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Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena dan gejala yang terjadi di PKM 
UNNES, yaitu adanya ketidakmampuan mahasiswa membedakan mana yang benar dan 
mana yang salah, itu dikarenakan ketidak konsistenan dalam konsep benar dan salah yang 
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, di  lingkungan kampus maupun lingkungan 
masyarakat. Serta adanya pergaulan bebas, yang menimbulkan perilaku seksual, misalnya  
cara berpakaian, dan membaja majalah porno. Tujuan dari penelitian ini dalah Untuk  
memperoleh gambaran tingkat perkembangan moral dan perilaku seksual serta menguji 
hubungan tingkat perkembangan moral dengan perilaku seksual pada mahasiswa yang 
”bertempat tinggal” di PKM UNNES.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif korelasional, populasinya 
adalah diambil mahasiswa UNNES yang ”bertempat tinggal” di PKM UNNES, baik 
mahasiswa paralel maupun reguler. Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini 
adalah Simpel random sampling, yaitu sampel diambil 15% dari jumlah populasi 307 
mahasiswa, jadi sampelnya adalah 46 mahasiswa. Metode pengumpul data dalam 
penelitian ini dengan menggunakan skala psikologis untuk perkembangan moral dan 
skala pembeda untuk perilaku seksual. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
korelasi product moment untuk mengetahui hubungan antar variabel. 

Hasil rata-rata skor sub variabel tingkat perkembangan moral dalam kategori tinggi 
dengan prosentase 72,38% dan perilaku seksual dalam kategori rendah dengan prosentase 
59,13%, dapat dimaknai bahwa tingginya tingkat perkembangan moral hanya dijalankan 
untuk menyesuaikan diri  dengan masyarakat dan menghindari hukuman, sehingga 
perilaku seksual dapat dijalankan selaras dengan nilai-nilai moral. Sedangkan hasil 
analisis data dengan menggunakan rumus product moment, hasil perhitungan 
menunjukkan r hitung -0,249 < r tabel  0,291 pada taraf signifikansi 5% dan N=46. Dari hasil 
yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa  “Ada hubungan antara tingkat perkembangan 
moral dengan perilaku seksual pada mahasiswa yang ”bertempat tinggal” di PKM 
UNNES tahun 2008/2009”.  

Simpulanya adalah ada hubungan antara tingkat perkembangan moral dengan 
perilaku seksual. Saran bagi mahasiswa UNNES, membentuk kegiatan yang dapat 
mengintermalisasi perkembangan moral, dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan 
keagamaan, miningkatkan pendidikan budi pekerti dan mengadakan seminar tentang 
bahaya seks bebas, dan mahasiswa diharapkan mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang   
menimbulkan hasrat seksual.  
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