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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pela menjadi dasar utama dari hubungan sosial-kultural di Maluku sejak 

pra-kolonial sampai dengan saat ini. Relasi pela bahkan menjadi kekuatan 

rekonsiliasi lokal pasca konflik horizontal 1999-2004 di Maluku. Hampir semua 

negeri1 (komunitas adat) memiliki relasi pela dengan satu atau negeri yang lainnya. 

Menurut Frank Cooley, pela merupakan suatu ikatan persahabatan atau 

persaudaraan yang dilembagakan antara seluruh penduduk pribumi dari dua negeri 

atau lebih. Ikatan tersebut telah ditetapkan oleh para leluhur dalam keadaan yang 

khusus dan menyertakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu bagi pihak-

pihak yang ada di dalamnya.2 Oleh karena itu, negeri-negeri adat yang berada di 

Maluku masih tetap mempertahankan identitas pela hingga saat ini dalam bentuk 

janji yang mengikat sebagai ‘orang basudara’ dengan saling menerima dan 

menjaga ketertiban dalam suatu hubungan sosial-kultural.  

                                                             
1 Istilah negeri merupakan suatu suatu entitas masyarakat yang khas dari daerah Maluku. 

Ziwar Effendi mengungkapkan bahwa: Istilah Negeri awalnya bukanlah berasal dari bahasa asli 

daerah Maluku atau “bahasa tana”, tetapi nama yang diciptakan oleh Belanda, Negeri adalah 

persekutuan teritorial yang terdiri dari beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit 

tiga buah. Ziwar Effendi. Hukum Adat Ambon-Lease, Jakarta: Pradyna Paramita. 1987. h. 31. Lht 

juga, R.Z. Leirisa, et al. menurutnya, di Maluku khususnya di pulau Ambon dan kepulauan Lease, 
sistem pemerintahan dinamakan Negeri baru tumbuh pada abad ke-17 ketika masa VOC dan 

dilanjutkan pada zaman Hindia-Belanda. Sistem pemerintahan di Pulau Ambon diatur dalam satu 

distrik (Distrik Amboina) dan dua distrik bawahan (Distrik Hila dan Passo). R.Z. Leirisa, et al. 

Sejarah Kebudayaan Negeri Maluku, Jakarta :Proyek IDSN Departemen P & K, 1984. Peraturan 

Daerah Provinsi Maluku Nomor: 14 tahun 2005 merumuskan Negeri adalah Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus 

kepertingan masyarkaat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat dan hukum adat setempat diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah 

Provinsi Maluku, 2005. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Nomor 13: tahun 2005. 
2 Frank L. Cooley, Mimbar dan Takhta: Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan 

Pemerintahan di Maluku Tengah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 183.  



2 
 

Dalam tesis ini akan difokuskan kepada jenis pela darah yang ada di 

Maluku. Menurut Jhon Ruhulessin, dalam bukunya Etika Publik mendefinisikan 

pela darah terbentuk akibat perang atau keadaan di mana satu negeri dengan 

sukarela datang memberi pertolongan kepada negeri lain pada saat yang kritis, 

misalnya dilanda bencana alam.3 Sejalan dengan ini, Dieter Bartels menjelaskan 

bahwa pela darah terbentuk akibat perang atau bantuan antar negeri pada saat yang 

kritis, misalnya dilanda bencana alam.4 Dipertegas oleh Izak Lattu, dalam 

tulisannya tentang “Culture and Christian–Muslim Dialogue in Moluccas-

Indonesia”, menjelaskan bahwa pela darah terbentuk akibat peperangan 

(rekonsiliasi), sehingga dua negeri atau lebih mengangkat sumpah pela dengan cara 

meminum darah.5 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulisan ini mengkaji bagaimana 

darah menstruasi perempuan yang dianggap kotor oleh komunitas adat, justru 

menjadi kekuatan untuk membangun ikatan pela darah negeri Lumahpelu dan 

negeri Sohuwe. Aholiab Watloly menjelaskan bahwa secara budaya, bentuk dan 

ragam kearifan lokal itu berbeda-beda dalam aneka permainan bahasa dan cara 

pengungkapan pada setiap kelompok adat. Namun memiliki ide-ide keluhuran dan 

amanat-amanat kehidupan yang sama.6 Penulis menemukan bahwa ada ikatan pela 

yang terjadi secara tidak normal. Ketidak-normalan yang dimaksud adalah tentang 

                                                             
3 Jhon Chr. Ruhulessin, Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku (Salatiga: 

Satya Wacana University Press, 2005), 173.  
4 Dieter Bartels, Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup 

