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STUDI KASUS PENGARUH BUDAYA TERHADAP MARAKNYA 

PERNIKAHAN DINI DI DESA GEJUGJATI PASURUAN 

 

Aditya Dwi Hanggara, dkk, 2010, Universitas Negeri Malang 

 

ABSTRAK 

 Ide kegiatan ini berawal dari penglihatan penulis terhadap fakta yang 

sedikit aneh terjadi di masyarakat pada umumnya. Pada suatu hari ada sebuah 

anak kecil yang membeli sebuah makanan bersama seorang perempuan yang 

berumur sekitar 14 tahunan, penulis mengira perempuan itu adalah kakaknya 

ternyata dia adalah ibunya. Setelah ditelusuri banyak sekali penduduk Desa 

Gejugjati Pasuruan yang melakukan pernikahan pada usia dini/dibawah umur. 

Dari sinilah muncul ide adanya sebuah penelitian terhadap budaya Desa 

Gejugjati dalam mempengaruhi maraknya pernikahan dini di desa tersebut. 

Tujuan kegitan  ini adalah menemukan faktor–faktor yang melatar-

belakangi maraknya pernikahan dini, serta mengetahui dampak dari pernikahan 

dini yang terjadi di Desa Gejugjati. Metode penelitian ini menggunakan 3 model 

pengumpulan data, yaitu, dari angket, wawancara dan dokumentasi yang 

sebelumnya dimulai dari Rancangan Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen 

Penelitian, Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Tahap Persiapan, sampai 

dengan Tahap Tabulasi 

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pernikahan dini di di Desa Gejugjati, 

Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor sosial 

budaya pada masyarakat setempat, selain itu juga ada faktor pendukung yang lain yaitu 

latar belakang pendidikan, dan ekonomi. Sebagai dampak dari pernikahan dini tersebut 

antara lain: (1) menurunya kualitas pendidikan, (2) munculnya kelompok pengangguran 

baru, (3) munculnya perceraian dini, dan (4) tingkat kesehatan ibu dan gizi anak kurang 

Kata Kunci: Budaya, Pernikahan, Usia Dini. 

 

 PENDAHULUAN 

Kabupaten Pasuruan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di 

utara, Kabupaten Probolinggo di barat, Kabupaten Malang di selatan, Kota Batu 

di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Kabupaten ini dikenal sebagai 

daerah industri dan daerah wisata, termasuk Gunung Bromo. 

Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian 

besar adalah suku Jawa, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti suku 

Madura serta masyarakat keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India. Di 

Pasuruan juga masih dapat ditemui satu suku dengan sosial budaya khas, yaitu 

masyarakat Tengger yang hidup di kawasan Pegunungan Tengger Kecamatan 

Tosari. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan diakses tanggal 29 

April 2009 pukul 01.00 WIB). 

 

 

Desa Gejugjati merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Pasuruan bagian 1 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Bromo
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura
http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_India-Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tengger
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan
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timur tepatnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Desa Gejugjati bagian 

barat dan utara berbatasan langsung dengan Desa Rowogempol, bagian timur berbatasan 

dengan tanah milik TN1 AL Grati, sedangkan bagian selatan berbatasan langsung dengan 

jalan lintas utara Propinsi Jawa Timur. 

Lekok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Lekok memiliki 

4 desa pesisir: Tambaklekok, Jatirejo, Wates, Semedusari. Di Lekok terdapat 

PLTGU Grati PT. Indonesia Power. Kecamatan Lekok berbatasan dengan 

Kecamatan Rejoso (barat), Kecamatan Nguling (timur), Kecamatan Grati 

(selatan) dan Selat Madura (utara). Penduduk kecamatan ini berjumlah 500.000 

jiwa dengan kepadatan 1000 jiwa/ km. Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa, 

yang salah satunya adalah desa Gejugjati tempat penelitian ini.  

