dye dan Anderson (dalam Tarigan: 2009), terdapat 

sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan, 

yakni: 

1. Dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran 

2. Dampak kebijakan terhadap kelompok/ pihak lain selain kelompok sasaran 

3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi yang akan 

datang (masa depan) 

4. Biaya dalam bentuk dana yang digunakan dalam program 
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Dari keterangan diatas maka dirumuskan bahwa dampak merupakan hasil dari 

pengimplementasian dari sebuah kebijakan atau program yang dapat dilihat dari 

perubahan yang terjadi setelah adanya program atau kebijakan baik perubahan 

fisik maupun perubahan secara sosial. 

 

1.5.6 Dampak Perubahan Sosial 

Perubahan merupakan transformasi dari keadaan yang sekarang menuju 

keadaan yang diharapkan dimasa yang akan datang, yakni menuju keadaan 

yang lebih baik. Dalam melihat adanya gejala perubahan, terdapat beragam 

pandangan tentang bagaimana terjadinya perubahan tersebut, ada yang 

memandang perubahan sebagai proses, ada yang melakukan bentuk tahapan, 

ada pula yang melakukan dengan pendekatan sistem, dan ada pula yang 

mengajukan perubahan sebagai satu model. Perubahan berarti bahwa kita 

mengubah dalam cara mengajarkan atau berfikir tentang sesuatu. Dengan 

demikian, perubahan tersebut membuat perubahan yang berbeda. Perubahan 

merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju pada keadaan yang 

diinginkan dimasa depan. 

Menurut Lewin (1951) seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan 

harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut 

terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ia berkisimpulan bahwa kekuatan 

tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistencess) 

untuk berubah. Langkah-langkah mengelola perubahan menurut Lewin 

meliputi:  

1. Unfreezing (Pencairan) 

Unfreezing merupakan tahap penyadaran akan kebutuhan untuk beubah, 

sehingga organisasi siap menermah bahwa perubahan harus terjadi. 

2. Changing (Pengubahan) 

Changing merupakan proses menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan 

tingkah laku baru dengan bantuan agen perubahan terlatih, yang 

memimpin individu, kelompok, atau seluruh organisasi melewti proses 
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tersebut. Anggota organisasi akan menyesuaikan diri dengan nilai, sikap 

dan tingkah laku dari agen perubahan, serta menyerapnya. 

3. Refreezing (Pemantapan) 

Refreezing merupakan proses membawa kembali kelompok kepada 

keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium). 

 

Sementara itu Rogers (1962) mengembangkan teori yang dikemukakan 

oleh Lewin tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang 

individu yang terlibat dalam perubahan yang dilaksanakan. Terdapat 5 langkah 

dalam mengelola perubahan menurut Rogers (sering dikenal dengan AIETA), 

antara lain: 

1. Awareness 

Tahap awal yang menyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan 

diperlukan adanya kesadaran untuk berubah. 

2. Interest 

Tahap ini menyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan harus 

timbul perasaan suka atau minat tergadap perubahan. Timbulnya minat 

akan mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah. 

3. Evaluasi 

Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap sesuatu yang baru agar tidak 

ditemukan hambatan selama mengadakan perubahan. 

4. Trial 

Tahap ini merupakan uji coba terhadap hasil perubahan dengan 

harapan sesuatu yang baru dapat diketahui hasilnya sesuai dengan 

situasi yang ada. 

5. Adoption 

Tahapan terakhir yaitu proses perubahan terhadap sesuatu yang baru 

setelah ada uji coba dan merasakan ada manfaatnya sehingga mampu 

mempertahankan hasil perubahan. 
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 Setiap manusia tentu saja mengharapkan suatu perubahan kearah yang 

baik. Untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik ini diperlukan suatu 

manajemen perubahan yang baik pula. Dalam dunia organisasi perubahan 

merupakan proses terus-menerus memperbaharui organisasi berkenaan dengan 

arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah 

dipasar, pelanggan dan para pekerja itu sendiri. Kegiatan manajemen perubahan 

harus berlangsung pada tingkat tinggi mengingat laju perubahan yang dihadapi 

akan lebih besar dari masa sebelumnya. Kemampuan organisasi untuk bertahan 

hidup (survive) sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, 

menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi dimasa 

mendatang. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan 

tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, 

komunikasi dan informasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan uasia 

organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Setiap organisasi yang mengabaikan 

konsep perubahan akan mengalami dampak negatif yang timbul oleh karenanya. 

Organisasi modern dewasa ini harus menghadapi dan menyelesaikan sejumlah 

persoalan yang menyebabkan terciptanya kebutuhan akan perubahan internal 

organisasi. 

 Dari beberapa pengertian mengenai perubahan diatas dapat disimpulkan 

bahwa perubahan merupakan transformasi dari keadaan yang sekarang menuju 

keadaan yang diharapkan dimasa yang akan datang, yakni menuju keadaan yang 

lebih baik 

 

1.5.6.1 Perubahan Sosial 

 Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-

perubahan. Yang mana perubahan ini dapat berupa perubahan yang tidak menarik 

dalam arti perubahan yang kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan 

yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta adapula perubahan-perubahan 

yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-

perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, 

pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan 
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dalam masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain 

sebaginya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini 

merupakan gejala yang normal.  

Menurut Selo Soemardjan (1995) perubahan sosial adalah segala 

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-

nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Nilai-nilai adalah anggapan masyarakat atau individu tentang sesuatu yang 

diharapkan, baik dan buruk terhadap suatu hal. Sikap adalah pandangan atau 

perasaan yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan pola 

perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu masyarakat dan individu yang dapat 

diamati. 

Menurut Karl Marx (dalam Soekanto, 1974) adalah perubahan sosial 

perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan 

produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. Dalam 

menganalisis perkembangan masyarakat, karl marx menegaskan bahwa berubah 

dan berkembangnya masyarakat itu ditentukan oleh caranya memproduksi barang-

barang material. Cara produksi itu ditentukan oleh tenaga produktif. Berubah dan 

berkembangnya tenaga produktif akan menentukan hubungan produksi, yang 

selanjutnya menentukan sistem ekonomi masyarakat atau sistem perkembangan 

masyarakat. Menurut Marx perkembangan masyarakat dimulai dari 

perkembangan masyarakat komunal primitif, berubah dan berkembang menjadi 

masyarakat pemilikan budak masyarakat feodalisme, masyarakat kapitalisme, 

masyarakat sosialisme, dan yang terakhir masyarakat komunisme. 

Menurut Burhan Bungin (1994) perubahan sosial adalah proses sosial 

yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan 

sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara suka 

rela atau di pengaruhi oleh unsurmenyesuaikan diri dan menggunakan pola-pola 

kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. Lanjut menurut Burhan Bungin 

hal-hal penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut, 

yaitu; perubahan pola pikir masyarakat perubahan perilaku masyarakat,perubahan 
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budaya materi. Pertama, perubahan pola pikir dan sikap masyarakat yang 

menyangkut persoalan sikap masyarakt terhadap berbagai persoalan sosial dan 

budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru 

yang di anut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Contohnya 

sikap terhadap pekerjaan. kedua, perubahan perilaku masyarakat menyangkut 

persoalan perubahan sistem-sistem sosial dimana masyarakat meninggalkan sosial 

lama dan menjalankan sistim sosial baru, seperti perubahan perilaku pengukuran 

kinerja suatu lembaga. 

Pendapat Damsar (2002), Perubahan sosial yaitu perubahan yang mengacu 

pada cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap 

jasa dan barang langka, artinya bahwa semua aktifitas seseorang atau masyarakat 

berkaitan dengan hubungan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa 

dan barang-barang langka. Terjadinya suatu perubahan sosial ialah karena 

timbulnya perubahan pada unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan 

masyarakat, misalnya perubahan pada unsur geografi, biologi, ekonomi atau 

budaya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada 

aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Unsur budaya dimana budaya adalah suatu 

cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok 

masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yaitu sistem agama, bahasa dan karya seni. Budaya adalah suatu 

pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks. Ciri-ciri budaya adalah sebagai 

berikut: 

1. Merupakan budaya sendiri yang berada di daerah tersebut dan dipelajari

2. Dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta

diwariskan dari setiap generasi

3. Bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu

4. Bersifat selektif, artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia

secara terbatas

5. Memiliki unsur budaya yang saling berkaitan

6. Etnosentrik artinya menggangap budaya sendiri sebagai budaya yang

terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar.



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

I-57 

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

 

 

Menurut Munandar (dalam Soemarno 2007). Perubahan menurut dimensi 

interaksional mengacu kepada perubahan sosial di dalam masyarakat, yang 

diidentifikasikan dalam frekuensi, seperti; yaitu; pertama, perubahan dalam 

frekuensi, frekuensinya, jumlah kontinuitas sampai pada hal-hal yang 

bertentangan. Kedua, perubahan dan jarak sosial, seperti; hubungan intim, 

hubungan formal dan informal, dan perubahan dalam arah yang berlawanan. 

Ketiga adalah perubahan perantaraan (saluran) seperti; perlakuan partisipan di 

dalam suatu hubungan mempribadi sebagai tujuan akhir, berubah maknanya 

menjadi impersonal atau perubahan yang arahnya pertentangan. 

 Para ahli banyak berbicara mengenai perubahan sosial, William F. Ogburn 

(dalam Soekanto, 2000) mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-

perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun 

immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur immaterial. 

Sementara itu Kingsley Davis (dalam Soekanto, 2000:336) mengartikan 

perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan 

fungsi masyarakat. Sedangkan Gillin (dalam Soekanto, 2000:337) mengatakan 

bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang 

telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan 

material, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun 

penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

 Proses-proses pada perubahan sosial dapat diketahui dengan adanya ciri-

ciri tertentu, antara lain: 

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara 

cepat 

2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti 

dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. 

Karena lembaga-lembaga sosial tersebut sifatnya interpenden, maka sulit 

sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu 

saja. Proses awal dan proses-proses selanjutnya merupakan suatu mata 

rantai. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-58

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan

disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses

penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang

mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang baru.

4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau

bidang spiritual saja, karena ke dua bidang tersebut mempunyai kaitan

timbal balik yang sangat kuat.

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat

Perubahan-perubahan akan memerlukan waktulama, dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan 

evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana 

atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha 

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, 

keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan 

pertumbuhan masyarakat. Sementara itu perubahan-perubahan sosial yang 

berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan 

masyarakat dinamakan revolusi. 

2. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

Perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang 

terjadi pada unsur-unsur strtuktur sosial yang tidak membawa pengaruh 

langsung atau berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang 

membawa pengaruh besar pada masyarakat. 

3. Perubahan yang dikehendaki/direncanakan dan Perubahan yang tidak

dikehendaki/direncanakan

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan 

perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu 

oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam 

masyarakat. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau 
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yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi 

tanpa dikehendaki, berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat 

dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak 

diharapkan masyarakat. 

 

Untuk mempelajari perubahan masyarakat perlu diketahui sebab-sebab 

yang melatarbelakangi terjadinya perubahan tersebut. Apabila diteliti lebih 

mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin karena adanya 

susutau yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Mungkin saja karena ada 

faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor lama. 

Kemungkinan juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi 

untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami 

perubahan terlebih dahulu. 

Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat 

yang mempengaruhi sistem sosialnya, meliputi nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan 

unsur budaya. 

 

1.5.7 Penilaian Dampak 

Analisis dampak penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan suatu program dalam mempengaruhi dan merubah kelompok 

sasaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Rossi dan 

Freeman yang menyatakan bahwa analisis pengukuran dampak berfungsi untuk 

memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. 

Lebih lanjut hal ini dilakukan untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah 

intervensi atau perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh 

dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga berpengaruh pada perilaku atau 

kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dianalisis tersebut. 

Pengukuran dan penilaian dampak dari suatu program perlu dilakukan guna 

mengukur pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan, hal ini juga 
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berguna dalam memberikan umpan balik berupa kontribusi/ rekomendasi dalam 

pembuatan keputusan program dan perbaikan program dimasa yang akan datang.  

Menurut Rossi dan Freeman dalam Parsons (2005, p. 605) dalam mengukur 

sebuah dampak dibutuhkan sebuah metode. Berikut ini adalah metode-metode 

untuk mengukur sebuah dampak: 

1. Membandingkan kondisi/situasi/problem sebelum program 

diimplementasikan dengan apa yang terjadi sesudah problem tersebut 

diimplementasikan. 

2. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap 

suatu tempat atau kelompok masyarakat dengan membandingkannya 

dengan apa yang terjadi di tempat atau kelompok masayarakat lain yang 

belum menjadi sasaran program. 

3. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari 

pengimplementasian program 

4. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi 

sebagai akibat dari kebijakan/ program dimasa lalu 

5. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/ 

kegagalan kebijakan dan program. 

6. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran 

tertentu dari sebuah program atau kebijakan. 

7. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau 

targetnya telah terpenuhi. 

 

Dalam studi evaluasi menurut Finster busch dan Most (dalam 

Amanudin,2007) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yang di gunakan untuk menilai 

dampak, yaitu: 

1. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan 

pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti 

setiap variabel yang dijadikan kritiria program. Sehingga analisis tidak 

mengetauhi baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program. 
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2. Single program before–after, merupakan penyempurnaan dari jenis 

pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum 

dan sesudah program berlangsung. 

3. Comperative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi 

tidak untuk yang pertama dan analisis ini hanya melihat sisi keadaan 

sasaran bukan sasaranya. 

4. Comperative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga 

informasi yang diperoleh oleh efek program terhadap kelompok sasaran. 

Sedangkan menurut Ernest R. Alexander (dalam Aminudin, 2007), metode 

evaluasi dapat di klarifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu: 

1. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian 

dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah 

program di laksanakan. 

2. Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji 

suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi ada(actual) dengan 

ketetapan perencanaan (planned). 

3. Experental (controlled) models, metode mengkaji suatu objek penelitian 

dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetauhi kondisi 

yang di teliti. 

4. Quasi experimental models, merupakan metode yang  mengkaji suatu 

objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan 

pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang di teliti. 

5. Cost oriental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian hanya 

berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana . 

Pada dasarnya dampak dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan 

efektifitas sebuah kebijakan/ program terhadap permasalahan yang diangkat. 

Tujuan dari evaluasi dampak (Rochyati, 2011, p. 279) adalah sebagai berikut: 

1. Menilai apakah program telah memberikan hasil yang diinginkan oleh 

masyarakat 
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2. Menilai apakah hasil tersebut berkaitan dengan intervensi program 

3. Mengeksplor apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang 

positif maupun yang negaitf 

4. Mengkaji bagaimana suatu program dapat mempengerahui kelompok 

sasaran, dan apakah perubahan yang terjadi di dalam kelompok sasaran 

merupakan akibat dari program tersebut atau faktor yang lainnya. 

 

Secara garis besar tujuan dilakukannya penilaian dampak (Parsons: 2005) 

adalah untuk menunjukkan bagimana suatu program atau kebijakan sudah 

berjalan sesuai tujuan awal atau sebaliknya, memenuhi tujuan kebijakan/ program 

serta menjaga kontruksi problem dan klaim kebijakan yang diajukan oleh 

pemerintah. 

Penilaian dampak yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Ernest R. Alexander yakni 

before and after comparisons. 

 

1.6 Definisi Konsep 

1. Kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan proses yang sistematis dan segala tindakan pemerintah tersebut 

memiliki konsekuensi yang berhubungan dengan isu di lingkungan 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat.  

2. Program merupakan suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk membantu, 

memudahkan atau menyelesaikan sebuah masalah publik. Dalam penelitian 

ini program Campus Social Responsibility merupakan kegiatan yang dibuat 

oleh Dinas Sosial untuk mengatasi masalah anak putus sekolah dan anak 

terancam putus sekolah agar berkurangnya jumlah pengangguran yang 

terjadi akibat minimnya pendidikan. 

3. Dampak merupakan suatu akibat yang dihasilkan dari pengimplementasian 

sebuah kebijakan atau program yang dapat dilihat dari perubahan yang 
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terjadi setelah adanya program atau kebijakan baik perubahan fisik maupun 

perubahan secara sosial.  

4. Perubahan merupakan transformasi dari keadaan yang sekarang menuju 

keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, yakni menuju keadaan 

yang lebih baik. Dalam penelitian ini program Campus Social 

Responsibility telah membuat perubahan dimana perubahan tersebut 

mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah 

serta mengurangi jumlah pengangguran dan juga mengurangi jumlah 

kemiskinan. 

5. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi 

sistem sosialnya, meliputi nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan unsur 

budaya.  