Berdampingan di Maluku Tengah: Jilid I: Kebudayaan (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 

2017), 182. 
5 Izak Lattu, ”Culture and Christian-Muslim Dialogue In Moluccas-Indonesia,” 

Interreligious Insight 10, no 1 (2012): 45. 
6 Aholiab Watloly Et.Al., Menggali Sejarah Dan Kearifan Lokal Maluku (Jakarta: Cahaya 

Pineleng, 2012), 112.  
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peristiwa kedua perempuan remaja saling menyentuh dan menjilat darah menstruasi 

ketika berada dalam masa transisi kultural (ritual pinamou). Peristiwa yang terjadi 

pada ritual pinamou menyadarkan tokoh adat dari dua komunitas (tua-tua adat 

negeri) untuk berada dalam ikrar bersama sebagai ikatan  pela darah.  

Bertolak dari ini, maka penulis mengkonsepkan “Yang kotor Yang 

Menyucikan” sebagai suatu proses sosial. Ungkapan “Yang Kotor” 

merepresentasikan suatu keadaan yang dialami oleh kedua perempuan remaja yang 

berada dalam masa menstruasi, sekaligus melakukan tindakan tidak-normal dalam 

kesadarannya yang saling menyentuh dan menjilat darah menstruasi. Ungkapan 

“Yang Menyucikan” berkaitan dengan ikatan sosial-kultural yang dibangun setelah 

peristiwa tersebut (pela). Dengan demikian, “Yang Kotor Yang Menyucikan” 

merupakan suatu ikatan sosial yang bersifat sakral secara simbolik, sekaligus 

menyentuh ruang sosial dua masyarakat lokal yang saling menjaga, merawat, dan 

melestarikan ikatan pela darah. 

Untuk meneliti hal ini, penulis akan menggunakan beberapa literatur antara 

lain, teori Victor Turner tentang simbol dan ritual dalam masyarakat Ndembu dan 

teori James C. Mitchell tentang jaringan sosial. Menurut Turner, memahami ritus 

berarti juga mempelajari tentang simbol-simbol yang digunakan dalam ritus. Dalam 

hal ini, simbol merupakan manifestasi yang nampak dari ritus. Dalam ritual 

kehidupan masyarakat Ndembu memiliki hubungan dengan simbol. Masyarakat 

menyadari bahwa simbol merupakan unsur terpenting dalam ritual. Simbol 

mendapatkan perhatian dalam prosesi ritual yang dilaksanakan.7 

                                                             
7 Victor Turner, The Ritual Process, Structure and Anti-Structure (New York: Cornell 

University Press, 1969), 9. 
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Dalam penelitiannya Turner menggolongkan ritual ke dalam dua jenis: 

pertama, ritual krisis hidup; kedua ritual gangguan.8 Pertama; ritual krisis hidup, 

dimaksudkan untuk mengiringi krisis-krisis hidup yang dialami oleh manusia. 

Mengalami krisis, karena manusia beralih dari satu tahap ke tahap yang berikutnya, 

dan di sini ada masa peralihan. Ritual ini meliputi kelahiran, pubertas, dan 

kematian. Ritual atau upacara ini tidak hanya berpusat pada individu, melainkan 

juga adanya perubahan dalam relasi sosial di antara orang yang berhubungan 

dengan mereka melalui ikatan darah, perkawinan, kontrol sosial, dan sebagainya. 