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada waktu pemilihan kepala desa yang 

dilaksanakan pada tanggal 3 agustus 2008, jumlah penduduk Desa Gejugjati 

sebesar 6.325 jiwa. dengan rincian 2.793 jiwa berjenis kelamin iaki-laki, dan 3.532 jiwa berjenis 

kelamin perempuan. Sedangkan penduduk yang mempunyai hak pilih suara sebesar 4.301 

jiwa. dengan rincian 2.032 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 2.269 jiwa berjenis kelamin 

perempuan. (buku sensus Desa Gejugjati tahun 2008). Adapun persyaratan berhak memilih 

yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah, sedangkan 5% dari pemilih, berumur dibawah 17 

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 5% dari pemilih menikah pada usia dibawah 17 tahun. (Sensus 

Penduduk tahun 2008 Sewaktu Pemilihan Desa Gejugjati). 

Pertanyaan besar bagi kami yaitu bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi 

dan dampak dari pernikahan dini di Desa Gejugjati, Kecamaatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. 

Hal ini menginspirasi kami  untuk mengadakan penelitian dengan judul “Studi Kasus 

Pengaruh Budaya Terhadap  Maraknya Pernikahan Dini di Desa Gejugjati 

Pasuruan”. 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  kuantitatif untuk 

mengetahui gambaran maraknya pernikahan dini di Desa Gejugjati serta pengaruh 

budaya yang melatar belakanginya. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif  

kuantitatif  sehingga teknik analisi datanya dibuat prosentase dimana data yang 

diperoleh dari angket yang diberikan kepada responden, dibandingkan antara 

jawaban responden yang sesuai dengan banyaknya reponden kemudian dikalikan 

100%.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitianya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitianya juga disebut studi populasi atau studi sensus.  

Pada penelitian ini, peneliti hanya bisa mengambil 54% dari populasi, hal 

ini karena adanya beberapa kendala teknis seperti, tidak ditemukan alamat dari 

pasangan nikah muda di buku catatan nikah Desa Gejugjati. Pengambilan populasi 

untuk dijadikan sampel pada penelitian ini diawali dengan perizinan ke kepala 

desa kemudian kunjungan ke KUA untuk mencari informasi tentang pernikahan 

dini dan mencari data global tentang angka pernikahan dini di Desa Gejugjati 

setelah itu meminta data pernikahan dan mengorek informasi dari modin di Desa 

Gejugjati.  

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengorek 

atau mendapatkan data. Pada penelitian ini instrument penelitiannya yaitu angket, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan
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wawancara, observasi dan dokumentasi.  

 Merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan 

instrument untuk mengumpulkan data, disesuaikan dengan beberapa variabel yang 

ingin diketahui. Sehingga penggunaannya efisien. Langkah-langkah pengumpulan 

data yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: Memilih masalah dan melakukan 

studi pendahuluan, Merumuskan dan menentukan tujuan penelitian, Merumuskan 

hipotesis, Menyusun dan menentukan instrument. Teknis pengumpulan data 

tersebut adalah Dokumentasi, Angket dan Wawancara. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 

dilaksanakan oleh dua orang insan manusia yang berbeda jenis dengan maksud 

mensahkan suatu ikatan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar 

bangsa, suku, agama, budaya maupun kelas sosial. Sementara itu agama islam 

memandang pernikahan sebagai suatu kewajiban. Islam menganjurkan untuk tidak 

melakukan perceraian, namun memperbolehkanya. Berdasarkan undang-undang 

pernikahan no. 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah 

mencapai umur 16 tahun. Adapun menurut para ahli kesehatan bahwa umur ideal 

menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab usia 21 tahun merupakan 

batas awal kedewasaan manusia. 

Nikah dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat dimana umur dari salah 

satu atau kedua mempelai masih dibawah umur atau kebiasaan. Adapun patokan umur 

seseorang dikatakan menikah dini berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangan yang 

menilainya. Ada yang mengatakan di bawah umur 21 tahun dan adapula yang 

mengatakan di bawah 17 tahun namun untuk menyamakan persepsi maka pada 

pernyataan nikah dini disini kami artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh 

seseorang ketika orang tersebut masih berada di bangku SMP atau sekitar umur 16 tahun 

kebawah.  