6. Nilai-nilai adalah anggapan masyarakat dan individu tentang sesuatu yang 

diharapkan baik dan buruk. Dalam penelitian program Campus Social 

Responsibility nilai baik atau buruk yang mempengaruhi masyarakat dan 

individu di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

7. Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai dengan kecenderungan 

untuk bertindak, misal perasaan simpati atau peduli yang diungkapkan 

dengan sikap. Dalam penelitian program Campus Social Responsibility 

sikap seperti perasaan simpati atau peduli yang mempengaruhi masyarakat 

dan individu di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

8. Pola perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu masyarakat dan 

individu yang dapat diamati. Dalam penelitian program Campus Social 

Responsibility pola perilaku seperti jujur atau displin yang mempengaruhi 

masyarakat dan individu di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

9. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Dalam penelitian program Campus Sosial Responsibility unsur 

budaya dapat dinilai dari kuat atau lemahnya dampak perubahan dari unsur 

budaya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 
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10. Penilaian dampak adalah sebuah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat 

ketercapaian sebuah program dalam menyebabkan perubahan seseorang 

dalam kehidupan yang selanjutnya. Dalam penelitian program Campus 

Social Responsibility menggunakan metode before and after comparisons, 

dimana metode ini sangat efektif digunakan untuk melihat apakah program 

tersebut menyebabkan perubahan dalam kehidupan selanjutnya dengan 

melihat kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. 

 

1.7 Metodologi Penelitian  

1.7.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu tata cara pelaksanaan penelitian, atau 

prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian 

membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan 

data penelitian sehingga penelitian memperoleh pemecahan terhadap 

permasalahan yang sedang dihadapi (Hasan 2002:21). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Peneliti harus dapat menafsirkan, menganalisis, 

menyimpulkan dan menilai suatu fenomena (Bowen 2005). Metode penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu 

fenomena yang terjadi mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian mulai 

dari perilaku, persepsi hingga tindakan secara holistik dengan cara deskripsi 

(Tohirin 2012:3).  

Maka, alasan peneliti memakai metode penelitian kualitatif adalah 

berdasarkan research problem serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, dimana penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui sesuatu di balik fenomena sosial di dalam penelitian ini adalah 

fenomena dampak sosial program Campus Social Responsibility di Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya. Serta penelitian ini menghendaki peneliti itu sendiri 

yang berperan sebagai instrumen utama sehingga peneliti dituntut untuk 

melakukan penelitian ini langsung di lapangan. 
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1.7.2 Tipe Penelitian  

Untuk dapat memecahkan masalah serta mengadakan observasi atau 

pengamatan terhadap suatu masalah-masalah penelitian tentunya diperlukan 

prosedur tertentu yang bersifat metodologis. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, 

penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan suatu fenomena tertentu yang dalam hal ini adalah 

fenomena dampak sosial program Campus Social Responsibility di Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai 

pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik 

sehingga dapat lebih muda untuk dipahami dan disimpulkan (Wirantha, 2006, p. 

154). 

 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, 

dengan beberapa pertimbangan yaitu: 

a. Kota Surabaya merupakan Kota pertama yang melaksanakan 

program Campus Social Responsibility dan dinyatakan dalam Top 

99 Inovasi pelayanan publik pada tahun 2015. 

b. Kecamatan Semampir adalah kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak di Kota Surabaya 

c. Kecamatan Semampir juga memiliki jumlah anak putus sekolah 

dan terancam putus sekolah terbanyak pertama yang ada di Kota 

Surabaya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila penelitian tersebut tidak 

dilakukan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, data yang akan diperoleh akan 

menjadi tidak valid dan tidak relevan sesuai yang dibutuhkan. 
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1.7.4  Teknik Pengumpulan Informan 

Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu atau kelompok yang 

memiliki latar pada penelitian ini yang diharapkan bisa memberikan informasi 

yang valid, relevan dan dibutuhkan sesuai permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Fungsi informan menurut Lincoln dan Guba adalah membantu peneliti 

agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam 

konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi 

(Wirantha, 2006, p. 196). 

Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang disampaikan dalam peneitian ini, 

teknik penentuan informan penelitian ini dilakukan secara purposive, dimana 

subjek informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui 

dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini.  

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai informan yang akan dipilih oleh 

peneliti yang paling mengetahui dan memahami tentang program Campus Social 

Responsibility yaitu: 

1. Kepala Dinas Sosial Bidang Program Campus Social Responsibility 

2. Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

3. Orang Tua Adik Asuh di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

4. Adik Asuh di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

Berikut ini nama dari para informan yang ditunjuk oleh peneliti karena 

dianggap telah memenuhi kriteria untuk menjadi informan, serta mampu 

memberikan penjelasan secara terperinci tentang pemahamannya terkait Program 

Campus Social Responsibility, yaitu : 

1. Bapak Aziz Wicahyono selaku dari pihak dinas sosial di bidang Program 

Campus Social Responsibility. 
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2. Ibu Atiyun najjah selaku dari pihak dinas sosial di bidang Program 

Campus Social Responsibility. 

3. Bapak Moch. Imzak selaku masyarakat di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

4. Bapak Agus Prayitno selaku masyarakat di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

5. Bapak Gatot Soewito selaku masyarakat di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

6. Ibu Ayu Prabadani selaku masyarakat di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

7. Bapak Widodo Agung selaku masyarakat di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

8. Maulidya Nabila Tri selaku adik asuh di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

9. Rahayu Putri selaku adik asuh di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

10. Ayu Wulandari selaku adik asuh di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

11. Adi Nawari selaku adik asuh di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

12. Bapak Imam Handoko selaku orangtua dari adik asuh di Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya. 

13. Bapak Surya Ghaffar selaku orangtua dari adik asuh di Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya. 

14. Ibu Siti Munaroh selaku orangtua dari adik asuh di Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya. 

15. Ibu Maisaroh selaku orangtua dari adik asuh di Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya. 

 

1.7.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah penting dalam penelitisn 

ini, oleh sebab itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar 

mendapatkan data yang valid dan relevan. Dalam penelitian kualitatif, data 
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informasi yang utama atau primer dapat diperoleh dari informan, sedangkan 

dengan data dukungan atau sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-

dokumen yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. 

Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif maka dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

1.7.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yang 

ditemukan oleh peneliti dimana data ini dapat dikatakan sebagai data baru (Hasan 

2002 : 82). Peneliti dapat mengetahui secara mendalam atas dampak program 

Campus Social Responsibility tersebut maka peneliti melakukan :  

1. Pengamatan (observasi)  

Observasi merupakan pemilihan, pengubahan dan pencatatan atas 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan fenomena di 

sekitar yang bertujuan untuk menjawab secara empiris (Hasan 2002 : 

86). Dengan metode observasi ini dapat menghasilkan data yang 

berupa deskripsi secara faktual dan terperinci atas keadaan di 

lapangan, kegiatan manusia, dan tindakan sosial yang sedang terjadi 

saat ini. Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, observasi 

dilakukan di kantor Dinas Sosial serta di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya agar peneliti bisa terjun langsung dan mengetahui bagaimana 

dampak program tersebut.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan mengenai 

penelitian dan jawaban dari informan tersebut harus dicatat dan 

direkam (Hasan 2002:85). Guna memudahkan peneliti dalam 

melakukan metode wawancara maka peneliti harus membuat pedoman 

wawancara agar lebih terarah dalam menjawab rumusan masalah 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

I-69 

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

 

 

penelitian. Dalam menentukan informan untuk wawancara sebagai 

sumber data adalah Kepala Dinas Sosial Bidang Program Campus 

Social Responsibility, Orangtua yang terlibat dalam Program Campus 

Social Responsibility, Masyarakat Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya, dan Adik asuh di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

 

 

1.7.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada (Hasan 

2002 : 82). Data sekunder dapat berupa buku, jurnal, ataupun dokumen. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari berupa baik itu buku, jurnal 

dan dokumen. 

 

1.7.6  Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu proses mencari 

dan menyususun secara sistematis atas catatan atau temuan penelitian 

melalui pengamatan dan wawancara lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan mensajikannya sebagai 

temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan 

menyajikan (Muhadjir 1998). Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif 

berupa kata-kata yang diperoleh dari dilakukannya wawancara, observasi dan 

analisis dokumen. Oleh karena itu, sesuai dengan Miles dan Huberman 

(1984) dalam analisis data dapat ditempuh dengan tiga langkah yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Pada tahap pertama yakni reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan 

dituangkan kedalam uraian laporan secara lengkap dan terperinci. Data 

kemudian direduksi, dirangkum dan dipilah-pilah hal-hal yang pokok saja. 

Dalam melakukan reduksi data tersebut diakukan secara terus menerus 

selama penelitian masih berlangsung. Data yang diperoleh disederhanakan 
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agar memberikan kemudahan dalam penampilan, penyajian dan penarikan 

kesimpulan.  

Pada tahap kedua yaitu penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk 

memudahkan peneliti agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan 

mapun hanya sebagian tertentu dari data penelitian. Data diorganisasikan 

kedalam bentuk tertentu sehingga data ersebut dapat terlihat jelas dan lebih 

utuh. Dengan dilakukannya penyajian data ini dapat diketahui keselarasan 

antara data dengan permasalahan yang terjadi termasuk dalam pengambilan 

kesimpulan yang masih bersifat sementara. 

Pada tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Dari data-data yang telah 

diperoleh di lapangan yang telah direduksi dan disajikan maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang 

dihadapi. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan akan senantiasa selalu 

dilakukan verifikasi jika peneliti melibatkan intepretasi. Dengan demikian 

setelah dilakukannya tahap-tahap tersebut maka akan menjawab dampak 

program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya. 

 

1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-

benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. 

Teknik triangulasi (Miles & Huberman, 1992:178) ini dapat dicapai 

dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini hanya menggunakan dua dari 

lima teknik triangulasi tersebut, yakni membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DAN KAJIAN PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan mengenai fokus penelitian dari skripsi ini. 

Penelitian ini mengambil tempat di Kota Surabaya sebagai kota lokasi penelitian 

yaitu kantor Dinas Sosial Kota Surabaya, di daerah Kecamatan Semampir. Hal ini 

dilakukan untuk menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan dan juga sekaligus 

menggali informasi mengenai penelitian ini, karena penelitan ini ditunjukkan 

untuk mengevaluasi dampak program Campus Social Responsibility di Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya. 

2.1 Gambaran Umum Kota Surabaya 

Kota surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur terletak di wilayah 

utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara 

berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan 

Laut jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di barat 

berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke 

pulau madura oleh jembatan suramadu. 

Secara geografis, Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata antara 3-6 meter dpl tapi ada beberapa daerah yang tingginya 

25-50 meter dpl. Luas wilayah Kota Surabaya mencapai 326,36 km yang dibagi

menjadi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Iklim yang ada di Kota yang namanya 

berasal dari kata Sura dan Buaya ini adalah iklim tropis dimana hanya ada dua 

musim dalam setahun yaitu musim hujan dan kemarau. 

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki 

luas sekitar 326,37 km2 dan secara astronomis terletak di antara 07° 21’Lintang 

Selatan dan 112° 36’ s/d 112° 54’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Surabaya 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air 

laut, kecuali di sebelah Selatan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas 

permukaan air laut. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur 
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dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan 

sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik. Secara administrasi pemerintahan 

kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas 

wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah Kecamatan 

yang ada di kota Surabaya sebanyak 31 Kecamatan dan jumlah Kelurahan 

sebanyak 163 Kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 RW (Rukun Warga) dan 

9.271 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah antar Kecamatan sangat bervariasi, 

Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Benowo dengan luas sebesar 

23,72 km² terletak di wilayah Surabaya barat, sedangkan luas wilayah terkecil 

adalah Kecamatan Simokerto yang luasnya sebesar 2,59 km² terletak di wilayah 

Surabaya Pusat. 

Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal 

dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi 

tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Kota Surabaya sangat 

majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya 

adalah suku jawa, suku sunda, suku madura dan lainnya bahkan warga asing. 

Visi dan Misi adalah suatu bentuk gambaran atau tujuan akan dibawa kemana 

pembangunan dan pengembangan kota maupun kabupaten. Oleh sebab itu Visi 

Kota Surabaya ialah “Menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan 

perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan”, 

maksud dari penjelasan Visi tersebut ialah : 

1. “Menuju Surabaya lebih baik” adalah sebuah amanah. Sampai hari ini Kota 

Surabaya telah berevolusi menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan 

budaya yang senantiasa terus berusaha menjawab tuntutan serta tantangan 

zaman. 

2. Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan “Kota jasa dan perdagangan, 

mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktifitas pada 

pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kota jasa dan 

perdagangan sesuai dengan karaterisitik masyarakat kota, yang didalamnya 

melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung 
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pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan 

tidak meninggalkan potensi lainnya”. 

3. Surabaya sebagai kota cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan

lingkungan “peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

merupakan persoalan yang dihadapi Kota Surabaya, oleh karenanya

pembangunan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia warga Kota

Surabaya, tidak hanya berfokus pada upaya peningkatana kualitas dan

kapasitas intelektual, melainkan juga mencakup kecerdasan emosional dan

spiritual. Sedangkan misi Kota Surabaya itu sendiri ialah :

1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui

peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan

kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga

secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan

aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi,

serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan

warga.

3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui

pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan

akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas

segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi

lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.

4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui

pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang

BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota 

yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrsi Kecamatan yang 

dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan ada 31 kecamatan terdiri dari 163 

kelurahan dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun 

Tetangga). 
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2.2 Profil Dinas Sosial Kota Surabaya 

Dinas Sosial Kota Surabaya terbentuk sejak tahun 2001. Awalnya, Dinas 

Sosial merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Surabaya yang dikenal dengan 

Bagian Sosial. Kemudian dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada Pemerintah Kota Surabaya dan 

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai 

konsekuensi penerimaan kewenangan daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya 

merasa perlu mengatur kembali Organisasi Dinas Kota Surabaya. Untuk tujuan 

itulah Pemerintah menetapkan Perda Nomor : 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi 

Dinas Kota Surabaya. Dalam Perda tersebut, pemerintah menetapkan 

pembentukan Dinas-Dinas di Kota Surabaya yang terdiri dari 23 Dinas, termasuk 

didalamnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Perempuan  merupakan hasil peleburan dari Bagian Sosial dan 

dengan Cabang Dinas Sosial yang merupakan Instansi Vertikal Pemerintahan 

Kota.  

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan  mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan 

yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi social, 

penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan. Dalam 

melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki visi dan misi, 

tujuan dan sasaran. Berikut dibawah ini: 

Visi 

Mencerna dan memahami makna visi Kepala Daerah untuk menjadikan kota 

Surabaya Cerdas dan Peduli, maka Visi Dinas Sosial  Kota Surabaya adalah : 

”Fasilitator Terdepan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ” 

Visi ini mempunyai arti bahwa sebagai fasilitator dituntut untuk mampu 

memberikan akses dan kemudahan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, rehabilitasi, dan 

perlindungan sosial yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
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Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, misi yang dirumuskan : 

1. Meningkatkan kinerja Dinas 

2. Meningkatkan kualitas layanan publik,  didukung oleh sistem dan 

prosedur yang pasti 

3. Mewujudkan kerukunan hidup beragama, multikultur dan pelestarian 

nilai-nilai kepahlawanan 

4. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan seluruh komponen 

masyarakat 

 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasar Peraturan  Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya adalah melaksanakan 

sebagian kewenangan daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas 

pembantuan yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi. 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan tehnis di bidang sosial. 

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang 

Sosial. 

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Sosial. 

4. Pengelolaan ketatausahaan Dinas. 

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya 

 Dasar : Perda Kota Surabaya No 8 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah 

menjadi Perda No. 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya 

 

2.3 Gambaran Umum Kecamatan Semampir  

 Semampir adalah sebuah kecamatan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia yang terletak dibagian Surabaya utara, yang mana daerah 

Surabaya utara ialah daerah pesisir atau daerah pinggiran dan sangat dekat dengan 

daerah-daerah yang berkaitan dengan pesisir laut. Luas wilayah kecamatan 

semampir adalah 6,65 km yang terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu Pegirian, 

Ampel, Wonokusumo, Ujung dan Sidotopo. Sebagian besar penduduknya 
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urbanisasi dari utara Kota Surabaya yaitu madura. Tingkat kemiskinan di 

kecamatan ini merupakan tertinggi di Kota Surabaya. Data dari kecamatan 

menyebutkan bahwa ada 15.675 keluarga (KK) yang terkategorikan sebagai 

keluarga miskin, dengan peyumbang tersbesar dari kelurahan wonokusumo dan 

ujung. 

Sebagian besar penduduk di kecamatan tersebut, bermata pencaharaian 

sebagai buruh dan tukang (20.874 jiwa), sedangkan tingkat pendidikannya, sekitar 

35.386 penduduk yang tersebar di 5 kelurahan (Ujung, Wonokusumo, Ampel, 

Pegirian, Sidotopo) hanya lulusan SD, lulusan SMP sebanyak 26.191 jiwa dan 

SMA berjumlah 28.099 jiwa. 

Berikut adalah visi dan misi dari kecamatan semampir di kota surabaya : 

Visi “Smart and Care”, dan misinya adalah  

1. Mewujudkan penyelenggaraan administratif pemerintahan yang sistematis, 

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima. 

3. Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan 

perundangan. 

4. Mewujudkan Semampir sebagai lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan 

nyaman. 

5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan 

rendah dan PMKS. 

6. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan bertoleransi. 
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2.3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Semampir 
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2.4 Gambaran Umum Program Campus Social Responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Kota Surabaya memiliki sebuah program dimana agar anak-

anak yang miskin atau dari orangtua yang miskin tidak dapat menyekolahkan atau 

anak-anak yang putus sekolah di bantu agar dapat sekolah kembali. Membantu 

masyarakat dan anak-anak yang putus sekolah agar dapat bersekolah kembali 

dengan adanya program ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota 

Surabaya membuat program bantuan yang disebut dengan Campus Social 

Responsibility. Campus Social Responsibility ini dibentuk untuk membantu 

masyarakat yang miskin agar anak yang putus sekolah dan terancam putus 

sekolah di Kota Surabaya dapat bersekolah kembali. Tujuan utama program ini 

ingin mengentas anak-anak yang putus ataupun terancam sekolah yang kurang 

mampu dibantu pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial.  Berdasarkan 

situasi tersebut, sejak tahun 2014, Dinas Sosial Kota Surabaya serta Perguruan 

Tinggi/Universitas yang berada di Kota Surabaya bekerja sama untuk berusaha 

Direktur CSR 

Atiyun Najah S,AP 

Pengelola Data 

Lia Safitri, SIAN 

SATGAS Tugas Lapangan 

Teguh Rachmanto 

Kakak 

Pendamping 
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memberikan solusi permasalahan pendidikan di atas melalui program Campus 

Social Responsibility, program tersebut bertujuan untuk pengentasan masalah 

pendidikan yang dialami oleh anak- anak PMKS/Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial khususnya di Kota Surabaya beberapa permasalahan 

pendidikan yang dialami oleh anak-anak PMKS di Surabaya adalah masih adanya 

anak yang mengalami putus sekolah dan tidak sekolah dengan alasan yang 

bermacam-macam.  

Campus Social Responsibility dimaksudkan untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat. Campus Social 

Responsibility merupakan program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial yang 

bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui mahasiswanya untuk melakukan 

pendampingan kepada anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah dimana 

satu orang mahasiswa mendampingi satu orang adik asuh.  Bentuk kegiatan yang 

diambil dengan pertimbangan bahwa melalui proses pendampingan akan terjadi 

transfer ilmu, pengetahuan, dan wawasan dari mahasiswa kepada anak bermasalah 

sosial sehingga dapat merubah pola pikir dan lebih lanjut perilaku mereka. 

Inisiatif ini merupakan satu-satunya inisiatif program yang diterapkan di 

Indonesia, yang memiliki tujuan untuk mengembalikan anak bermasalah sosial 

yang putus sekolah untuk kembali bersekolah dan anak kategori rentan putus 

sekolah untuk tetap bersekolah. Bagi mahasiswa, kegiatan ini selain bersifat sosial 

juga merupakan salah satu bentuk pengabdian Kepada Masyarakat. 

Program Campus Social Responsibility Dinas Sosial Kota Surabaya hadir 

sebagai bentuk solusi dalam usaha pengentasan permasalahan pendidikan yang 

terjadi di Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia. 

Tujuan program ini jelas semua pihak yang bekerja sama diharapkan dapat 

memberikan bantuan secara maksimal sehingga untuk selanjutnya di Kota 

Surabaya diharapkan nantinya tidak ada lagi anak yang putus sekolah dan anak 

yang tidak sekolah.  

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

III-1

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

BAB III 

PENYAJIAN, ANALISIS DATA, DAN INTERPRETASI TEORITIK 

Dalam bab ini akan disajikan data yang telah diperoleh di lapangan 

disertai dengan analisisnya dan interpretasinya sebagai upaya untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah diajukan. Penyajian data, analisis data, dan 

interpretasi konseptual memang sengaja dijadikan satu bab, karena ketiganya 

saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Bab ini dipaparkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian dan 

berhasil ditemukan peneliti selama berada di lapangan. Dalam latar belakang 

masalah, sudah dipaparkan berbagai permasalahan mengenai evaluasi dampak 

program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

terkait hal tersebut. Dari uraian permasalahan tersebut, peneliti merangkumnya 

dalam satu fokus penelitian yaitu bagaimana evaluasi dampak program Campus 

Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Penyajian data 

dengan analisis data ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam 

menganalisis sehingga dapat menjadikan hasil suatu informasi yang mudah 

dipahami oleh pembaca. Setelah itu, akan dijelaskan tentang intepretasi teoritik 

atas temuan data di lapangan. Intepretasi teoritik merupakan penjelasan terkait 

dengan teori yang disusun atas analisis data yang disajikan.   

3.1 Penyajian dan Analisis Data 

Bagian Sub bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari lapangan. 

Temuan data-data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dan 

memanfaatkan data dokumentasi. Pengumpulan data peneliti lakukan pada lokasi 

penelitian yang telah ditentukan berkaitan dengan topik penelitian yaitu mengenai 

Program Campus Social Responsibility sehingga lokasi penelitian yang dipilih 

yaitu Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Pemilihan informan yang ada di 

Kecamatan Semampir ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive yaitu 
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dengan menunjuk langsung informan yang dianggap paling tahu dan sebagai 

pihak yang berkaitan tentang kajian penelitian. Penelitian ini juga menggunakan 

teknik snowball sampling, hal ini dilakukan dengan meminta pendapat atau 

rekomendasi dari satu informan tentang informan lain yang lebih tepat dan bisa 

memberikan informasi yang sesuai dengan kajian penelitian. 

 Sebelum dimulainya penelitian di lokasi penelitian, peneliti terlebih 

dahulu melakukan izin penelitian agar memperlancar jalannya penelitian itu 

sendiri. Izin penelitian dimulai dari tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga. Kemudian dilanjutkan menuju Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya. Setelah itu proses perizinan 

dilanjutkan ke Kecamatan Semampir, yang kemudian diberikan rekomendasi 

untuk melakukan penelitian di 5 kelurahan di Kecamatan Semampir serta 

Masyarakat dan Orang tua serta Adik-adik yang berada di Kecamatan Semampir. 

 Wawancara dilakukan pada pihak 5 kelurahan Kecamatan Semampir 

setelah wawancara pada pelaksana tugas Kepala Kelurahan dan perangkatnya 

sudah selesai dilakukan. Wawancara pada pihak 5 kelurahan ini dilakukan pada 

ketua masing-masing lembaga tersebut dan anggota-anggotanya. Setelah  

informasi yang didapat dari 5 kelurahan  dirasa sudah mencukupi, maka 

wawancara dilanjutkan menuju ketua RW dan Ketua RT di wilayah Semampir. 

Sehingga wawancara diarahkan pada ketua RW masing-masing wilayah. Selain 

wawancara dilakukan pada ketua RW, juga dilakukan pada beberapa ketua RT 

yang ada di masing-masing wilayah RW tersebut. Setelah informasi yang didapat 

dari ketua RW dan ketua RT dirasa sudah mencukupi, maka wawancara 

dilanjutkan pada masyarakat, orang tua dan adik asuh yang dipilih dalam 

penelitian ini. 

 Pada sub bab ini data yang akan disajikan dan dianalisis akan dibagi 

menjadi satu fokus agar dapat memudahkan pemahaman dan penarikan 

kesimpulan. Fokus pertama yaitu terkait dengan evaluasi dampak program 

Campus Social Responsibility  itu sendiri di  Kecamatan Semampir, Kota 

Surabaya.. Data akan disajikan dan dianalisis secara spesifik dan disusun secara 
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sistematik untuk menjawab rumusan masalah serta sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini. 

 

3.1.1 Perubahan Nilai Masyarakat, Orangtua dan Adik Asuh dengan adanya 

Program Campus Social Responsibility  

 Program Campus Social Responsibility adalah program untuk 

menyelamatkan generasi penerus bangsa dengan cara melakukan pendekatan 

merangkul berbagai pihak, salah satunya dari civitas akademika yang dalam hal 

ini adalah melalui Perguruan Tinggi melalui mahasiswanya untuk melakukan 

pendampingan kepada anak yang bermasalah social utamanya anak yang putus 

sekolah dan rentan putus sekolah. Mahasiswa sebagai kakak asuh melakukan 

pendampingan dengan mengunjungi adik asuhnya minimal satu kali dalam satu 

minggu untuk memberikan motivasi supaya mau kembali kesekolah melakukan 

pendampingan belajar dan memfasilitasi mengembalikan adik asuh kesekolah 

dengan mencarikan sekolah sesui dengan riwayat putus sekolahnya serta 

mengontrol perkembangan adik asuh agar tidak kembali putus sekolah. 

Sedangkan nilai dapat dikatakan sebagai anggapan masyarakat mengenai 

program Campus Social Responsibility ini berdampak baik atau buruk untuk 

masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebelum dan sesudah adanya 

program ini. Mengenai hal ini disampaikan oleh Bapak Moch. Imzak selaku tokoh 

masyarakat di Kecamatan Semampir yang diwawancarai pada tanggal 9 mei 2017. 

“Penilaian masyarakat disini dengan banyaknya anak putus sekolah 

dan anak rentan putus sekolah ya gimana lagi mbak, karena 

menurut mereka pendidikan sebenarnya penting, tapi kebanyakan 

dari mereka tidak ada biaya untuk menyekolahkan anaknya” 

 

Namun setelah adanya program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Bapak Moch.Imzak adalah sebagai berikut: 

“Seneng ya mbak, masyarakat disini jadi antusias gitu adanya 

program ini, kayak orang-orang sini seneng kedatengan kakak-

kakak asuh, responnya masyarakat jadi berfikir penilaian tentang 

program ini baik, karena bisa membuat anak mereka bersekolah 

kembali walaupun tidak memiliki biaya” 
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 Ditinjau dari kutipan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa program 

Campus Social Responsibility ini merubah penilaian masyarakat tentang 

pendidikan sekolah anak-anak mereka, dimana penilaian tersebut berubah setelah 

adanya program ini dimana masyarakat dan orang tua dari anak-anak yang putus 

sekolah merespon baik tentang adanya program tersebut. 

Sejalan dengan pendapat Bapak Moch.Imzak tersebut,  Selaku orang tua 

dari adik asuh Bapak Imam Handoko juga memberikan pernyataan serupa. 

Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Bapak Imam yang dilakukan pada 

tanggal 12 mei 2017. 

“Penilaian saya ya gimana ya mbak, saya sih kasian karena banyak 

anak putus sekolah didaerah sini tapi memang disini banyak yang 

tidak punya uang mbak termasuk saya buat sekolahin anak tidak 

ada uangnya, jadi sudah biasa kalau anak disini tidak bersekolah” 

 

Namun setelah adanya program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Bapak Imam Handoko adalah sebagai berikut: 

“Penilaian saya ya baik mbak, saya sangat mendukung program ini 

sih sejauh ini karena bisa buat anak saya sekolah lagi” 

 

 Ditinjau dari kutipan wawancara diatas, dapat dikatakan program Campus 

Social Responsibility  ini merubah penilaian masyarakat tentang pendidikan 

sekolah anak-anak mereka, dimana penilaian tersebut berubah setelah adanya 

program ini dimana masyarakat dan orang tua dari anak-anak yang putus sekolah 

merespon baik tentang adanya program tersebut. 

Program Campus Social Responsibility mendapat respon banyak dari 

masyarakat sekitar Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Semampir ini yang 

menurut Bapak Surya Ghaffar selaku tokoh masyarakat yang diwawancarai pada 

tanggal 8 mei 2017. 

“Saya sebagai orang tua aslinya prihatin melihat masa depan anak-

anak itu begitu ya, namun saya sudah melakukan segala hal untuk 

membuat anak saya untuk mengikuti sekolah mbak” 

 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility penilaian masyarakat 

menurut Bapak Surya Ghaffar sebagai berikut: 
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“Penilaian saya ya sangat baik ya mbak program ini membuat saya 

senang dan membuat anak-anak juga senang” 

 

 

Program ini berdampak baik bagi masyarakat di Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya dimana seperti dua pendapat sebelumnya dari Bapak Surya 

Ghaffar juga menyebutkan bahwa program Campus Social Responsibility menurut 

beliau juga memiliki nilai yang positif dalam pelaksanaannya. Begitu pula yang 

dikatakan oleh Ibu Atiyun Najah selaku dari pihak Dinas Sosial yang 

diwawancarai pada tanggal 13 mei 2017. 

“Penilaian ya ada yang baik ada yang buruk sih mbak, baik ya 

karena biasanya memang orang tua tidak bisa menyekolahkan 

kalau buruk ya karena anaknya sendiri yang tidak berkenan untuk 

sekolah” 

Namun setelah program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Ibu Atiyun sebagai berikut: 

“Penilaian masyarakat sangat positif ya mbak sangat baik, dulu 

saya tidak mendapatkan respon dari masyarakat tapi sekarang 

malah banyak sekali respon yang positif dari masyarakat untuk 

melaporkan banyak anak yang putus sekolah khususnya di wilayah 

Kecamatan Semampir” 

Hal yang sama bahwa sampai saat ini penilaian masyarakat berubah saat 

adanya program Campus Social Responsibility di kecamatan semampir ini, 

pendapat ini disampaikan oleh Bapak Gatot Soewito yang diwawancari pada 

tanggal 10 mei 2017. 

“Penilaian masyarakat, orangtua sih menurut saya di daerah sini 

memang masih kurang ya, ya karena memang gitu mbak mereka 

gak ada uang buat sekolahin anak jadi menurut mereka lebih baik 

tidak usah saja sekolah jadi itu gimana ya mbak bisa dikatakan 

cuek begitu kan ya” 

Namun setelah program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Bapak Gatot Soewito sebagai berikut: 

“Saya disini itu sebagai pengamat juga ya mbak jadi saya ya 

merasakan apa ya kadang masyarakat dan orang tua rasakan jadi 

memang ada perubahan ya yang signifikan terlihat orang tua dan 
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masyarakat disini lebih peduli terhadap pendidikan anak-anak 

mereka walaupun kekurangan biaya seperti itu” 

Pendapat yang lain juga ditambahkan oleh Bapak Aziz Wicahyono selaku 

dari pihak Dinas Sosial yang bekerja dilapangan menjadi satgas sehingga banyak 

mengetahui informasi mengenai program Campus Social Responsibility. Berikut 

kutipan wawancara yang dilakukan pada 13 mei 2017. 

“Saya sudah bertugas di kecamatan semampir sudah lama ya, jadi 

saya tau bagaimana sih penilaian masyarakat disini, memang 

masyarakat ataupun orang tua disini rata-rata memang cuek-cuek 

saja kalau membahas soal sekolah, mungkin karena memang 

mereka tidak memiliki biaya buat sekolahin anak jadi rata-rata 

mereka sangat menggampangkan, kalau tidak sekolah ya tidak 

papa, seperti itu” 

 

Namun setelah program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Bapak Aziz sebagai berikut: 

“Alhamdulilah ya mbak setelah adanya program ini penilaian 

masyarakat tentang pentingnya sekolah sudah berubah, mungkin 

karena anaknya dibantu atau tidak tahu saya, karena respon mereka 

sangat baik tentang adanya program ini masyarakatnya juga 

orangtua sangat merespon baik dan positif tentang program ini” 

 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Agus Prayitno selaku 

tokoh masyarakat di kecamatan semampir ini bahwa penilaian masyarakat 

berubah setelah adanya program Campus Social Responsibility ini. Berikut ini 

kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 mei 2017. 

“Kalo tentang penilaian masyarakat sih saya kira gak ada penilaian 

ya, cuek cuma gimana lagi sih, kalo di sd smp putus sekolah masih 

diberi gratis oleh pemerintah gitu di tangani kalau uda sma ya uda 

ikut pemerintah kota rata-rata pada putus sekolah emang mbak 

disini jadi cuek saja” 

Namun setelah program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Bapak Agus sebagai berikut: 

“Sangat senang ya, dengan adanya program ini penilaian 

masyarakat semakin positif gitu mbak” 

Hal yang sama bahwa sampai saat ini penilaian masyarakat berubah saat 

adanya program Campus Social Responsibility di kecamatan semampir ini, 
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pendapat ini disampaikan oleh Bapak Widodo Agung yang diwawancari pada 

tanggal 10 mei 2017. 

“Ya dari semua masyarakat, warga disini penilaiannya ya seperti 

itu saja acuh iya, cuek juga iya karena mereka rata-rata tidak 

memikirkan pendidikan anak-anak mereka” 

Namun setelah program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Bapak Widodo sebagai berikut: 

“Baik ya menurut saya dan warga disini sangat baik sangat senang 

saya karena membantu anak-anak kami biar bisa bersekolah 

kembali dengan bantuan kakak-kakak asuh disini” 

 

Program Campus Social Responsibility ini dilaksanakan disetiap wilayah 

di Kecamatan Semampir, maka program tersebut memiliki pihak-pihak disetiap 

wilayah tersebut misalnya RT dan RW di sekitaran kecamatan semampir. Masuk 

dalam wilayah RW ini disampaikan oleh Ibu Siti Munaroh yang diwawancarai 

pada tanggal 11 mei 2017. 

“Anak-anak disini rata-rata yang tidak sekolah biasanya bantuin 

bapak atau ibunya bekerja mbak, jadi penilaian masyarakat rata-

rata kurang tentang pentingnya sekolah menurut saya seperti itu” 

 

Namun setelah program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Ibu Siti sebagai berikut: 

“Yang dulu cuek saja dengan pendidikan ya mbak sekarang dengan 

adanya program ini masyarakat dan orang tua sudah sangat peduli 

akan pentingnya pendidikan, jadi penilaiannya sangat baik ya 

memberikan dampak positif bagi masyarakat disini anak dan orang 

tuanya juga” 

 

Sejalan dengan Ibu Siti di wilayah RW di kecamatan semampir ini, Ibu 

Maisaroh di wilayah RT juga mengatakan hal yang sama yang diwawancarai pada 

tanggal 14 mei 2017. 