Kedua; ritual gangguan, terkait dengan kehidupan masyarakat Ndembu, di mana 

mereka menghubungkan nasib sial dalam berburu, ketidak-teratur reproduksi pada 

wanita dan bentuk sakit lainnya dengan tindakan roh orang mati. Upacara berburu 

yang dilakukan untuk laki-laki, upacara kesuburan yang dilakukan untuk 

perempuan, dan upacara penyembuhan yang dilakukan baik untuk laki-laki dan 

perempuan.9 

Dalam pemaknaan terhadap ritual, simbol memiliki peran penting bagi 

masyarakat Ndembu. Konsep terhadap simbol didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dianggap, dengan persetujuan bersama, sebagai sesuatu yang memiliki sifat 

alamiah, mewakili atau mengingatkan kenyataan atau pikiran. Beberapa ciri khas 

utama simbol adalah multifokal, polarisasi, unifikasi. Pertama, multifokal 

merupakan simbol yang memiliki banyak arti, menujuk pada banyak hal, pribadi 

atau fenomena. Hampir semua simbol ritual memiliki ciri khas multifokal. Kedua, 

polarisasi adalah simbol yang mempunyai banyak arti, maka ada arti yang 

                                                             
8 Victor Turner, The Forest of Symbols, Aspects of Ndembu Ritual (Ithaca And London: 

Cornell University, 1982), 6.  
9 Turner, The Forest of Symbols, 9.  
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bertentangan. Dalam hal ini memfokuskan dua kutub yang berbeda yaitu inderawi 

dan kutub ideologis dan normatif. Ketiga, unifikasi atau penyatuan. Ciri khas 

simbol-simbol ritual adalah unifikasi dari arti-arti yang terpisah. Penyatuan ini 

menjadi mungkin karena adanya sifat yang sangat umum dan mirip.10  

Dengan demikian ritual dan simbol merupakan elemen penting dalam 

membangun kehidupan masyarakat Ndembu. Simbol dan ritual adalah keyakinan 

religius dan praktek-praktek yang tampak dalam ritual. Konsep terhadap simbol dan 

ritual yang dilakukan untuk mendorong masyarakat semakin melakukan dan 

menaati tatanan sosial tertentu. Dengan kata lain simbol dan ritual memberikan 

motivasi dan nilai-nilai pada tingkat yang paling dalam. 

Teori jaringan sosial menurut Mitchell, merupakan seperangkat hubungan-

hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara sekelompok orang, di mana 

karakteristik hubungan-hubungan tersebut dapat digunakan untuk menginter-

pretasikan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, Mitchell menjelaskan adanya tiga 

jenis keteraturan hubungan-hubungan sosial, yaitu: pertama, keteraturan struktural 

(structural order), di mana perilaku orang-orang ditafsirkan dalam istilah-istilah 

tindakan yang sesuai dengan posisi yang diduduki dalam seperangkat tatanan 

posisi-posisi, seperti dalam suatu perusahaan, keluarga, partai politik; kedua, 

keteraturan kategorikal (categorical order), di mana perilaku-perilaku orang dalam 

situasi tidak terstruktur yang dapat ditafsirkan dengan istilah stereotipe seperti 

kelas, ras, dan kesukubangsan; ketiga,  keteraturan personal (personal order), di 

                                                             
10 Victor Turner, “Symbols In African Ritual”, Dalam: Morris Freilich (Ed.), The Pleasure 

Ff Anthropology (New York: The New American Library, 1983), 361.  
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mana perilaku orang-orang baik dalam situasi-situasi terstruktur atau tidak ter-

struktur dapat ditafsirkan dalam istilah hubungan-hubungan antar individu dalam 

suatu kelompok atau hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain.11 

Pela darah sebagai salah satu aspek budaya merupakan pranata sosial 

masyarakat negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe, dapat memperlihatkan 

bagaimana leluhur di masa lampau berupaya menggalang persatuan dan kesatuan 

tanpa memandang atau mempertimbangkan perbedaan di antara mereka. 

Karakteristik pela darah mampu menampakkan suatu kehidupan sosial budaya 

yang harmonis penuh toleransi aman dan tentram.12 Oleh karena itu, ikatan ini 

masih tetap dilaksanakan dari zaman leluhur hingga konteks dewasa ini sebagai 

bagian dari menjaga hubungan persaudaraan di antara negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe.  

Berdasarkan pengamatan penulis, peristiwa terjadinya angkat pela antara 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe tidak diketahui secara pasti kapan dimulai. 