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dengan demikian kebudayaan dapat 

diartikan : “hal-hal yang bersangkutan dengan akal” ada sarjana lain yang 

mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang 

berarti “daya dari budi”. Karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. 

Demikianlah “budaya” adalah “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa, 

sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. (Koentjarangrat, 

1990). 

Pada tahun 2008 terdapat 68 pasangan suami istri menikah, dimana 24 

pasangan diantaranya menikah dalam usia dini.  
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Tabel 1. Nama-nama Dusun dan Jumlah Per-dusun, Desa Gejugjati Kecamatan 

Lekok Pasuruan 

No. Nama Pedukuan Jumlah Penduduk 

1 Kerajan utara 469  jiwa 

2 Kerajan selatan 822  jiwa 

3 Bandung rejo 788  jiwa 

4 Jati ketok 675  jiwa 

5 Gejugjati tengah 821  jiwa 

6 Gejugjati timur 467  jiwa 

Jumlah penduduk total 4222 jiwa 

 

Pada tahun 2008 terdapat 68 pasangan suami istri menikah, dimana 24 

pasangan diantaranya menikah dalam usia dini.  

 

Tabel 2. Prosentase Pernikahan Dini Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Pasuruan 

tahun 2008 

Jumlah Pernikahan Th 

2008 

Jumlah Pasangan Nikah 

Dini (F) 

Prosentase nikah 

dini (P) 

68 Pasangan 24 Pasangan 35% 

 

Tabel 3. Prosentase alasan pernikahan dini di Desa Gejugjati. 

 

Desa Gejugjati merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Pasuruan 

bagian timur tepatnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Desa Gejugjati 

bagian barat dan utara berbatasan langsung dengan Desa Rowogempol, bagian timur 

berbatasan dengan tanah milik TN1 AL Grati, sedangkan bagian selatan berbatasan 

langsung dengan jalan lintas utara Propinsi Jawa Timur. 

Desa Gejugjati merupakan salah satu kawasan yang diistilahkan dengan nama 

kawasan tapal kuda. Seperti kawasan tapal kuda lainya, di Gejugjati ini banyak 

ditemukan atau bahkan mayoritas penduduknya adalah etnis Madura yang bermigrasi ke 

Jawa. Sehingga budaya–budaya yang ada dalam masyarakat Gejugjati juga sangat 

dipengaruhi budaya Madura dengan agama islam sebagai pemersatunya. Dan antara 

islam dan Madura ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa untuk dipisahkan. Karena 

masing-masing mempunyai ciri khas sendiri yang unik bila dipersatukan.  

No. Penyebab menikah dini Jumlah Prosentase 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Ekonomi (kesulitan ekonomi, mengurangi beban 

orang tua) 

Hukum (adanya UU minimal usia nikah, Lk:19; 

Pr:16) 

 Pendidikan (rendahnya taraf pendidikan yang 

diperoleh) 

Sosial budaya (pergaulan remaja, kontrol sosial 

masyarakat, pengaruh media elektronik semisal 

TV dan Hp, dijodohkan, kawin paksa, dan 

lainnya) 

3 orang 

 

--- 

 

2 orang 

 

8 orang 

23% 

 

--- 

 

15,4% 

 

61,6% 

 Jumlah 13 orang 100% 
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Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 

dilaksanakan oleh dua orang insan manusia yang berbeda jenis dengan maksud 

mensahkan suatu ikatan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar 

bangsa, suku, agama, budaya maupun kelas sosial. Sementara itu agama islam 

memandang pernikahan sebagai suatu kewajiban. Islam menganjurkan untuk tidak 

melakukan perceraian, namun memperbolehkanya. Berdasarkan undang-undang 

pernikahan no. 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah 

mencapai umur 16 tahun. Adapun menurut para ahli kesehatan bahwa umur ideal 

menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab usia 21 tahun merupakan 

batas awal kedewasaan manusia. 