“Ya karena terlalu banyak anak putus sekolah disini jadi 

penilaiannya ya biasa saja mbak karena hal tersebut hal yang biasa 

di daerah sini” 

Namun setelah program Campus Social Responsibility penilaian 

masyarakat menurut Ibu Maisaroh sebagai berikut: 
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“Sangat baik ya karena program ini dapat membantu anak-anak 

yang putus sekolah”. 

Berdasarkan rangkaian jawaban yang diberikan oleh para informan 

mengenai program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir, maka 

klasifikasi jawaban informan tersebut dapat dikategorikan dalam tabel 3.1 berikut 

ini: 

Tabel 3.1 

Hasil Wawancara dengan Informan Mengenai Nilai-nilai dalam 

 Program Campus Social Responsibility 

No. Informan Peran/ Jabatan Keterangan 

1. Moch. Imzak  Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Moch. Imzak 

menginfromasikan bahwa nilai-nilai didalam 

masyarakat maupun orangtua itu sangat minim 

sekali mengenai pendidikan, bisa dikatakan 

bahwa pendidikan sebenarnya penting namun 

biaya menjadi penghalang bagi anak mereka 

untuk tetap bersekolah dan melanjutkan 

pendidikannya. Namun menurut Bapak Moch. 

Imzak ini sesudah adanya program ini 

masyarakat maupun orangtua sangat merespon 

baik karena menurut mereka adanya program 

ini dapat membantu anak-anak mereka untuk 

bisa melanjutkan sekolahnya kembali. 

2. Imam 

Handoko 

Orangtua Awalnya Bapak Imam Handoko 

menginformasikan bahwa nilai-nilai menurut 

beliau itu memang banyak sekali anak putus 

sekolah didaerahnya termasuk anak beliau, 

menurut Bapak Imam Handoko beliau merasa 

simpati akan hal tersebut namun memang 

biaya yang membuat mereka terkesan acuh 

terhadap pendidikan anak mereka. Namun 

setelah adanya program ini Bapak Imam 

Handoko mengatakan bahwa respon beliau 

sangat baik karena bisa membuat anak beliau 

bersekolah kembali tanpa bingung biaya. 

3.  Surya Ghaffar Orangtua Awalnya Bapak Surya Ghaffar 

menginformasikan bahwa nilai-nilai menurut 

beliau bahwa sebenarnya sebagai orangtua 

sangat prihatin akan banyaknya anak putus 

sekolah didaerahnya termasuk anaknya namun 

mereka sudah melakukan berbagai macam 
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cara agar anak mereka sekolah namun tetap 

saja anak putus sekolah tetap banyak disini. 

Namun setelah adanya program ini Bapak 

Surya Ghaffar mengatakan respon beliau 

sangat baik dimana nilai-nilai dalam program 

ini sangat baik. 

4.  Atiyun Najah Dinas Sosial Awalnya Ibu Atiyun Najah menginformasikan 

bahwa penilaian masyarakat mengenai 

banyaknya anak putus sekolah sih ada baik 

dan buruknya karena memang mereka ada 

yang peduli ada yang tidak. Namun setelah 

adanya program ini respon masyarakat serta 

orangtua sangat baik sangat positif dimana 

mereka jadi mempedulikan pendidikan anak 

mereka. 

5.  Gatot Soewito Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Gatot Soewito 

menginformasikan bahwa penilaian masyarkat 

dan orangtua disini sangat kurang bisa 

dikatakan bahwa mereka sangat cuek akan 

keadaan pendidikan anak mereka. Namun 

setelah adanya program ini menurut Bapak 

Gatot Soewito mereka sedikit mempedulikan 

pendidikan anak-anak mereka. 

6. Aziz 

Wicahyono 

Dinas Sosial Awalnya Bapak Aziz Wicahyono 

menginformasikan bahwa penilaian 

masyarakat dan orangtua disini cuek-cuek 

mereka tidak peduli dengan keadaan anaknya 

yang tidak bisa bersekolah. Namun setelah 

adanya program ini ada perubahan dimana 

penilaian masyarakat serta orangtua berubah 

menjadi lebih positif lagi. 

7. Agus Prayitno Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Agus Prayitno 

menginformasikan bahwa penilaian 

masyarakat dan orangtua disini cuek saja 

karena memang didaerah sini banyak sekali 

anak putus sekolah. Namun setelah adanya 

program ini beliau mengatakan bahwa 

penilaian masyarakat dan orangtua lebih baik 

lagi. 

8. Widodo 

Agung 

Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Widodo Agung 

menginformasikan bahwa penilaian 

masyarakat dan orangtua disini sangat acuh 

terhadap pendidikan anak. Namun penilaian 
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mereka berubah setelah adanya program ini 

dimana lebih positif lagi karena bisa 

membantu anak mereka yang tidak bisa 

bersekolah kembali. 

9. Siti Munaroh Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Ibu Siti Munaroh menginformasikan 

bahwa penilaian masyarakat dan orangtua 

disini mengenai pendidikan sangat kurang 

karena memang mereka sangat acuh terhadap 

pendidikan. Namun setelah adanya program 

ini. 

10. Maisaroh Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Ibu Maisaroh menginformasikan 

bahwa penilaian masyarakat dan orangtua 

disini biasa saja terhadap pendidikan anak 

namun setelah adanya program ini penilaian 

mereka berubah lebih kearah yang positif. 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2017 

 

Menurut hasil wawancara mengenai nilai-nilai program Campus Social 

Responsibility ini dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat berubah setelah 

adanya program ini dimana, dahulu mereka terkesan cuek akan pendidikan anak-

anak mereka namun setelah adanya program ini respon mereka sangat positif juga 

sangat baik. Terlihat dalam tabel berikut ini bahwa respon masyarakat sangat 

meningkat setelah adanya program ini: 

Tabel 3.2 

Respon Masyarakat Semampir Sebelum dan Sesudah 

Adanya Program Campus Social Responsibility  

Tahun 2014-2016 

Tahun Jumlah Penduduk Kecamatan 

Semampir (Ribu Jiwa) 

Respon 

Masyarakat 

sebelum program 

(Ribu Jiwa) 

Respon 

Masyarakat 

Sesudah program 

(Ribu Jiwa)  

2014 21805 2651 2836 

2015 21824 2764 2850 

2016 21910 3239 3790 

Sumber: Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Diolah Dari Data Respon 

Masyarakat Semampir 

 

 Dapat disimpulkan bahwa program Campus Social Responsibility 

membawa beberapa perubahan bagi masyarakat khususnya perubahan positif 

dimana masyarakat sangat mempedulikan akan pendidikan anak-anak mereka 
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dijaman yang sangat maju sekarang ini. Secara umum, melalui program Campus 

Social Responsibility ini masyarakat mendapatkan banyak manfaat bagi 

kelangsungan hidup mereka terutama dalam hal pendidikan. 

 

3.1.2 Perubahan Sikap Masyarakat, Orangtua dan Adik Asuh dengan 

adanya Program Campus Social Responsibility 

 Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai dengan 

kecenderungan untuk bertindak, misal perasaan simpati atau peduli yang 

diungkapkan dengan sikap. Dalam penelitian program Campus Social 

Responsibility sikap seperti perasaan simpati atau peduli yang mempengaruhi 

masyarakat dan individu di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

 Menurut Bapak Aziz Wicahyono selaku dari pihak Dinas Sosial yang 

bekerja menjadi satgas di Kecamatan Semampir yang diwawancarai pada tanggal 

13 mei 2017. 

“Sikap masyarakat saya kira sangat peduli ya bisa dilihat dari 

respon orangtua juga masyarakatnya, anak-anak asuhnya pun juga 

sangat peduli adanya program ini, senang sih namun pedulinya 

tidak terlalu sekali” 

Namun setelah program Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Bapak Aziz sebagai berikut: 

“Kalau setelah adanya program ini peduli dan simpati masyarakat 

terhadap anak-anak yang putus sekolah meningkat ya, mereka 

saling mengingatkan bila memang mereka waktunya sekolah, tidak 

hanya memikirkan kerja saja” 

 

 Sikap biasanya terlihat dari bagaimana respon masyarakat atau orang tua 

dalam pelaksanaan program Campus Social Responsibility ini, setiap masyarakat 

dan orang tua bahkan adik asuh juga memiliki sikap yang berbeda. Sama halnya 

dengan Bapak Aziz, menurut Ibu Atiyun Najjah yang diwawancarai pada tanggal 

13 mei 2017 selaku pihak dari Dinas Sosial. 

“Sikap masyarakat dan orangtua ada yang peduli ada yang tidak 

karena memang mereka cuek aja dengan pendidikan anak mereka”  
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Namun setelah program Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Ibu Atiyun sebagai berikut: 

“Ada ya, yang dulu tidak peduli sekarang menjadi peduli, lebih 

mengurusi anak-anak mereka, masyarakatnya juga sekarang saling 

peduli dan saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya 

arti pendidikan” 

 Ditinjau dari kutipan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa program 

Campus Social Responsibility ini merubah sikap masyarakat dan orang tua serta 

anak-anak yang mengalami putus sekolah, sikap mereka lebih peduli akan 

pendidikan yang memang pada kenyataannya pendidikan sangat penting untuk 

generasi saat ini, maka dari itu program ini juga membantu merubah sikap dari 

orang-orang atau masyarakat yang bersangkutan. 

 Selaku orang tua dari adik asuh, Bapak Imam Handoko juga menyebutkan 

hal yang sama dalam wawancara saya dengan Bapak Imam yang diwawancarai 

pada tanggal 12 mei 2017. 

“Sikap saya dulu menganggap bahwa pendidikan tidak sangat 

penting, maka dari saya tidak bisa menyekolahkan karena biaya ya 

saya biarkan saja” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Bapak Imam sebagai berikut: 

“Ada mbak, sikap saya sekarang menganggap bahwa pendidikan 

itu tidak penting sangatlah salah ya saya sekarang berfikir bahwa 

pendidikan memang penting adanya” 

 Sikap dari orang tua juga menyebutkan hal yang sama bahwa menganggap 

pendidikan itu penting namun memang karena kencenderungan mereka tidak 

memiliki biayanya akibatnya anak mereka tidak bisa melanjutkan sekolah 

ditambah dengan sikap anak-anak juga yang tidak seberapa memikirkan tentang 

sekolahnya, pendapat dari Bapak Moch. Imzak selaku tokoh masyarakat yang di 

wawancarai pada tanggal 9 mei 2017 juga mengutarakan hal yang sama sebagai 

berikut: 

“Penting ya mbak, apalagi jaman sekarang loh nyari kerja susah 

mbak kalau mau gajinya tinggi kalau gak sekolah gimana mau 

nyari kerja yang enak gitu mbak, jadi ya gitu sih menurut saya 

pendidikan sangat penting” 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

III-13 

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Bapak Moch Imzak sebagai berikut: 

“Perubahan sikap dari masyarakat ya ada, contoh gini ya mbak ada 

itu tetangga saya cuek aja soal sekolah anaknya tapi sekarang 

kayak dikasih tau gitu kalau sekolah penting maka dari itu ada 

program ini jadi sekarang sikapnya peduli mbak sama orang-orang 

yang gak bisa sekolahin anaknya gitu” 

 Hal yang sama juga dipaparkan oleh Bapak Agus Prayitno bahwa 

pendidikan menurut masyarakat sangat penting, namun memang keadaan kondisi 

keuangan mereka membuat mereka tidak bisa bersekolah, berikut pemaparannya 

yang diwawancarai pada tanggal 9 mei 2017. 

“Sangat penting sebenernya namun kondisi yang membuat anak-

anak tersebut bisa sampai putus sekolah” 

 

Sikap masyarakat setelah adanya Campus Social Responsibility sikap 

menurut Bapak Agus sebagai berikut: 

“Kalau sikap memang berubah yang saya rasakan ya sebagai 

masyarakat juga, karena memang respon belajar anak itu tinggi 

namun memang tidak ada biaya jadi mereka sampai putus sekolah” 

 

 Hal sama juga dipaparkan oleh Bapak Surya Ghaffar selaku orang tua dari 

adik asuh yang diwawancarai pada tanggal 8 mei 2017. 

“Sangat penting ya, saya pengen anak saya bisa jadi orang sukses 

tapi gimana kalau tidak sekolah karena memang biayanya tidak ada 

kok mbak, anak saya juga males kalau disuruh sekolah gitu” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Bapak Surya Ghaffar sebagai berikut: 

“Ada sih mbak, perubahan sikap seperti anak saya sekarang rajin 

sekali belajar dan bersekolah karena memang biaya kan sudah 

ditanggung jadi saya seneng juga lebih peduli akan pendidikan 

anak saya” 

Pendapat yang lain juga ditambahkan oleh Bapak Widodo Agung selaku 

dari tokoh masyarakat yang mengetahui informasi mengenai program Campus 

Social Responsibility. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan pada 10 mei 

2017. 
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“Ya sangat penting ya karena memang harus sekolah sih mbak 

pendidikan memang selalu penting” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Bapak Widodo Agung sebagai berikut: 

“Ada perubahan, dari orang tua dari anak ada perubahan sikap 

memang mereka lebih peduli dengan pendidikan sih sekarang” 

 

 Senada dengan Bapak Widodo, selaku tokoh masyarakat Ibu Siti Munaroh 

menambahkan pendapatnya yang diwawancarai pada tanggal 11 mei 2017. 

“Pendidikan memang yang utama apalagi pada zaman sekarang 

saya pikir kalau tidak sekolah akan jadi apa, tapi saya juga 

mengamati orang bapak-bapak dan ibu-ibu disini kesusahan soal 

biaya lo jadi bagaimana lagi” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Ibu Siti Munaroh sebagai berikut: 

“Ada mbak, orang tua disini masyarakatnya juga lebih 

mementingkan pendidikan jadi kadang sampai utang-utang mbak 

biar anaknya bisa sekolah” 

 

Pendapat yang lain juga ditambahkan oleh Bapak Gatot Soewito selaku 

dari tokoh masyarakat yang mengetahui informasi mengenai program Campus 

Social Responsibility. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan pada 10 mei 

2017. 

“Sikap masyarakat dan orangtua sih rata-rata cuek saja sih ya 

seperti itu cuek juga iya tapi sedih juga mbak, menurut mereka 

pendidikan ya sangat penting untuk kehidupan kedepannya sih 

anak-anak itu sih” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility sikap masyarakat 

menurut Ibu Gatot Soewito sebagai berikut: 

“Banyak iya ada perubahan sikap, mereka cuma bingung masalah 

biaya nya itu saja. Pendidikan ya penting mbak cuma kadang 

bingungnya ya itu gak ada biayanya buat sekolahin” 

 

 Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa program Campus Social 

Responsibility ini merupakan program Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan 
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untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah 

dengan mengubah sikap masyarakat, orang tua serta adik asuh sendiri melalui 

program ini. Maka dari itu sikap menjadi indikator yang bisa dilihat apakah 

perubahan yang terjadi setelah adanya program ini dilihat dari perubahan sikap 

tersebut. 

Berdasarkan rangkaian jawaban yang diberikan oleh para informan 

mengenai program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir, maka 

klasifikasi jawaban informan tersebut dapat dikategorikan dalam tabel 3.3 berikut 

ini: 

Tabel 3.3 

Hasil Wawancara dengan Informan Mengenai Sikap dalam 

 Program Campus Social Responsibility 

 

No. Informan Peran/ Jabatan Keterangan 

1. Aziz Wicahyono  Dinas Sosial Awalnya Bapak Aziz Wicahyono 

menginformasikan bahwa sikap dari 

masyarakat dan orangtua sangat peduli 

akan adanya program ini terlihat dari 

adik-adik asuh pun sangat merespon 

namun setelah adanya program ini sikap 

peduli mereka sangat meningkat. 

2. Atiyun Najah Dinas Sosial Awalnya Ibu Atiyun Najah 

menginformasikan bahwa sikap 

masyarakat dan orangtua ada yang peduli 

ada yang tidak dimana memang 

banyaknya anak putus sekolah didaerah 

situ membuat mereka acuh tak acuh 

terhadap pendidikan anak-anak mereka 

namun setelah program ini sikap mereka 

sangat peduli terhadap pendidikan anak-

anak ada juga yang saling mengingatkan 

sesama masyarakat dan orangtua untuk 

mementingkan pendidikan. 

3. Imam Handoko Orangtua Awalnya Bapak Imam Handoko 

menginformasikan menurut beliau selaku 

orangtua bahwa sikap beliau sangatlah 

acuh terhadap pendidikan anaknya karena 

memang kekurangan biaya namun setelah 

adanya program ini beliau selaku 

orangtua sangat mempedulikan 
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pendidikan anaknya walaupun 

kekurangan biaya. 

4. Moch. Imzak  Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Moch. Imzak 

menginformasikan bahwa pendidikan 

memang sangat penting dijaman yang 

sudah maju ini, namun sikap dari 

masyarakat dan orangtua serta anaknya 

tidak mempedulikan pendidikan namun 

setelah adanya program ini masyarakat an 

orangtua mengalami perubahan sikap 

dimana lebih peduli dengan pendidikan 

disekitar mereka. 