Namun yang diketahui adalah proses terjadinya angkat pela. Sejarah pela ini 

diawali dengan persahabatan antara beberapa keluarga dari kedua negeri, mereka 

saling mengunjungi dan menetap dalam waktu yang cukup lama. Hubungan 

persahabatan di antara kedua negeri diperkuat dengan adanya bantuan dari negeri 

Sohuwe kepada negeri Lumahpelu dalam proses peperangan melawan negeri 

Lasapatai/Lasahata (Taniwel).13 

                                                             
11 James C. Mitchell, Social Networks in Urban Situation: Analysis of Personal 

Relationships in Central Africa Town (Manchester: Manchester University Press, 1969), 10.  
12 Thomas Frans, Wacana Tradisi Pela Dalam Masyarakat Ambon. Jurnal Bahasa Dan Seni 

Fkip Universitas Pattimura Ambon 38, no 2 (2010): 167.   
13 Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 14.00 WIT. 
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Hubungan persahabatan yang terjalin secara kekeluargaan dibuktikan tidak 

hanya sebatas membantu dalam peperangan, namun saat kedua negeri saling 

mengunjungi dan menetap. Selanjutnya, dalam proses berkunjung dan tinggal 

bersama seorang perempuan remaja negeri Sohuwe mengalami menstruasi pertama, 

hal serupa yang dialami oleh perempuan remaja negeri Lumahpelu. Menurut adat 

suku Wemale di Pulau Seram, perempuan remaja yang mengalami menstruasi 

pertama berada dalam masa transisi kultural (ritual pinamou). Pelaksanaan 

rangkaian ritual adat ini hanya dilakukan sekali seumur hidup untuk perempuan 

remaja yang pertama kali mengalami menstruasi. Ritual pinamou sebagai tanda 

penerimaan secara adat bahwa perempuan tersebut sah menjadi dewasa dalam 

komunitas.14 

Dalam prosesi pinamou selama tiga hari antara kedua perempuan remaja 

dan inang pengasuh, terjadi peristiwa yang tidak dipikirkan sebelumnya bahwa 

inang pengasuh melihat kedua perempuan remaja sedang menyentuh dan menjilat 

darah menstruasi. Peristiwa ini sangat menggemparkan penduduk setempat, maka 

tua-tua adat duduk bersama menyelesaikan masalah dengan cara menyepakati 

untuk mengikrarkan negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe sebagai ikatan pela.15 

Seiring waktu pasca diikrarkan sebagai ikatan pela, terjadi pembunuhan 

yang dilakukan oleh orang Lumahpelu terhadap orang Sohuwe. Mayat tersebut di 

tanam sekitar satu kilo meter dari negeri Lumahpelu bagian Selatan, tempatnya di 

bawah pohon mayam/enau. Setelah peristiwa pembunuhan, terjadi bencana alam 

berupa hujan lebat dan banjir yang mengakibatkan erosi disekitar tempat 

                                                             
14 Yosevita Latupapua, Ritual Sebagai Daya Tarik Ekowisata Di Desa Nounea Kabupaten 

Maluku Tengah. Jurnal Kawistara 5, no 3 (2015): 221-328. 
15 Hasil Wawancara dengan Bapak Sepnat Kalaimena, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 10 November 2017, Pukul 12.00 WIT. 
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dikuburkannya korban. Derasnya air akibat hujan mengakibatkan jasad korban 

terapung di permukaan tanah dan air semakin bertambah dan meluas membentuk 

aliran sungai yang kemudian dinamakan Nawaya (nama korban dari negeri 

Sohuwe). Sungai Nawaya masih mengalir hingga saat ini dipinggiran negeri 

Lumahpelu.16 

Sekitar tahun 1956/1957 terjadi kematian berantai dan bencana air terus-

menerus di negeri Lumahpelu, sehingga raja Lumahpelu Julius Silaya bersama 

Pendeta D.Z. Hukom mengambil keputusan untuk melaksanakan pergumulan dan 

panas pela antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Pergumulan dan panas 

pela yang dilaksanakan oleh kedua negeri berjalan secara baik sehingga situasi dan 