Nikah dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat umur dari salah satu atau 

kedua mempelai masih dibawah umur atau kebiasaan. Adapun patokan umur seseorang 

dikatakan menikah dini berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangan yang menilainya. 

Ada yang mengatakan di bawah umur 21 tahun dan adapula yang mengatakan di bawah 

17 tahun namun untuk menyamakan persepsi maka pada pernyataan nikah dini disini 

kami artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut 

masih berada di bangku SMP atau sekitar umur 16 tahun kebawah.  

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dengan demikian kebudayaan dapat 

diartikan : “hal-hal yang bersangkutan dengan akal” ada sarjana lain yang 

mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang 

berarti “daya dari budi”. Karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. 

Demikianlah “budaya” adalah “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa, 

sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu (Koentjarangrat, 

1990). 

Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan selama 2 hari pada tanggal 30 

April dan 1 Mei 2009 ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa 

Gejugjati Kecamtan Lekok Kabupaten Pasuruan antara lain: (1) Faktor Sosial Budaya, 

Dalam tradisi masyarakat Gejugjati bahwa seorang anak yang belum menikah di umur 18 

ataupun 20 tahun akan dianggap sebagai perawan tua. Dan bila mungkin diumur sekitar 

14-16 tahun ia menolak lamaran seorang pria ada kemungkinan ia akan menjadi perawan 

tua atau tidak laku kawin, karena pernah menolak tawaran kawin. Selain itu dalam 

prinsip masyarakat Gejugjati bahwa yang penting kawin dulu, masalah rezki nanti 

belakangan. Karena sudah ada yang mengatur (Yang Maha Kuasa). Terkait hal ini ada 

pedoman yang dipakai dari tokoh keagamaan (Kyai) bahwa nikah dulu baru rizki. 

Sehingga pedoman ini benar-benar dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka tidak 

memikirkan masalah perekonomian untuk menikah, karena nantinya bisa dicari 

bersamaan setelah menikah. Dan faktor ekonomi tidaklah dominan mempengaruhi 

pernikahan. Agakya di kalangan para ahli, liku-liku sosial melihat religi atau agama 

dalam kaitanya dengan sistem interaksi sosial yang memiliki pengaruh penting terhadap 

kegiatan umat manusia (Kusnaka Adimiharja, 1983); (2) Faktor Tingkat Pendidikan, 

Sekolah merupakan aktivitas sampingan bagi kebanyakan anak-anak dan remaja di Desa 

Gejugjati, karena hari-harinya sudah tersibukkan dengan membantu orang tuanya. Umumnya 

remaja dan anak-anak di desa ini dikader atau diajarkan tata cara bertani dan beternak yang 

baik sebagai pembekalan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya kelak ketika ia 

sudah dewasa. Setelah mereka dianggap mampu untuk bertani dan beternak dengan baik 
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serta bisa mencari nafkah sendiri, mereka umumnya berorientasi pada pernikahan. 

Kebanyakan warga desa kurang memperhatikan tingkat kematangan kepribadian individu saat 

melangsungkan pernikahan, mereka umumnya menikah pada masa pubertas awal dimana 

pada masa itu seorang remaja masih baru pertama mempunyai rasa suka terhadap 

lawan jenis, dan tingkat kematangan atau tingkat pendewasaannyapun belum sempuma; 

(3) Faktor Ekonomi, Penduduk Desa Gejugjati mayoritas berasal dari Suku Madura, bermata 

pencaharian sebagai peternak sapi perah, petani dan buruh tani yang tergolong berada pada 

tingkat ekonomi menengah kebawah. Aktivitas pertanian di desa ini berlangsung pada musim 

hujan karena sistem pengairannya merupakan pengairan tadah hujan, sehingga pada musim 

kemarau seluruh lahan pertanian penduduk terlihat tandus karena tidak ada 

pengairan secara intensif. Aktifitas para pemuda dan anak-anak di desa ini pada 

umumnya membantu orang tuanya bertani. Dengan tantangan hidup seperti itu, 

berdampak pada tingkat kesadaran pendidikan, mereka kurang memperhatikan 

tentang masalah pendidikan.  