5. Agus Prayitno Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Agus Prayitno 

menginformasikan bahwa pendidikan 

memang sangat penting namun memang 

kondisi yang membuat mereka akhirnya 

mengalami putus sekolah. Setelah adanya 

progam ini perubahan sikap masyarakat 

serta orangtua serta anak-anaknya pun 

responnya sangat tinggi ya lebih peduli 

tentang pendidikan. 

6. Surya Ghaffar Orangtua Awalnya Bapak Surya Ghaffar 

menginformasikan bahwa pendidikan 

juga sangat penting beliau mengatakan 

ingin anaknya menjadi orang sukses 

namun memang terkendala biaya yang 

membuat mereka acuh terhadap 

pendidikan namun setelah adanya 

program ini sikap dari mereka sangat 

peduli anak saya juga sekarang seneng 

belajar dulu kan terkendala biaya, beliau 

juga seneng karena anaknya bisa 

bersekolah kembali. 

7. Widodo Agung Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Widodo Agung 

menginformasikan bahwa pendidikan 

sangat penting dan bagaimanapun 

pendidikan selalu penting setelah adanya 

program ini sikap dari masyarakat dan 

orangtua mengalami perubahan dimana 

mereka lebih mempedulikan pendidikan. 

8. Siti Munaroh Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Ibu Siti Munaroh 

menginformasikan bahwa pendidikan 

memang yang utama kalau tidak sekolah 
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mau jadi apa tapi karena memang 

orangtua dan anaknya kadang membuat 

sikap yang acuh terhadap pendidikan 

namun setelah adanya program ini sikap 

orangtua dan masyarakat ataupun 

anaknya mengalami perubahan sikap 

dimana kalau orangtua sampai pinjam-

pinjam uang ke tetangga untuk biaya 

sekolah anaknya. 

9. Gatot Soewito Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Gatot Soewito 

menginformasikan bahwa sikap orangtua 

dan masyarakat sangat cuek namun 

menurut mereka pendidikan itu sangat 

penting untuk anak-anak namun setelah 

adanya program ini ada perubahan sikap 

dimana mereka lebih mempedulikan 

pendidikan namun mereka juga masih 

kebingungan mengenai biaya sekolah 

anak-anaknya. 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2017 

 

Menurut hasil wawancara mengenai sikap dalam program Campus Social 

Responsibility ini dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat berubah setelah 

adanya program ini dimana, dahulu mereka terkesan cuek akan pendidikan anak-

anak mereka namun setelah adanya program ini sikap mereka sangat peduli. 

Menurut masyarakat dan orangtua mereka merasakan bahwa program ini 

membuat perubahan sikap yang dulunya mereka cuek saja terhadap pendidikan 

anak-anak namun sekarang lebih peduli akan pendidikan anak-anak mereka 

karena memang pendidikan itu sangat penting untuk dijaman maju seperti 

sekarang ini. 

 

3.1.3 Perubahan Pola Perilaku Masyarakat, Orangtua dan Adik Asuh 

dengan adanya Program Campus Social Responsibility 

 Pola perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu masyarakat dan 

individu yang dapat diamati. Dalam penelitian program Campus Social 

Responsibility pola perilaku seperti jujur atau displin yang mempengaruhi 

masyarakat dan individu di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 
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 Menurut Ibu Siti Munaroh selaku orangtua yang diwawancarai pada 

tanggal 11 mei 2017 mengatakan bahwa: 

“Pola perilaku anak-anak disini sih biasanya males ya, cuek banget 

kalau disuruh sekolah menurut mereka soalnya penting cari uang 

dibanding sekolah karena mereka memang gak displin sekolahnya, 

memang sih rata-rata putus sekolah karena biaya orangtua yang 

kurang tapi anaknya malah seneng kalau bapak ibunya cuek gak 

nyuruh sekolah” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku anak-

anak menurut Ibu Siti Munaroh sebagai berikut: 

“Ada perubahan, anak-anak sekarang harus membagi waktu antara 

membantu kerja dan mengikuti kegiatan dan semangat belajar, 

perubahan itu di latarbelakangi adanya kesadaran dari anak dan 

saya untuk mengerti bahwa pendidikan atau belajar itu penting” 

Sejalan dengan pendapat Ibu Siti Munaroh tersebut,  Selaku orang tua dari 

adik asuh Bapak Imam Handoko juga memberikan pernyataan serupa. Berikut 

merupakan kutipan wawancara dengan Bapak Imam yang dilakukan pada tanggal 

12 mei 2017. 

“Pola perilakunya ya gitu cuek saja mbak kalau mau belajar sendiri 

gak papa kalau tidak belajar juga gak papa, kan saya gabisa 

sekolahin jadi gak papa mbak mau ngapain aja karena memang 

bantuin saya mbak cari uang soalnya kan banyak mbak 

kebutuhannya jadi kerja bantuin saya memang dasarnya anaknya 

males mbak perilakunya” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku anak-

anak menurut Bapak Imam Handoko sebagai berikut: 

“Sekarang sih anak saya sekolah ya mbak, tapi kadang masih bantu 

saya kerja, perubahan alhamdulilah ada, adanya perubahan perilaku 

ya memang perubahan tersebut harus terjadi ya saya berfikirnya 

seperti itu jadi ya karena diri sendiri” 

 

Ditinjau dari kutipan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa program 

Campus Social Responsibility ini merubah pola perilaku anak-anak yang putus 

sekolah itu menurut orang tua mereka. Pola perilaku anak tersebut berubah ketika 

adanya program ini dimana awalnya anak-anak tidak mempedulikan sekolah 

namun setelah adanya program ini mereka lebih giat dan displin untuk sekolah. 
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Program ini berdampak baik bagi masyarakat di Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya dimana seperti dua pendapat sebelumnya yang menyebutkan 

bahwa program Campus Social Responsibility menurut beliau juga memiliki pola 

perilaku yang positif dalam pelaksanaannya. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu 

Atiyun Najah selaku dari pihak Dinas Sosial yang diwawancarai pada tanggal 13 

mei 2017. 

“Perilakunya sih sudah baik tapi kadang anaknya yang memang 

nakal mbak, kebanyakan rata-rata ya yang saya tau aktivitas 

mereka yang tidak sekolah kerja sih mbak, kalau gak gitu ya hanya 

nganggur aja dirumah” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku anak-

anak menurut Ibu Atiyun Najjah sebagai berikut: 

“Kalau sekarang ya sekolah mbak setelah adanya program, kalau 

perubahan perilaku ya jelas ada. Perubahan terjadi ya ada beberapa 

faktor mbak misal yang pertama karena tuntutan dari orang tua 

atau masyarakat, yang kedua ya karena memang perubahan 

tersebut keinginan mereka” 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Agus Prayitno selaku 

tokoh masyarakat di Kecamatan Semampir ini bahwa pola perilaku anak-anak 

berubah setelah adanya program Campus Social Responsibility ini. Berikut ini 

kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 mei 2017. 

“Perilaku anak ya macem-macem mbak kebanyakan ya nakal mbak 

suka bolos sekolah gitu tingkahnya” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku anak-

anak menurut Bapak Agus Prayitno sebagai berikut: 

“Ya setelah dia sekolah ya otomatis mereka merencanakan sesuatu, 

tapi tetep mencari uang tapi tergantung orang tuanya. Iya ada 

perubahan perilaku, ya terutama dari pihak-pihak yang 

bersangkutan yang membuat mereka melakukan perubahan” 

Ditinjau dari kutipan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa program 

Campus Social Responsibility ini merubah pola perilaku anak-anak yang putus 

sekolah itu menurut tokoh masyarakat di sekitaran mereka. Pola perilaku anak 

tersebut berubah ketika adanya program ini dimana awalnya anak-anak tidak 
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mempedulikan sekolah namun setelah adanya program ini mereka lebih giat dan 

displin untuk sekolah. 

Sebagai anak-anak yang putus sekolah mereka juga mengalami sendiri 

perubahan pola perilaku yang mereka rasakan. Sepertinya halnya dengan anak 

yang bernama Maulidya Nabila yang diwawancarai pada tanggal 11 mei 2017. 

“Saya males dulu mbak untuk sekolah, karena saya memang putus 

sekolah karena bapak ibu tidak bisa sekolahin, jadi saya ngamen 

saja mbak dari situ saya jadi males buat belajar apalagi sekolah 

karena memang orangtua ya cuek saja mbak sama saya” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku mereka 

menurut Maulidya Nabila sebagai berikut: 

“Aktivitas ya lebih sering belajar karena ada PR, ada perubahan 

karena lebih rajin kalau dulu kan enggak mbak. Perubahan terjadi 

karena keinginan dari diri sendiri, masak mau males-males an terus 

gak rajin” 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Adi Nawari selaku adik asuh 

di Kecamatan Semampir ini bahwa pola perilaku mereka berubah setelah adanya 

program Campus Social Responsibility ini. Berikut ini kutipan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 14 mei 2017. 

“Cuek saja mbak karena saya lebih suka bermain dan ngamen saja 

mbak gimana ya memang males orang tua cuek saja kok” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku mereka 

menurut Adi Nawari sebagai berikut: 

“Ya lebih membagi waktu sekarang mbak, antara belajar dan 

mengamen. Iya ada perubahan, perubahan terjadi karena memang 

keadaan yang membuat harus ada perubahan” 

 

Sejalan dengan pendapat Adi nawari tersebut,  Selaku orang tua dari adik 

asuh Ibu Maisaroh juga memberikan pernyataan serupa. Berikut merupakan 

kutipan wawancara dengan Bapak Imam yang dilakukan pada tanggal 14 mei 

2017. 

“Saya biarkan saja karena memang saya juga minim soal masalah 

sekolah seperti ini, anak saya bantuin saya jualan dagang mbak 

buat makan sehari-hari. Kalau sekolah-sekolah gitu biarin saja dia 
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juga perempuan biar di nikahkan sama laki-laki nanti juga baik 

mbak masa depannya” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku anak-

anak menurut Ibu Maisaroh sebagai berikut: 

“Sekarang ya sekolah anaknya mbak, ada perubahan anaknya juga 

rajin sekarang saya juga senang karena tidak usah susah-susah 

sekolahin ada yang sekolahin sekarang” 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Moch. Imzak selaku 

tokoh masyarakat di Kecamatan Semampir ini bahwa pola perilaku anak-anak 

berubah setelah adanya program Campus Social Responsibility ini. Berikut ini 

kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 mei 2017. 

“Perilaku ya cuek aja meskipun anaknya gak sekolah atau lebih 

milih main-main, saya pernah tanya juga kok gak sekolah memang 

anaknya juga malas sih rata-rata orangtua juga menyuruh anaknya 

kerja saja daripada sekolah karena gak ada duitnya mbak, 

kebanyakan dari mereka ya nakal sih” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku anak-

anak menurut Bapak Moch. Imzak sebagai berikut: 

“Malah ada cerita begini, ada salah satu anak yang bisa 

mengingatkan orang tuanya untuk mengerti betapa pentingnya 

sekolah, iya mbak ada perubahan perilaku dari anak-anak disini 

cuma tidak didukung dengan sarana yang ada” 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Widodo Agung 

selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Semampir ini bahwa pola perilaku 

mereka berubah setelah adanya program Campus Social Responsibility ini. 

Berikut ini kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 mei 2017. 

“Pola perilakunya ya rata-rata ya namanya anak ya main, selain itu 

ya kerja kalo kerja ya hanya sekedarnya untuk makan, ada pola 

perilaku ya ini ya dulunya cuek aja, mending saya cari uang 

daripada sekolah” 

Namun setelah adanya Campus Social Responsibility pola perilaku anak-

anak menurut Bapak Widodo Agung sebagai berikut: 
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“ada perubahan perilaku, ya terutama dari pihak-pihak yang 

bersangkutan yang membuat mereka melakukan perubahan, kan 

sekarang sekolah jadi mereka lebih displin sih menurut saya” 

 

Ditinjau dari kutipan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa program 

Campus Social Responsibility ini merubah pola perilaku anak-anak yang putus 

sekolah itu menurut tokoh masyarakat, orang tua serta mereka sendiri. Pola 

perilaku anak tersebut berubah ketika adanya program ini dimana awalnya anak-

anak tidak mempedulikan sekolah namun setelah adanya program ini mereka 

lebih giat dan displin untuk sekolah karena memang perubahan tersebut ada 

karena keinginan mereka sendiri yang ingin lebih maju dan pintar dalam 

pendidikan mereka sehari-hari. 

Berdasarkan rangkaian jawaban yang diberikan oleh para informan 

mengenai program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir, maka 

klasifikasi jawaban informan tersebut dapat dikategorikan dalam tabel 3.4 berikut 

ini: 

Tabel 3.4 

Hasil Wawancara dengan Informan Mengenai Pola Perilaku dalam 

Program Campus Social Responsibility 

 

No.  Informan Peran/ Jabatan Keterangan 

1. Siti Munaroh Orangtua Awalnya Ibu Siti Munaroh 

menginformasikan bahwa pola perilaku anak 

disini memang cuek terhadap pendidikan, 

memang putus sekolah anak-anak disini 
karena biaya orangtua tapi anak-anak disini 

malah senang tidak bisa bersekolah lagi 

karena bisa bekerja mencari uang saja. 
Namun setelah adanya program ini pola 

perilaku anak-anak berubah mereka lebih 

membagi waktu antara sekolah dengan 

bekerja ya walaupun mereka masih tetap 
bekerja tapi mereka sekarang mau untuk 

bersekolah karena mereka baru sadar kalau 

sekolah dan pendidikan juga penting. 

2. Imam 

Handoko 

 Orangtua Awalnya Bapak Imam Handoko 

menginfromasikan bahwa pola perilaku 

anak-anak disini cuek saja sebagai orangtua 

Bapak Imam juga cuek saja karena memang 
tidak bisa menyekolahkan anaknya, anak-

anaknya disuruh untuk membatu 
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orangtuanya bekerja karena memang 

kebutuhan hidup yang membuat anaknya 

ikut bekerja dengan bapak atau ibunya. 
Namun setelah adanya program tersebut 

anaknya kembali bersekolah karena orangtua 

berfikir mumpung ada yang biayain sekolah 

ya sekolah anaknya sekaranag jadi lebih 
peduli akan pendidikan. 

3. Atiyun Najah Dinas Sosial Awalnya Ibu Atiyun Najah 

menginformasikan bahwa pola perilaku 
anak-anak disini baik cuma memang anak-

anak disini nakal karena faktor lingkungan 

jadi ikut-ikutan nakalnya jadi lebih suka 

membolos sekolah tidak peduli akan sekolah 
karena lebih suka bekerja atau memilih 

menganggur dirumah, namun setelah adanya 

program ini perubahan pola perilaku itu ada 
karena memang perubahan itu dipaksa atau 

dari anak itu sendiri. 

4. Agus Prayitno Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Agus Prayitno 

menginformasikan bahwa pola perilakunya 
nakal suka membolos sekolah juga padahal 

orangtua juga sudah sekolahkan tapi mereka 

memilih untuk bekerja saja menganggap 
sekolah tidak penting. Namun setelah adanya 

program ini ada perubahan perilaku dimana 

anak-anak tersebut melanjutkan sekolah 
karena ada pihak-pihak yang memberi tahu 

bahwa pendidikan itu penting tapi tetap 

dengan membagi waktu dengan bekerja. 

5. Maulidya 
Nabila 

Adik Asuh Awalnya Maulidya Nabila 
menginformasikan bahwa memang pola 

perilaku dia sangat tidak peduli akan 

pendidikan karena orangtua yang tidak 
menyekolahkan ditambah orangtua juga cuek 

kepadanya membuat dia sebagai anak juga 

tidak mempedulikan sekolahnya lebih 

memilih untuk mengamen karena sekolah 
males menurutnya. Namun setelah adanya 

program ini Maulidya sering dikasih PR 

yang membuat dia berubah karena melihat 
teman-temannya juga dia semakin rajin 

untuk bersekolah dan mengerjakan tugasnya. 

6. Adi Nawari Adik Asuh Awalnya Adi Nawari menginformasikan 

bahwa dulunya pola perilakunya cuek saja 
terhadap pendidikan karena dia lebih suka 

mengamen ditambah dengan orangtua yang 

cuek akan pendidikan. Namun setelah 
adanya program ini Adi semakin displin 

terhadap sekolahnya dia lebih membagi 
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waktu antara sekolah dan mengamen karena 

perubahan yang terjadi karena memang 

perubahan yang harus terjadi menurut dia. 

7.  Maisaroh  Orangtua Awalnya Ibu Maisaraoh menginformasikan 

bahwa pola perilaku beliau dan anaknya ya 

sama-sama cuek karena memang pendidikan 

dari Ibu Maisaroh juga minim, maka anak 
beliau dibiarkan saja tidak sekolah, anak-

anaknya disuruh menikah saja dengan laki-

laki karena akan memperbaiki masa 
depannya maka dari itu Ibu Maisaroh 

mengatakan membiarkan saja tentang 

sekolah anaknya itu. Namun setelah adanya 

program ini Ibu Maisaroh dan anaknya 
berubah dimana anaknya lebih rajin untuk 

bersekolah dan Ibunya senang karena 

anaknya bisa bersekolah kembali tanpa 
beliau susah-susah mencari uang. 

