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Abstract 
 

This study aims to determine the social impact of Campus Social Responsibility program in Semampir, Surabaya. This 
research is motivated by the large number of poverty which resulted in the increasing number of school dropouts in every year. In an 
effort to overcome the high number of children dropping out of school, Surabaya City Government implement Campus Social 
Responsibility program. 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, 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. This research uses qualitative research method 
with descriptive research type. Data collection was done by interview and documentation techniques. The technique of determining 
informant is done purposively, while the technique of examining the validity of the data is done through triangulation of data 
resources. 

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. 
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PENDAHULUAN 

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. 

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. 

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 
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penduduk tidak sebanding dengan jumlah pekerja dan 

angka kelahiran yang semakin meningkat. 

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. Sukomanung

gal 

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 

 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. 

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 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 T

P

S 

PS TPS PS T

P

S 

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. Krembang

an 

12 9 4 4 5 6 



  

 

 

 
3 

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. Sambikere

p 

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. Sukomanu

nggal 

6 0 3 3 4 2 

24. Tambaksar

i 

11 10 5 6 7 0 

25. Tandes 7 13 3 0 2 1 

26. Tegalsari 15 5 8 9 13 2 

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. Wonokrom

o  

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 

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 

Universitas di 

Kota 
Surabaya 

melalui 

mahasiswa 

sebagai kakak 

Anak yang 

menjadi 
korban 

kekerasan/ 

di 

perlakukan 
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penting dari 

sebuah 

pendidikan 

kepada orang 

tuanya. 

pendamping. 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 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. 
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 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). 

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 penelitian memiliki 

perbedaan karena subjek, metodologi, teori yang 

digunakan maupun analisis penelitian yang antar satu 

peneliti dengan peneliti lainnya memiliki ciri khas 

masing-masing. 
Berdasarkan dengan latar belakang masalah, 

maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana dampak sosial  program Campus Social 

Responsibility terhadap masyarakat, orangtua dan adik 

asuh di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

dampak sosial program Campus Social Responsibility 

yang ada di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.  

Manfaat dari penelitian ini adalah secara 

akademis penelitian 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.. Secara praktis penelitian 

ini diharapkan 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. 
Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan tipe penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian 

ditetapkan secara puposive di Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya. Teknik penentuan informan 

menggunakan teknik purposive sampling bertujuan 

memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi 

informasi yang dimungkinkan ada. Teknik 

pengumpulan data menggunakan data primer dan data 

sekunder. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Kebijakan Publik 

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. 

Program 

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 
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terancam putus sekolah agar berkurangnya jumlah 

pengangguran yang terjadi akibat minimnya 

pendidikan. 

Dampak 

Dampak merupakan suatu akibat yang 

dihasilkan dari pengimplementasian sebuah kebijakan 

atau program yang dapat dilihat dari perubahan yang 

terjadi setelah adanya program atau kebijakan baik 

perubahan fisik maupun perubahan secara sosial.  

 

Perubahan  

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. 

 

Perubahan Sosial 

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Penilaian Dampak 

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. 

 

Perubahan Nilai Masyarakat, Orangtua dan Adik 

Asuh dengan adanya Program Campus Social 

Responsibility 

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. 

 

Perubahan Sikap Masyarakat, Orangtua dan Adik 

Asuh dengan adanya Program Campus Social 

Responsibility 

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. 
 

Perubahan Pola Perilaku Masyarakat, Orangtua 

dan Adik Asuh dengan adanya Program Campus 

Social Responsibility 

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 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. 
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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. 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. 

 

Penilaian Dampak Program Campus Social 

Responsibility berdasarkan indikator Perubahan 

Sosial 
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

. 

Indikato

r 

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 

memperhatika

n pendidikan 

anak mereka 

karena rata-

rata anak-anak 

tersebut 

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 

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 sekali 

tentang 

pentingnya 

pendidikan. 

pendidikan 

memang 

penting untuk 

keberlangsunga

n hidup 

anaknya nanti. 

Program 

Campus Social 

Responsibility 

membawa 
dampak yang 

positif karena 

setelah adanya 

program ini 

masyarakat, 

orangtua serta 

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 

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 
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utama 

program ini 

memiliki 

sikap yang 

cuek dan tidak 

peduli akan 

pentingnya 

pendidikan. 

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 

mengutamaka

n 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 yang 

kedua 

mayoritas 

penduduk di 

wilayah ini 

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, 

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. 

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. 
 

KESIMPULAN 

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 
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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 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. 

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. 
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