Dari berbagai faktor diatas, semuanya bersifat kompleks dan saling berkaitan satu 

dengan yang lain. Aspek-aspek yang ada paling tidak telah mempresentasikan apa yang 

ada dalam masyarakat beserta unsur-unsurnya, dan unsur-unsur tersebut pada intinya juga 

bermuara kepada budaya atau tradisi yang ada.  

Dalam perkembanganya kemudian berbagai macam dampak muncul dari 

maraknya pernikahan dini di Desa Gejugjati ini antara lain: (1) Menurunya Kualitas 

Pendidikan, Dengan adanya budaya pernikahan dini di Gejugjati, kualitas pendidikan 

akan semakin merosot. Dari survey yang dilakukan ditemukan bahwa kebanyakan 

mereka yang melakukan pernikahan dini terutama perempuan masih lulusan SD 

(Sekolah Dasar/ Madrasah) yang berumur sekitar 13-14 tahun. Memang ada 

keterlambatan kelulusan SD di desa ini dimana biasanya kalau di daerah lain umur 

kelulusan SD sekitar umur 12-13 bahkan ada yang 11. Tapi di desa ini mengalami 

keterlambatan. Ini tentunya juga banyak faktor yang melatarbelakanginya. Sementara itu 

untuk yang laki-laki rata-rata lulusan SMP/ MTs.; (2) Munculnya Kelompok 

Pengangguran Baru, Dengan tingkat pendidikan yang rendah ditambah dengan 

minimnya keterampilan yang dimiliki semakin menambah angka pengangguran di desa 

ini. Dan ini bisa dilihat dari fenomena yang banyak diketemukan disana bahwa mereka 

yang baru menikah menjadi pengangguran dengan pekerjaan yang tidak jelas. Dimana 

istri menjadi ibu rumah tangga dan suami menjadi peternak sapi perah.; (3) Munculnya 

Perceraian Dini, Dengan adanya pernikhan dini yang dilatarbelkaangi oleh kondisi 

kejiwan yang masih labil dalam masa pubertas awal, tentunya membawa pada yang 

masih mencari jati diri. Pada masa ini ego masing-masing masih sangat kuat, dan bila 

masing-masing pihak antara suami dan istri tidak saling memahami akan sangat rentan 

terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian. (3) Tingkat Kesehatan Ibu dan Gizi 

Anak Kurang, Berdasarkan observasi yang kami lakukan di Desa Gejugjati terkait 

dengan kondisi kesehatan dan gizi anak ditemukan bahwa kondisi kesehatan dan gizi 

mereka masih sangat kurang. Walapaun bila dilihat dari luar dengan mata pencaharian 

sebagai petani dan peternak sapi perah memungkinkan kondisi kesehatan dan gizi mereka 

baik. Tapi pada kenyataan yang ada mereka mereka jauh dari anggapan awal. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan realitas fisik yang kami saksikan dari ciri fisik anak-anak yang kurang 

gizi tersebut.  
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Berdasarkan pembahasan diatas terkait dengan budaya pernikahan dini dapat 

disimpulkan bahwa pernikahan dini khususnya di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, 

Kabupaten Pasuruan tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, agama, dan 

sosial-budaya. Dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor sosial 

budaya yang ada dalam masyarakat setempat yaitu 61,6%. Sebagai dampak dari 

pernikahan dini tersebut antara lain: (1) menurunya kualitas pendidikan, (2) munculnya 

kelompok pengangguran baru, (3) munculnya perceraian dini, dan (4) tingkat kesehatan 

ibu dan gizi anak kurang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kedepan beberapa kegitan 

tindak lanjut semisal penyuluhan terkait penikahan dini untuk mengubah tradisi/budaya 

tentang pernikahan dini dengan berbagai aspeknya, selain itu juaga perlu diadakan 

penelitian kembali yang lebih mendalam dalam setiap aspeknya agar kondisi sosial-

masyarakat khususnya di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan ini 

lebih terkendali. 
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