8. Bapak Moch. 

Imzak  

Selaku Tokoh 

Masyarakat 

Awalnya Bapak Moch. Imzak 

menginformasikan bahwa pola perilaku 

anak-anak dikecamatan semampir ini 
memiliki pola perilaku yang tidak baik, 

dimana mereka tidak memikirkan sekolah 

melainkan lebih asik dengan main-main, 
termasuk orangtua juga hanya menyuruh 

anak bekerja daripada sekolah itu merupakan 

perilaku yang tidak baik. Namun setelah 
adanya program ini pola perilaku anak-anak 

serta orantua berubah lebih peduli terhadap 

pendidikan anak-anak. 

9.  Widodo 
Agung 

Tokoh 
Masyarakat 

Awalnya Bapak Widodo Agung 
menginformasikan bahwa pola perilaku 

anak-anak disini itu memang rata-rata ya 

main saja tidak memikirkan sekolah mereka, 
mereka lebih memilih untuk bekerja karena 

memang untuk makan mereka sehari-hari 

namun setelah adanya program tersebut pola 

perilaku anak-anak tersebut berubah dimana 
mereka kan bisa bersekolah kembali jadi 

dirasa anak-anak itu sekarang lebih displin. 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2017 

 

Menurut hasil wawancara mengenai pola perilaku dalam program Campus 

Social Responsibility ini dapat disimpulkan bahwa pola perilaku anak-anak, 

orangtua dan masyarakat berubah setelah adanya program ini dimana, yang 

awalnya mereka tidak peduli dengan pendidikan sekolah namun setelah adanya 

program ini pola perilaku mereka sangat displin dimana terlihat dari beberapa 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

III-25 

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

 

narasumber mengatakan bahwa mereka lebih rajin mengerjakan tugas-tugas dari 

sekolah ditambah dengan perubahan tersebut memang harus terjadi.  

 

3.1.4 Perubahan Budaya Masyarakat, Orangtua dan Adik Asuh dengan 

adanya Program Campus Social Responsibility 

 Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Dalam penelitian program Campus Sosial Responsibility unsur budaya dapat 

dinilai dari kuat atau lemahnya dampak perubahan dari unsur budaya di 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Mengenai hal budaya ini disampaikan oleh 

Bapak Moch. Imzak selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Semampir yang 

diwawancarai pada tanggal 9 mei 2017. 

“Budaya disini kalau yang dapat saya tangkap ya, dari sisi budaya 

agama dimana memang kebanyakan disini orang-orang arab, 

madura juga itu yang membuat mereka kurang percaya dengan 

masyarakat biasa karena background agama yang membuat mereka 

berfikir bahwa mereka percaya pada ulama saja daripada dengan 

pemerintah atau masyarakat-masyarakat biasa” 

 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Bapak Moch. Imzak sebagai berikut: 

“Tidak berubah mbak tetep seperti itu karena ya itu tadi memang 

kalau background agama susah untuk dirubah, budayanya tidak 

berubah sama sekali setelah adanya program ini karena ya memang 

masyarakat disini lebih percaya ulama-ulama daripada pemerintah 

kok seperti itu” 

 

 Senada dengan Bapak Moch. Imzak, selaku tokoh masyarakat juga di 

Kecamatan Semampir Bapak Gatot Soewito berpendapat senada yang 

diwawancarai pada tanggal 10 mei 2017. 

“Kalau budaya pokoknya orang madura disini ya kalau ada tokoh 

agama atau tokoh ulama gitu selalu nurut, program tersebut juga 

jadi terhambat karena budaya orang-orang disini seperti itu tadi” 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Bapak Gatot Soewito sebagai berikut: 
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“Namanya budaya ya susah berubahnya mbak, apalagi tau sendiri 

toh orang tadi saya jelaskan kalau mereka lebih percaya ulama-

ulama meskipun ada program yang ingin bantu mereka ya susah 

lah mbak pasti namanya budaya susah berubahnya, malah tidak 

berubah sama sekali kalau budaya itu” 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ibu Atiyun Najjah selaku 

pihak dari Dinas Sosial ini bahwa budaya masyarakat tidak berubah setelah 

adanya program Campus Social Responsibility ini. Berikut ini kutipan wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 13 mei 2017. 

“Budaya rata-rata di daerah semampir ini ya kan kebanyakan orang 

madura yang dipikir kadang cuma mencari uang saja jadi 

pendidikan tidak terlalu penting menurutnya dimana dampaknya 

dengan kondisi sekarang karena dimana sekarang pendidikan lebih 

penting dari segalanya tapi budaya tersebut malah membuat 

pendidikan tidak seberapa penting” 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Ibu Atiyun Najjah sebagai berikut: 

“Budaya masyarakat disana memang tidak berubah sama sekali 

mbak, kayak misalnya contoh ya ini saya dapat keluhan dari pihak 

satgas kalau orang tua tidak suka anaknya ikut program ini 

mending kerja aja kalau ikut program ini kan jadi sekolah sibuk 

malah tidak bantu mereka bekerja cari uang gitu, jadi memang 

budayanya susah sekali untuk dirubah” 

 

Pendapat yang lain juga ditambahkan oleh Ibu Ayu Prabadani selaku dari 

tokoh msayarakat yang bekerja dilapangan menjadi satgas sehingga banyak 

mengetahui informasi mengenai program Campus Social Responsibility. Berikut 

kutipan wawancara yang dilakukan pada 10 mei 2017. 

“Ya budaya itu budaya orang-orangnya masih seperti anak harus 

bekerja, harus dinikahkan cepat-cepat dengan adanya budaya 

tersebut mempengaruhi masyarakat disini mbak, program ini juga 

terhambat dalam pelaksanaannya karena memang adanya budaya 

ini” 

 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Ibu Ayu Prabadani sebagai berikut: 

“Saya berpendapat setelah adanya program ini pun masyarakat 

disekitar sini tetap tidak berubah mbak budayanya, kalau bisa 
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anaknya cepat nikah ya di nikahkan saja kalau pendidikan nanti-

nanti saja kan bisa” 

 

Hal yang sama bahwa sampai saat ini budaya di masyarakat tidak berubah 

saat adanya program Campus Social Responsibility di kecamatan semampir ini, 

pendapat ini disampaikan oleh Bapak Widodo Agung yang diwawancari pada 

tanggal 10 mei 2017. 

“Budaya ya dari orang madura ya namanya orang madura 

budayanya ya seperti itu cari uang, cari uang terus jualan saja sih 

jadi berpengaruh ke anak-anak mereka, anak-anaknya disuruh 

jualan saja tidak usah sekolah” 

 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Bapak Widodo Agung sebagai berikut: 

“Gak berubah mbak tetap seperti itu namanya aja sudah menjadi 

budaya disini ya, budaya ya kebiasaan kan sama saja maka dari itu 

budayanya masyarakat disini tidak berubah sama sekali” 

 

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Adi Nawari bahwa budaya di 

masyarakat tidak berubah, namun memang keadaan mereka yang membuat 

mereka tidak berubah, berikut pemaparannya yang diwawancarai pada tanggal 14 

mei 2017. 

“Budaya yang masih berjalan, banyak orang tua lebih menyuruh 

untuk bekerja lebih penting daripada sekolah, hal tersebut juga 

yang mempengaruhi perkembangan saya karena sekarang saya 

lebih suka bekerja dibanding untuk belajar” 

 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Adi Nawari sebagai berikut: 

“Budaya tersebut mempengaruhi program ini dalam pelaksanannya 

dan juga budaya tersebut tidak berubah, karena saya tetap belajar 

sekolah tapi setelah pulang sekolah saya tetap bekerja membantu 

orang tua saya mbak” 

 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Munaroh selaku 

orangtua bahwa budaya masyarakat tidak berubah setelah adanya program 

Campus Social Responsibility ini. Berikut ini kutipan wawancara yang dilakukan 

pada tanggal 11 mei 2017. 
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“Budaya disini tidak perlu pendidikan yang terlalu tinggi karena 

nantinya lebih penting mencari uang ini sih menurut saya, budaya 

ini juga mempengaruhi masyarakat disini mbak kayak sesama 

tetangga gitu anak saya sekolah malah di ejek ngapain katanya 

sekolah gitu” 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Ibu Siti Munaroh sebagai berikut: 

“Namanya budaya ya begitu saja tetap tidak berubah sama sekali, 

saya sudah disini dilingkungan ini berrtahun-tahun karena memang 

masyarakatnya yang lebih memikirkan uang saja”  

 

Hal yang sama bahwa sampai saat ini budaya di masyarakat tidak berubah 

saat adanya program Campus Social Responsibility di kecamatan semampir ini, 

pendapat ini disampaikan oleh Maulidya Nabila yang diwawancari pada tanggal 

11 mei 2017. 

“Budaya masih berjalan disini budayanya banyak orang tua 

masyarakat juga lebih menyuruh untuk bekerja, menikah daripada 

sekolah itu mempengaruhi berkembangan saya juga mbak, saya 

pengen sekolah tapi lebih disuruh untuk bekerja saja’ 

 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Maulidya Nabila sebagai berikut: 

“Enggak mbak, budaya tetep gak berubah setelah adanya program 

ini. Ya yang saya katakan tadi kalau memang orangtua rata-rata 

disini masyarakatnya juga sangat bepegang teguh terhadap budaya 

disini” 

 

Hal yang sama bahwa sampai saat ini budaya di masyarakat tidak berubah 

saat adanya program Campus Social Responsibility di kecamatan semampir ini, 

pendapat ini disampaikan oleh Bapak Imam Handoko yang diwawancari pada 

tanggal 12 mei 2017. 

“Budaya disini ya saya kira sih lebih mementingkan untuk mencari 

uang ya mbak, mangkanya kadang itu anak-anak disini gak sekolah 

ya cari uang saja, sudah hal biasa kalau anak-anak yang gak 

sekolah disini itu bekerja bantuin orangtuanya juga” 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Bapak Imam Handoko sebagai berikut: 
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“Kalau budayanya gak berubah ya mbak tetap seperti itu, karena 

kadang ada orang tua ya tidak mau anaknya mengikuti program itu 

lebih milih cari uang gitu kan mempengaruhi program itu mbak” 

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Agus Prayitno selaku 

tokoh masyarakat bahwa budaya masyarakat tidak berubah setelah adanya 

program Campus Social Responsibility ini. Berikut ini kutipan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 9 mei 2017. 

“Budaya ya disini itu mayoritas madura ya mbak, apa ya orangnya 

ya seperti itu tidak terduga, itu budaya orang madura eh menganut 

disini beda sama yang disana perkembangannya mempengaruhi 

setiap orang pokoknya dimana orang madura uang-uang saja” 

Namun setelah adanya Campus Sosial Responsibility budaya mereka 

menurut Bapak Agus Prayitno sebagai berikut: 

“Tidak berubah ya mbak budayanya ya seperti itu saja sih menurut 

saya karena memang sejak saya disini sudah lama kan budaya 

orang disini ya itu-itu aja gak berubah karena berubahnya susah” 

 

Ditinjau dari kutipan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa program 

Campus Social Responsibility ini tidak dapat merubah budaya di masyarakat, 

orang tua dan adik asuh di Kecamatan Semampir. Karena memang budaya susah 

untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini bisa dikatakan 

juga budaya tersebut sudah menjadi tradisi disini dimana tradisi dari suku madura 

menjadi dominan karena di daerah Kecamatan Semampir ini mayoritas suku 

madura dimana orang-orang madura terkenal dengan lebih baik bekerja, mencari 

uang daripada menyuruh anak-anak mereka bersekolah tinggi. Jadi dapat 

dikatakan bahwa program ini tidak dapat merubah budaya atau kebiasaan 

masyarakat disini walaupun program ini sangat memberikan dampak positif bagi 

masyarakat di Kecamatan Semampir. 

Berdasarkan rangkaian jawaban yang diberikan oleh para informan 

mengenai program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir, maka 

klasifikasi jawaban informan tersebut dapat dikategorikan dalam tabel 3.5 berikut 

ini: 
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Tabel 3.5 

Hasil Wawancara dengan Informan Mengenai Budaya  

dalam Program Campus Social Responsibility 

 

No.  Informan Peran/ Jabatan Keterangan 

1.  Moch. Imzak  Tokoh Masyarakat Awalnya Bapak Moch. Imzak 

menginformasikan bahwa budaya di 

masyarakat semampir ini budaya agama 

yang sangat kuat dimana masyarakat disini 

kurang percaya akan pemerintah maupun 

sesama manusianya, mereka lebih percaya 

pada ulama-ulama daripada pemerintah 

sedangkan kita di pimpin oleh sebuah 

pemerintahan. Setelah adanya program ini 

budaya disini tetap saja bisa dikatakan 

tidak berubah karena memang susahnya 

kepercayaan orang-orang terhadap 

pemerintah meskipun telah membantu 

mereka. 

2.  Gatot 

Soewito 

Tokoh Masyarakat Awalnya Bapak Gatot Soewito 

menginformasikan bahwa budaya di daerah 

sini kebanyakan dari ras madura dimana 

orang madura itu agamanya kuat dan 

kebanyakan dari mereka lebih percaya 

kepada ulama-ulama daripada sesama 

manusianya itu juga menghambat program 

ini karena memang setelah adanya program 

ini budaya disini tidak berubah sama sekali 

karena orang-orang disana lebih percaya 

kepada ulama-ulama daripada pemerintah 

sekalipun. 

3. Atiyun Najah Dinas Sosial Awalnya Ibu Atiyun Najah 

menginformasikan bahwa budaya didaerah 

semampir ini kan kebanyakan ras madura 

dimana memang orang madura terkenal 

dengan mencari uang saja jadi budaya 

disini itu lebih mementingkan mencari 

uang daripada harus menempuh pendidikan 

yang tinggi, namun setelah adanya program 

itu budaya tetap saja tidak berubah karena 

budaya memang susah untuk dirubah. 

4. Ayu 

Prabadani 

Tokoh Masyarakat Awalnya Ibu Ayu Prabadani 

menginformasikan bahwa budaya disini itu 

terkenal dengan budaya anak dinikahkan 
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cepat-cepat dan anak harus bekerja tidak 

perlu sekolah tinggi-tinggi karena bekerja 

saja cari uang sudah cukup setelah adanya 

program ini pun budaya disana tetap tidak 

berubah karena memang budaya disana 

sangat melekat untuk masyarakat 

disekitaraan semampir ini. 

5. Widodo 

Agung 

Tokoh Masyarakat Awalnya Bapak Widodo Agung 

menginformasikan bahwa budaya disini 

kan kebanyakan orang madura dimana 

orang madura itu mencari uang saja, uang 

untuk hidup maka dari itu anak-anaknya 

juga disuruh bekerja saja kalau untuk 

pendidikan bisa nanti-nanti, setelah adanya 

program tersebut juga budaya disana tidak 

berubah karena sudah menjadi kebiasaan 

disini seperti itu susah untuk dirubah. 

6. Adi Nawari Adik Asuh Awalnya Adi Nawari menginformasikan 

bahwa budaya disini banyak orangtua yang 

masih menyuruh anaknya untuk bekerja 

saja dibanding untuk sekolah dan itu sangat 

mempengaruhi perkembangan anak-anak 

disini, setelah adanya program ini budaya 

tersebut juga tidak berubah dimana saya 

tetap bekerja walaupun sudah sekolah dan 

kadang-kadang sekolah ditinggalakan 

anak-anak tersebut karena disuruh oleh 

orangtua mereka. 

7. Siti Munaroh Orangtua Awalnya Ibu Siti Munaroh 

menginformasikan bahwa budaya 

masyarakat disini tidak perlu pendidikan 

yang tinggi karena memang menurut 

masyarakat disana mencari uang yang 

banyaknya lah yang penting kalau 

pendidikan memang dinomer duakan. 

Namun setelah adanya program ini budaya 

disini juga tetap tidak berubah karena 

budaya akan tetap seperti itu karena 

menurut masyarakat disana bahwa uang 

saja yang penting pendidikan tidak 

seberapa penting. 

8. Maulidya 

Nabila 

Adik Asuh Awalnya Maulidya Nabila 

menginformasikan bahwa budaya didaerah 

sini orangtua dan masyarakatnya lebih 
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memikirkan untuk bekerja saja dan 

menikah tanpa memikirkan pentingnya 

sebuah pendidikan untuk anak. Setelah 

adanya program ini budaya disini pun 

menurut Maulidya juga tidak berubah 

karena memang budaya susah untuk 

dirubah jadi budaya disini sulit untuk 

berubah meskipun program ini sangat 

berpengeruh terhadap masyarakat, orangtua 

dan adik asuhnya. 

9. Imam 

Handoko 

Orangtua Awalnya Bapak Imam Handoko 

menginformasikan bahwa budaya disini 

lebih mementingkan untuk mencari uang 

kalau anak-anak gak sekolah disini ya 

mencari uang saja dan bekerja bantuin 

orangtuanya setelah adanya program ini 

pun budaya tetap tidak berubah karena 

kebanyakan orangtua tidak mau anaknya 

mengikuti program ini karena menurut 

mereka lebih baik anaknya bekerja saja 

dibanding harus sekolah mengejar 

pendidikannya sampai tinggi. 

