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PERAN GIRLS NOT BRIDES DALAM MEMINIMALISIR KASUS 

PERNIKAHAN ANAK / CHILD MARRIAGE DI NIGERIA PERIODE 2016 –

2020 

 

Sakinatunnafsih 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan terkait pernikahan anak yang terjadi 

di Nigeria dengan tujuan untuk mengetahui, memaparkan dan menjelaskan peranan Girls 

Not Brides sebagai sebuah INGO (International NonGovermental Organization) dalam 

menangani kasus Child Marriage / pernikahan anak di Nigeria beserta peluang dan 

tantangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan dan mendeskripsikan secara 

umum bagaimana kasus pernikahan anak di Nigeria menjadi masalah yang urgent dan 

sangat berdampak dan merugikan berbagai pihak. Melalui konsep relasi atau pola 

hubungan INGO dan pemerintah negara serta teori peran, dapat diketahui peranan dan 

posisi Girls Not Brides sebagai aktor dalam berkoalisi dengan pemerintah Nigeria. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data dokumen resmi atau studi 

kepustakaan (Library Research) berbagai literature / tulisan yang relevan baik dari media 

cetak maupun media elektronik. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik 

analisa data yang bersifat kualitatif yang disaring kemudian dihubungkan antara satu 

dengan lainnya untuk mencapai pola pemahaman dan kesimpulan yang baik terhadap 

Peran Girls Not Brides dalam meminimalisir kasus pernikahan anak / Child Marriage di 

Nigeria periode 2016-2020. 

Kata Kunci : Girls Not Brides, Peran, Pernikahan Anak, Nigeria 
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THE ROLE OF GIRLS NOT BRIDES IN MINIMIZING CHILD MARRIAGE CASES 

IN NIGERIA  

FOR THE 2016 –2020 PERIOD 

 

Sakinatunnafsih 

 

Abstract 

 

This research was conducted on the basis of problems related to child marriage that 

occurred in Nigeria with the aim of knowing, to find out and explaining the role of Girls Not 

Brides as an INGO (International Non-Governmental Organization) in handling cases of 

Child Marriage in Nigeria along with the opportunities and challenges. The research method 

used in writing this essay is descriptive qualitative which aims to describe and elaborate in 

general how the case of child marriage in Nigeria is an urgent problem and is very impactful 

and detrimental to various parties. Through the concept of relations or patterns of relations 

between INGOs and the state government also with role theory, the role and position of Girls 

Not Brides as actors in coalition with the Nigerian government can be divine. Data collection 

techniques are carried out by collecting official document or library research through 

various relevant literature / article from both print and electronic media. The data that has 

been collected is analyzed using qualitative data analysis techniques that are filtered and 

then connected to each other to achieve a pattern of understanding and good conclusions on 

the role of Girls Not Brides in minimizing child marriage cases in Nigeria for the 2016-2020 

period. 

 

Keyword : Girls Not Brides, Role, Child Marriage, Nigeria 
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