10. Agus Prayitno Tokoh Masyarakat Awalnya Bapak Agus Prayitno 

menginformasikan bahwa budaya didaerah 

sini mayoritas orang madura dimana 

memang pokoknya pikirannya hanya 

mencari uang saja tanpa memikirkan 

pendidikan bagi anak-anaknya setelah 

adanya program ini pun budayanya tidak 

berubah karena memang budaya sulit untuk 

dirubah banyak masyarakat yang menamati 

bahwa memang budaya kalau sudah 

menjadi kebiasaan akan susah sekali 

berubah. 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2017 

 

Menurut hasil wawancara mengenai budaya dalam program Campus 

Social Responsibility ini dapat disimpulkan bahwa budaya di masyarakat daerah 

Kecamatan Semampir ini mayoritas orang madura dimana memang budayanya 

mereka yaitu untuk memtingkan mencari uang dan budayanya yang lain yaitu 

mereka lebih percaya kepada ulama-ulama dibandingkan pemerintah. Jadi 

program ini tidak dapat merubah budaya di masyarakat daerah sini karena 
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memang namanya budaya yang sudah menjadi kebiasaaan orang disuatu tempat 

tinggal akan susah sekali untuk berubah. Meskipun itu berubah untuk demi 

kebaikan namun dirasa kalau tentang budaya memang akan susah, kalaupun bisa 

berubah budaya akan mengalami masa yang panjang untuk berubah tergantung 

bagaimana masyarakat, orang-orang disekitar lingkungan tersebut. 

 

3.2 Interpretasi Data 

 Pada sub bab ini, data yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya akan 

dianalisis dan diinterpretasikan dengan teori-teori yang digunakan. Interpretasi 

data adalah proses dimana data yang telah diperoleh pada saat penelitian akan 

dikaitkan dengan teori yang digunakan. Interpretasi data bertujuan untuk 

membandingkan hasil analisis data dengan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni evaluasi dampak program Campus Social Responsibility 

sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan 

pada bab 1 yaitu bagaimana evaluasi dampak program Campus Social 

Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

Program Campus Social Responsibility merupakan program yang 

bertujuan untuk mengurangi jumlah angka anak putus sekolah dan anak terancam 

putus sekolah yang diakibatkan karena kemiskinan. Program Campus Social 

Responsibility  dilaksanakan berdasarkan seperti yang tertuang pada UU Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20, 

ayat 2 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

masyarakat. Dengan adanya konsep Tri dharma Perguruan Tinggi tersebut 

diharapakan adanya keterkaitan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. 

Sehingga kedepannya kewajiban tri dharma di atas dapat sepenuhnya dapat 

dijalankan dan terdapat wujud nyata peran serta secara langsung perguruan tinggi 

terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.   

Berdasarkan situasi tersebut, sejak tahun 2014, Dinas Sosial Kota 

Surabaya serta Perguruan Tinggi/Universitas yang berada di Kota Surabaya 

bekerja sama untuk berusaha memberikan solusi permasalahan pendidikan di atas 
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melalui program Campus Social Responsibility, program tersebut bertujuan untuk 

pengentasan masalah pendidikan yang dialami oleh anak-anak 

PMKS/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya di Kota Surabaya 

beberapa permasalahan pendidikan yang dialami oleh anak-anak PMKS di 

Surabaya adalah masih adanya anak yang mengalami putus sekolah dan tidak 

sekolah dengan alasan yang bermacam-macam. 

Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan semua kecamatan di Kota 

Surabaya ini melaksanakan program Campus Social Responsibility tersebut. 

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Semampir merupakan daerah yang 

menyatakan bahwa jumlah anak putus sekolah dan terancam putus sekolah 

pertama diantara daerah lain di Kota Surabaya. Dalam hal ini, peneliti menjadikan 

Kecamatan Semampir menjadi fokus utama dalam penelitian kali ini. Beberapa 

pertimbangan telah diambil oleh peneliti untuk menjadikan Kecamatan Semampir 

sebagai fokus utama, diantaranya adalah karena Kecamatan Semampir memiliki 

jumlah anak putus sekolah dan terancam putus sekolah pertama dan jumlah 

penduduk paling miskin di Kota Surabaya. 

Program Campus Social Responsibility ini bertujuan untuk mengurangi 

jumlah anak putus sekolah dan terancam putus sekolah yang tentunya 

berpengaruh terhadap masyarakat. Program ini dilaksanakan atas bantuan 

pemerintah namun tidak seluruhnya. Karena program ini bertujuan untuk 

mengurangi jumlah anak putus sekolah dan terancam putus sekolah, pelaksana 

program lebih di fokuskan pada bagaimana membuat anak-anak tersebut dapat 

bersekolah kembali. 

Dengan dilaksankannya program Campus Social Responsibility ini 

masyarakat, orang tua dan adik  asuh diharapkan sadar terhadap pentingnya 

pendidikan. Pencapaian ini menjadi evaluasi dampak dari pelaksanaan program 

Campus Social Responsibility sesuai dengan tujuan program ini. Terdapat 

beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan program Campus Social 

Responsibility tersebut. Dengan menggunakan evaluasi atau penilaian Before and 

after comparisons akan menjadi alat ukur pelaksanaan program Campus Social 
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Responsibility sesuai indikator perubahan sosial. Berikut adalah indikator-

indikator program Campus Social Responsibility: 

1. Nilai-nilai 

Indikator pertama ini berfokus pada perubahan nilai-nilai dalam 

masyarakat, orang tua dan adik asuh. Nilai-nilai adalah anggapan 

masyarakat dan individu tentang sesuatu yang diharapkan baik dan buruk. 

Dengan adanya program Campus Social Responsibility ini, masyarakat 

bisa merubah nilai-nilai mereka dengan merespon program Campus Social 

Responsibility ini dengan baik. 

2. Sikap 

Sikap masyarakat, orang tua dan adik asuh ini sama-sama tidak 

peduli akan pentingnya pendidikan, karena memang kondisi ekonomi serta 

keadaan lingkungan mereka yang tidak peduli akan pendidikan sekolah 

anak, maka dari itu sikap masyarakat, orang tua serta adik asuh selaku 

sasaran utama program ini memiliki sikap yang cuek dan tidak peduli akan 

pentingnya pendidikan. Pelaksanaan program Campus Social 

Responsibility mampu merubah sikap masyarakat, orang tua serta adik 

asuh dimana sudah mengalami perubahan, masyarakatnya yang sekarang 

sudah peduli akan pendidikan terlihat dari respon mereka terhadap 

program ini. Lalu orang tua yang sudah dijelaskan akan program ini juga 

mengerti bahwa pendidikan memang sangat penting dan juga adik asuh 

yang senang bisa bersekolah kembali tanpa perlu memikirkan biaya, sikap 

mereka yang awalnya cuek sekarang berubah menjadi lebih peduli antar 

sesama. 

3. Pola Perilaku 

Ada perubahan pola perilaku dari masyarakat, orang tua dan adik 

asuh dari pelaksanaan program ini orang tua serta masyarakat 

menanggapinya dengan hal yang positif dimana program ini merubah pola 

perilaku anak yang dulunya nakal tidak mau sekolah sekarang mau 

sekolah dan sangat jujur serta displin dalam hidup bermasyarakat. 

Perubahan tersebut membuat anak lebih displin karena mereka dituntut 
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untuk melakukan perubahan ke perubahan yang lebih baik. Pola perilaku 

juga sangat mudah untuk dirubah tinggal bagaimana faktor lingkungan 

juga harus membantu perubahan anak-anak tersebut untuk lebih baik lagi. 

4. Budaya  

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi 

ke generasi. Dimana memang budaya sangat susah untuk dirubah karena 

sudah dari orang-orang tertua sudah memegang teguh budayanya. Budaya 

tidak berubah setelah adanya program ini, karena memang budaya susah 

untuk dirubah. Budaya sendiri cara hidup dan berkembang dari generasi ke 

generasi, daridulu sampai sekarang budaya memang susah untuk dirubah 

jadi meskipun setelah adanya program ini budaya tersebut tidak berubah 

sama sekali karena memang lemahnya perubahan yang terjadi didalam 

unsur budaya ini. 

 

3.2.1 Penilaian Dampak Program Campus Social Responsibility berdasarkan 

indikator Perubahan Sosial 

 Untuk mengetahui bagaimana suatu program atau kebijakan yang telah 

dilaksanakan menghasilkan perubahan terhadap target atau sasaran diperlukan 

suatu penelitian, salah satunya adalah dengan melakukan evalusi, berikut adalah 

metode evaluasi menurut Ernest R. Alexander (dalam Aminudin, 2007) 

menurutnya terdapat 5 tipe evaluasi yaitu : 

6. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian 

dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah 

program di laksanakan. 

7. Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji 

suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi ada(actual) dengan 

ketetapan perencanaan (planned). 

8. Experental (controlled) models, metode mengkaji suatu objek penelitian 

dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetauhi kondisi 

yang di teliti. 
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9. Quasi experimental models, merupakan metode yang  mengkaji suatu 

objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan 

pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang di teliti. 

10. Cost oriental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian hanya 

berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana . 

Penelitian ini menggunakan salah satu metode yang dikemukakan oleh 

Ernest R. Alexander yakni Before and after comparisons, seperti yang telah 

dijelaskan pada bahasan dalam bab sebelumnya, metode ini mengkaji suatu 

objek penelitian dengan menunjukkan kondisi sebelum program dilaksanakan 

dan sesudah program dilaksanakan. Pada penelitian ini, metode evaluasi ini 

digunakan untuk mengkaji sebelum adanya program Campus Social 

Responsibility dan kondisi sesudah adanya program Campus Social 

Responsibility. Berikut ini adalah Before and after comparisons berdasar 

indikator perubahan sosial program Campus Social Responsibility, di 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya: 

Tabel 3.6 

Before and after comparisons program Campus Social Responsibility 

Berdasarkan indikator perubahan sosial 
No. Indikator Before After 

1.  Nilai-nilai Didalam masyarakat di 

Kecamatan Semampir memiliki 

nilai-nilai yang negatif atau 

buruk dalam hal pendidikan 

sekolah anak, mereka sangat 

kurang memperhatikan 

pendidikan anak mereka karena 

rata-rata anak-anak tersebut 

disuruh untuk membantu 

orangtua bekerja, karena 

memang menurut masyarakat 

Kecamatan Semampir bekerja 

lebih penting daripada sekolah. 

Nilai-nilai dalam masyarakat ini 

bersifat negatif karena memang 

masyarakat serta orangtua 

bahkan anak-anak yang putus 

sekolah disini mengalami minim 

Nilai-nilai di dalam 

masyarakat Kecamatan 

Semampir ini sudah berubah 

menjadi lebih baik karena 

adanya program ini, 

masyarakat maupun 

orangtua sangat peduli akan 

pendidikan sekolah anak 

mereka, mereka disadarkan 

bahwa pendidikan memang 

penting untuk 

keberlangsungan hidup 

anaknya nanti. 

Program Campus Social 

Responsibility membawa 

dampak yang positif karena 

setelah adanya program ini 

masyarakat, orangtua serta 
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sekali tentang pentingnya 

pendidikan. 

anak-anak yang mengalami 

putus sekolah mengerti akan 

pentingnya pendidikan. 

 

2. Sikap Sikap di masyarakat, orang tua 

maupun adik asuh di Kecamatan 

Semampir ini sama-sama tidak 

peduli akan pentingnya 

pendidikan, karena memang 

kondisi ekonomi serta keadaan 

lingkungan mereka yang tidak 

peduli akan pendidikan sekolah 

anak, maka dari itu sikap 

masyarakat, orang tua serta adik 

asuh selaku sasaran utama 

program ini memiliki sikap yang 

cuek dan tidak peduli akan 

pentingnya pendidikan. 

Sikap dari masyarakat, orang 

tua dan adik asuh di 

Kecamatan Semampir ini 

sudah mengalami perubahan, 

masyarakatnya yang 

sekarang sudah peduli akan 

pendidikan terlihat dari 

respon mereka terhadap 

program ini. Lalu orang tua 

yang sudah dijelaskan akan 

program ini juga mengerti 

bahwa pendidikan memang 

sangat penting dan juga adik 

asuh yang senang bisa 

bersekolah kembali tanpa 

perlu memikirkan biaya, 

sikap mereka yang awalnya 

cuek sekarang berubah 

menjadi lebih peduli antar 

sesama. 

3. Pola 

Perilaku 

Pola perilaku yang dulu awalnya 

anak-anak ini memang tidak 

mau dan tidak suka sekolah, 

karena faktor lingkungan 

mereka yang lebih 

mengutamakan bekerja 

dibanding sekolah disertai 

masalah biaya dari orang tua 

membuat pola perilaku mereka 

sangat tidak displin. Yang 

berdampak sangat negatif bagi 

kelangsungan hidup mereka 

sendiri. 

Setelah adanya program ini 

orang tua serta masyarakat 

menanggapinya dengan hal 

yang positif dimana program 

ini merubah pola perilaku 

anak yang dulunya nakal 

tidak mau sekolah sekarang 

mau sekolah dan sangat jujur 

serta displin dalam hidup 

bermasyarakat. Dimana 

setelah adanya program ini 

menimbulkan dampak yang 

positif yang dimana pola 

perilaku anak pun berubah 

lebih displin tentang 

pendidikan dan sekolahnya. 

4.  Budaya Budaya di daerah Kecamatan 

Semampir ini tidak jauh dari 

kata bahwa bekerja/ uang lebih 

penting daripada pendidikan dan 

Budaya di daerah Kecamatan 

Semampir ini tidak berubah 

setelah adanya program ini, 

karena memang budaya 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

III-39 

SKRIPSI DAMPAK SOSIAL PROGRAM….. DESI ELVIANI 

 

yang kedua mayoritas penduduk 

di wilayah ini adalah ras madura 

membuat anak-anak yang 

waktunya memang sekolah tapi 

dituntut untuk menikah saja, 

memang budaya orang disana 

seperti itu karena memang putus 

sekolahnya anak-anak disana 

akibat biaya, jadi menurut 

mereka harus bekerja atau 

menikah saja. 

susah untuk dirubah. Budaya 

sendiri cara hidup dan 

berkembang dari generasi ke 

generasi, daridulu sampai 

sekarang budaya memang 

susah untuk dirubah jadi 

meskipun setelah adanya 

program ini budaya tersebut 

tidak berubah sama sekali 

karena memang lemahnya 

perubahan yang terjadi 

didalam unsur budaya ini.  

 

 Dari keterangan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa program Campus 

Social Responsibility memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat di 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dari empat indikator tiga diantaranya yaitu 

nilai-nilai, sikap dan pola perilaku mengalami perubahan yang signifikan yang 

menjadi contoh jelas dari ouput masyarakat yang kebanyakan telah menerima dan 

melaksanakan program Campus Social Responsibility ini dengan baik, namun 

budaya memang susah untuk diberubah karena memang sudah adat di Kecamatan 

Semampir ini sudah untuk dirubah, maka dari itu meskipun adanya program 

Campus Social Responsibility ini budaya di masyarakat Kecamatan Semampir 

tidak berubah. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa program Campus 

Social Responsibility memberikan perubahan yang cukup berarti bagi masyarakat 

khususnya orang tua dan adik asuh yang menjadi sasaran program ini. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan laporan penelitian 

ini. Pada bab ini akan diuraikan hasil akhir berupa kesimpulan, saran dari peneliti 

dan rekomendasi kebijakan. Pengambilan kesimpulan dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil seluruh proses penelitian yang 

dilakukan, baik melalui wawancara maupun berbagai data yang diperoleh selama 

penelitian. Selanjutnya penelitian akan berupaya memberikan saran dan 

rekomendasi kebijakan berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 

penelitian. 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa program Campus Social Responsibility merupakan program 

yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Campus Social Responsibility 

merupakan program yang menjawab permasalahan tentang putusnya anak sekolah 

dan anak terancam putus sekolah yang berdampak pada kondisi masyarakat. 

Program Campus Social Responsibility merupakan metode untuk mengurangi 

jumlah angka anak putus sekolah di Kota Surabaya yang dimana semakin tahun 

jumlah angka anak putus sekolah selalu meningkat. 

Pelaksanaan program Campus Social Responsibility ini ditunjukan kepada 

anak putus sekolah, anak terlantar, anak jalanan serta anak terancam putus sekolah 

di seluruh Kota Surabaya, dimana memang di Kota Surabaya jumlah anak putus 

sekolah semakin meningkat. Kualitas sumberdaya, masyarakat serta orang tua dari 

anak-anak tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran tentang pentingnya 

pendidikan pada anak, keadaan tersebut menjadi prioritas juga dari program 

Campus Social Responsibility ini. 

Program Campus Social Responsibility mengajak masyarakat serta orang 

tua menjadi pelaksana sekaligus pengawas proses pelaksanaan program tersebut. 

Selain itu, masyarakat serta orang tua juga dilibatkan secara langsung dalam 
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membantu dalam pelaksanaan program Campus Social Responsibility dengan 

difasilitasi oleh Satgas Dinas Sosial sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai dengan baik.  

Adanya program Campus Social Responsibility ini memberikan perubahan 

dilihat dari aspek nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan budaya bagi masyarakat, 

orang tua dan adik asuh yang menjadi sasaran. Berikut adalah jenis dampak yang 

dilihat dari program Campus Social Responsibility: 

1. Nilai-nilai

Program Campus Social Responsibility memberikan pengaruh 

nyata bagi masyarakat di Kecamatan Semampir. Sebelumnya, nilai-nilai 

didalam masyarakat di Kecamatan Semampir memiliki nilai-nilai yang 

negatif atau buruk dalam hal pendidikan sekolah anak, mereka sangat 

kurang memperhatikan pendidikan anak mereka karena rata-rata anak-

anak tersebut disuruh untuk membantu orangtua bekerja, karena memang 

menurut masyarakat Kecamatan Semampir bekerja lebih penting daripada 

sekolah. Setelah dilaksanakannya program Campus Social Responsibility 

di Kecamatan Semampir ini, nilai-nilai di dalam masyarakat Kecamatan 

Semampir ini sudah berubah menjadi lebih baik karena adanya program 

ini, masyarakat maupun orangtua sangat peduli akan pendidikan sekolah 

anak mereka, mereka disadarkan bahwa pendidikan memang penting 

untuk keberlangsungan hidup anaknya nanti. Dengan demikian, dampak 

dilihat dari perubahan sosial nilai-nilai yang telah dirasakan secara 

signifikan oleh sasaran program tersebut. 

2. Sikap

Dalam proses pelaksanaan program Campus Social Responsibility, 

masyarakat di Kecamatan Semampir mengalami peningkatan dalam 

perubahan sikap. Hal ini dapat dilihat dari sikap di masyarakat, orang tua 

maupun adik asuh di Kecamatan Semampir ini sama-sama tidak peduli 

akan pentingnya pendidikan, karena memang kondisi ekonomi serta 

keadaan lingkungan mereka yang tidak peduli akan pendidikan sekolah 

anak, maka dari itu sikap masyarakat, orang tua serta adik asuh selaku 
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sasaran utama program ini memiliki sikap yang cuek dan tidak peduli akan 

pentingnya pendidikan. Setelah dilaksanakannya program ini sikap dari 

masyarakat, orang tua dan adik asuh di Kecamatan Semampir ini sudah 

mengalami perubahan, masyarakatnya yang sekarang sudah peduli akan 

pendidikan terlihat dari respon mereka terhadap program ini. Lalu orang 

tua yang sudah dijelaskan akan program ini juga mengerti bahwa 

pendidikan memang sangat penting dan juga adik asuh yang senang bisa 

bersekolah kembali tanpa perlu memikirkan biaya, sikap mereka yang 

awalnya cuek sekarang berubah menjadi lebih peduli antar sesama. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat, orang tua serta adik 

asuh menjadi lebih baik dengan adanya program Campus Social 

Responsibility ini. 

3. Pola Perilaku 

Sebelum adanya program ini, pola perilaku yang dulu awalnya 

anak-anak ini memang tidak mau dan tidak suka sekolah, karena faktor 

lingkungan mereka yang lebih mengutamakan bekerja dibanding sekolah 

disertai masalah biaya dari orang tua membuat pola perilaku mereka 

sangat tidak displin. 

Namun setelah adanya program ini, orang tua serta masyarakat 

menanggapinya dengan hal yang positif dimana program ini merubah pola 

perilaku anak yang dulunya nakal tidak mau sekolah sekarang mau 

sekolah dan sangat jujur serta displin dalam hidup bermasyarakat. 

4. Budaya  

Budaya sebagian masyarakat di Kecamatan Semampir sebelum 

adanya program ini adalah budaya di daerah Kecamatan Semampir ini 

tidak jauh dari kata bahwa bekerja/ uang lebih penting daripada 

pendidikan dan yang kedua mayoritas penduduk di wilayah ini adalah ras 

madura membuat anak-anak yang waktunya memang sekolah tapi dituntut 

untuk menikah saja, memang budaya orang disana seperti itu karena 

memang putus sekolahnya anak-anak disana akibat biaya, jadi menurut 

mereka harus bekerja atau menikah saja. 
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Namun setelah adanya program ini budaya di Kecamatan 

Semampir ini juga tetap seperti itu yaitu budaya di daerah Kecamatan 

Semampir ini tidak berubah setelah adanya program ini, karena memang 

budaya susah untuk dirubah. Budaya sendiri cara hidup dan berkembang 

dari generasi ke generasi, daridulu sampai sekarang budaya memang susah 

untuk dirubah jadi meskipun setelah adanya program ini budaya tersebut 

tidak berubah sama sekali karena memang lemahnya perubahan yang 

terjadi didalam unsur budaya ini. 

Jika ditarik kesimpulan, maka program Campus Social 

Responsibility memberikan dampak sosial yang posiitf, dengan melihat 

perubahan dari empat aspek yaitu nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan 

budaya yang terjadi di masyarakat, orang tua serta adik asuh. Program 

Campus Social Responsibility meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

terutama pada pentingnya pendidikan. 

4.2 Saran 

Setiap kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu 

saja memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Oleh karena itu diperlukan 

adanya saran untuk memperbaiki kualitas kebijakan atau program yang sedang 

berjalan maupun yang akan datang. Begitu juga halnya dengan program Campus 

Social Responsibility memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini adalah saran 

untuk program Campus Social Responsibility: 

1. Berdasarkan keterengan-keterangan yang diperoleh selama penelitian ini

berlangsung. Dimana masyarakat, orangtua dan adik asuh harus lebih

meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai yang baik didalam

masyarakar agar nilai-nilai tersebut terus membawa dampak yang positif.

2. Meningkatkan kepedulian dan perhatian kepada anak putus sekolah

khusunya yang berada disekitar lingkungan tempat tinggal agar

masyarakat, orangtua dan adik asuh dapat menerapkan sikap yang lebih

peduli lagi terhadap pendidikan.
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3. Melaksanakan program Campus Social Responsibility dengan baik agar 

menghasilkan output yang baik dengan melakukan monitoring. 

4. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya tentang penelitian tentang program 

Campus Social Responsibility dengan karateristik masing-masing individu 

agar pendataan semakin mudah dan juga hubungannya dengan pola 

perilaku dalam masyarakat. 

5. Perlu adanya peralatan yang mendukung yang dapat membantu 

memudahkan pengamatan tentang pola perilaku. 

6. Manusia hidup karena adanya budaya, sementara itu budaya akan terus 

hidup dan berkembang dimana manusia mau melestarikan kebudayaan dan 

bukan merusaknya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa manusia dan 

budaya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya 

tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil budaya, setiap hari 

manusia melihat dan menggunakan budaya, bahkan tanpa kita sadari atau 

tidak manusia merusak kebudayaan. Maka dari itu, sebagai manusia yang 

berbudaya kita harusnya mampu untuk terus dan tetap berbudaya. 
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Pedoman Wawancara 

 

Dinas Sosial Kota Surabaya 

No Indikator Pertanyaan 

1.  Nilai Sebelum 

1. Menurut Bapak/Ibu apa maksud dan 

tujuan dari program Campus Social 

Responsibility? 

2. Menurut Bapak/Ibu mengapa 

dikawasan semampir ini masih banyak 

anak putus sekolah? 

3. Berapa rentan usia anak putus 

sekolah? 

4. Mengapa anak putus sekolah masih 

banyak ditemui? 

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana 

penilaian masyarakat dengan 

banyaknya anak putus sekolah? 

6. Bagaimana cara mensosialisasikan 

program Campus Social 

Responsibility? 

Sesudah  

1. Apakah manfaat yang dirasakan 

dalam program Campus Social 

Responsibility? 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah program 

ini dapat mengurangi jumlah anak 

putus sekolah? 

3. Setelah adanya program Campus 

Social Responsibility ini bagaimana 

penilaian masyarakat? 

4. Menurut Bapak/Ibu apa saja pola 

pandangan masyarakat yang berubah 

setelah adanya program Campus 

Social Responsibility ini? 

5. Apa hambatan yang terjadi dalam 

program Campus Social 

Responsibility? 

6. Bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program Campus 

Social Responsibility? 

 

 Sikap  Sebelum  
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1. Bagaimana sikap masyarakat 

menanggapi program Campus Social 

Responsibility? 

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sikap 

orang tua dalam melihat pentingnya 

pendidikan sebelum adanya program 

Campus Social Responsibility? 

 

Sesudah  

1. Apa peran dinas sosial dalam program 

ini? 

2. Lalu setelah adanya program Campus 

Social Responsibility menurut 

Bapak/Ibu apakah ada perubahan 

sikap dari orangtua? (jika ada, seperti 

apa perubahannya) 

 Pola Perilaku Sebelum 

1. Apa saja aktivitas anak-anak putus 

sekolah disini sebelum adanya 

program Campus Social 

Responsibility? 

2. Bagaimana perilaku orang tua dalam 

mendidik anak-anak? 

 

Sesudah  

1. Setelah adanya program Campus 

Social Responsibility apa aktivitas 

anak-anak tersebut, apakah ada 

perubahan perilaku? 

2. Apa yang melatar belakangi 

perubahan perilaku tersebut? 

3. Apa dampak positif dan negatif dari 

program Campus Social 

Responsibility ini? 

4. Kendala apa yang dirasakan dari 

adanya program Campus Social 

Responsibility? 

5. Upaya apa yang telah dilakukan 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

 Budaya Sebelum 

1. Menurut Bapak/Ibu budaya apa yang 

masih melekat pada masyarakat yang 

tidak berubah sampai sekarang? 

2. Menurut Bapak/Ibu apa dampak bagi 

masyarakat tentang kondisi budaya 

sekarang? 
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3. Apakah program Campus Social 

Responsibility mempengaruhi budaya 

di masyarakat? 

 

Sesudah 

1. Perubahan budaya apa yang terjadi 

setelah program Campus Social 

Responsibility dilaksanakan? 

2. Budaya apa yang mempengaruhi 

program Campus Social 

Responsibility dalam pelaksanaannya? 

 

 

 

 

Tokoh Masyarakat  

di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

2.  Nilai  Sebelum 

1. Menurut Bapak/Ibu apa maksud dan 

tujuan program Campus Social 

Responsibility? 

2. Menurut Bapak/Ibu dikawasan 

semampir ini masih banyak anak 

putus sekolah tidak? 

3. Berapa rentan usia anak putus sekolah 

disini? 

4. Mengapa anak putus sekolah masih 

banyak ditemui? 

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana 

penilaian masyarakat disini dengan 

banyaknya anak putus sekolah? 

 

Sesudah  

1. Apakah manfaat yang dirasakan 

dalam program Campus Social 

Responsibility? 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah program 

ini dapat mengurangi jumlah anak 

putus sekolah? 

3. Setelah adanya program Campus 
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Social Responsibility ini bagaimana 

penilaian masyarakat ? 

4. Apa saja pola pandangan masyarakat 

yang berubah setelah adanya program 

Campus Social Responsibility ini? 

 Sikap Sebelum  

1. Bagaimana sikap masyarakat 

menanggapi program Campus Social 

Responsibility? 

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sikap 

orang tua dalam melihat pentingnya 

pendidikan sebelum adanya program 

Campus Social Responsibility? 

 

Sesudah  

1. Lalu setelah adanya program Campus 

Social Responsibility apakah ada 

perubahan sikap? (jika ada, seperti 

apa perubahannya) 

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sikap 

orang tua dalam melihat pentingnya 

pendidikan setelah adanya program 

Campus Social Responsibility? 

 

 Pola Perilaku Sebelum 

1. Apa saja aktivitas anak-anak putus 

sekolah disini sebelum adanya 

program Campus Social 

Responsibility? 

2. Bagaimana perilaku orang tua dalam 

mendidik anak-anak? 

3. Bagaimana perilaku anak-anak 

sebelum adanya program Campus 

Social Responsibility? 

 

Sesudah  

1. Setelah adanya program Campus 

Social Responsibility apa aktivitas 

anak-anak tersebut, apakah ada 

perubahan perilaku? 

2. Apa yang melatar belakangi 

perubahan perilaku tersebut? 

3. Apa dampak positif dan negatif dari 

program ini? 

4. Kendala apa yang dirasakan dari 

adanya program Campus Social 
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Responsibility? 

5. Upaya apa yang telah dilakukan 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

 Budaya Sebelum 

1. Menurut Bapak/Ibu budaya apa yang 

masih menjadi kebiasaan disini? 

2. Apakah budaya itu mempengaruhi 

perkembangan masyarakat disini? 

3. Apakah program Campus Social 

Responsibility mempengaruhi 

masyarakat disini? 

 

Sesudah  

1. Apakah budaya tersebut 

mempengaruhi program Campus 

Social Responsibility dalam 

pelaksanaannya? 

2. Apakah budaya tersebut berubah 

setelah adanya program Campus 

Social Responsibility? 

 

 

 

 

Orang Tua dari Adik Asuh 

di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

3.  Nilai Sebelum 

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana 

penilaian Bapak/Ibu disini dengan 

banyaknya anak putus sekolah? 

2. Apa alasannya anak Bapak/Ibu tidak 

melanjutkan sekolah? 

Sesudah  

1. Apakah manfaat yang dirasakan 

dalam program Campus Social 

Responsibility? 

2. Menurut saudara apakah program ini 

dapat memberikan manfaat bagi anak 

Bapak/Ibu? 

3. Setelah adanya program Campus 
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Social Responsibility ini bagaimana 

penilaian Bapak/Ibu? 

4. Apa saja pola pikir Bapak/Ibu yang 

berubah setelah adanya program 

Campus Social Responsibility ini? 

 

 Sikap Sebelum  

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sikap 

orang tua dalam melihat pentingnya 

pendidikan sebelum adanya program 

Campus Social Responsibility? 

2. Bagaimana respon Bapak/Ibu saat 

anak Bapak/Ibu tidak bisa 

melanjutkan sekolah? 

 

Sesudah  

1. Lalu setelah adanya program Campus 

Social Responsibility apakah ada 

perubahan sikap? (jika ada, seperti 

apa perubahannya) 

2. Bagaimana respon Bapak/Ibu jika 

anak Bapak/Ibu mengikuti program 

ini? 

3. Lalu setelah adanya program ini 

Bapak/Ibu mengizinkan anaknya 

untuk sekolah lagi atau tidak? 

 Pola Perilaku Sebelum 

1. Apa saja aktivitas anak-anak 

Bapak/Ibu yang tidak melanjutkan 

sekolah? 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mendidik anak-anak terutama masalah 

sekolah? 

Sesudah  

1. Setelah adanya program Campus 

Social Responsibility apa aktivitas 

anak-anak tersebut, apakah ada 

perubahan perilaku? 

2. Apa yang melatar belakangi 

perubahan perilaku tersebut? 

3. Apa dampak positif dan negatif dari 

program ini? 

4. Kendala apa yang dirasakan dalam 

mengikuti program Campus Social 

Responsibility? 

 Budaya Sebelum 
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1. Menurut Bapak/Ibu budaya apa yang 

masih menjadi kebiasaan disini? 

2. Apakah budaya itu mempengaruhi 

perkembangan masyarakat disini? 

3. Apakah program Campus Social 

Responsibility mempengaruhi 

masyarakat disini? 

 

Sesudah  

1. Apakah budaya tersebut 

mempengaruhi program Campus 

Social Responsibility dalam 

pelaksanaannya? 

2. Apakah budaya tersebut berubah 

setelah adanya program Campus 

Social Responsibility? 

 

Adik Asuh  

di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

4.  Nilai Sebelum 

1. Menurut adik, kenapa kita harus 

sekolah? 

2. Apakah adik mau melanjutkan 

sekolah sampai tinggi? 

3. Kalau tidak bersekolah apa 

alasannya? 

4. Bagaimana perasaan adik tidak bisa 

melanjutkan sekolah? 

 

Sesudah  

1. Apakah adik tau program Campus 

Social Responsibility? 

2. Kalau tau apa adik mengikutinya? 

3. Apa alasan kamu ikut program ini? 

4. Bagaimana manfaat yang adik rasakan 

dalam program Campus Social 

Responsibility? 

 Sikap Sebelum  

1. Bagaimana sikap adik melihat teman-

teman yang bisa melanjutkan sekolah? 

2. Apa usaha adik untuk tetap belajar 

walaupun tidak bisa bersekolah? 
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Sesudah  

1. Lalu setelah adanya program Campus 

Social Responsibility apa yang adik 

rasakan?  

2. Apakah adik sering belajar setelah 

adanya program Campus Social 

Responsibility? 

3. Apakah motivasi yang di dapat adik-

adik setelah adanya program tersebut? 

 Pola Perilaku Sebelum 

1. Apa saja aktivitas adik-adik disini 

sebelum adanya program Campus 

Social Responsibility? 

2. Bagaimana respon orang tua adik 

dalam mendidik adik? 

 

Sesudah  

1. Setelah adanya program Campus 

Social Responsibility apa aktivitas 

adik-adik tersebut, apakah ada 

perubahan perilaku? 

2. Apa yang menyebabkan perubahan 

tersebut? 

3. Apa dampak positif dan negatif  yang 

kamu rasakan dari program ini? 

4. Menurut kamu, apa kekurangan dari 

program ini? 

5. Apa harapan kamu setelah ini? 

 Budaya  Sebelum 

1. Menurut kamu budaya apa disini yang 

masih tetap berjalan? 

2. Apakah budaya tersebut 

mempengaruhi perkembangan kamu? 

 

Sesudah 

1. Menurut kamu apakah budaya 

tersebut mempengaruhi program 

Campus Social Responsibility? 

2. Apakah budaya tersebut berubah 

setelah adanya program Campus 

Social Responsibility? 
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