kondisi negeri Lumahpelu kembali kondusif dari berbagai resiko kematian dan 

banjir. Oleh karena itu, pergumulan dan upacara panas pela masih tetap 

dilaksanakan hingga saat ini untuk meningkatkan tali persaudaraan di antara kedua 

negeri dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tercela.17 

Realitas inilah yang hendak dikaji oleh penulis, dengan melihat latar 

belakang dari terbentuknya pela sebagai pendekatan baru di Maluku terhadap 

penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul; yang kotor yang 

menyucikan: sakralitas darah menstruasi dalam ikatan pela Negeri 

Lumahpelu dan Negeri Sohuwe.   

 

 

 

                                                             
16 Hasil Wawancara dengan Bapak David Silaya, (Sekretaris Negeri Lumahpelu), Tanggal 

14 November 2017, Pukul 12.00 WIT. 
17 Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 14.00 WIT. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana darah menstruasi dipahami sebagai ikatan pela? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan dan menganalisa darah menstruasi perempuan dalam 

ikatan pela darah negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe.  

1.4 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat 

dari penelitian ini ialah: 

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada masyarakat Maluku, lembaga-lembaga adat dan pemerintah 

dinas kebudayaan Maluku, dan sebagai bahan referensi untuk 

mahasiswa dalam proses penelitian dan perkuliahan.  

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah informasi dan 

pemahaman bagi masyarakat dan gereja tentang pela di Maluku dan 

terkhususnya di negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. 

1.5 Metode Penelitian 

Secara umum, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dan kegunaan 
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tertentu.18 Metode penelitian dapat dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena 

menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Dalam penelitian ini, jenis 

penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Jenis dan metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

memperoleh data yang mendalam berdasarkan pemahaman-pemahaman para 

informan.19 

Data yang diperoleh akan diuraikan dengan kata-kata menurut pernyataan 

informan dan kemudian akan dianalisis secara ilmiah dengan kata-kata yang 

melatarbelakangi perilaku infoman terkait cara berpikir, berperasaan dan 

bertindak.20 Dengan demikian, metode ini akan mendeskripsikan dan menganalisis 

data dengan jelas berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari para informan. 

Penelitian ini akan dilakukan di negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. 

Dalam penelitian ini, ada tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan yakni, 

pertama; wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara berhadapan dengan informan sehingga dapat memperoleh 

informasi dengan leluasa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan haruslah 

pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak terstruktur yang dapat membuka pikiran 

informan untuk memberikan pendapat.21 Wawacara face to face dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari tangan pertama.22 Teknik 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 2. 
19 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28. 
20 Usman dan Purnomo Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

130. 
21 Creswell. Research Design, 267. 
22 Usman dan Purnomo Akbar. Metodologi Penelitian Sosial, 55. 
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wawancara akan dilakukan di dua lokasi, yakni negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe. Informan yang akan diwawancarai adalah raja negeri, tua-tua adat, tokoh 

pemuda, dan tokoh agama. Kedua; studi dokumenter. Pada penelitian ini, penulis 

akan melakukan studi dokumenter dengan menggunakan foto-foto terkait apa yang 

akan diteliti.23  Ketiga, Studi Pustaka. Dalam penelitian ini, saya akan melakukan 

studi pustaka guna memperoleh landasan teori melalui buku, literatur atau catatan 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Setelah melakukan penelitian, penulis akan menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan secara sistematis agar mudah 

untuk dipahami oleh para pembaca. Teknik analisa data membutuhkan pemikiran 

yang kritis, ketelitian dan juga berbagai pertanyaan analitis untuk menganalisis data 

dari hasil wawancara. Ada tiga komponen yang dapat digunakan untuk menganalisi 

data, yaitu pertama, reduksi data. Reduksi data berarti menggolongkan, memilih 

hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak diperlukan agar dapat 

memperoleh kesimpulan akhir. Kedua, penyajian data. Setelah mereduksi data, 

maka data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan 

hubungan antar data yang terkait. Penyajian data yang dilakukan akan memudahkan 

peneliti untuk menganalisis data tersebut. Ketiga, kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan akan diperoleh dari hasil analisis data dan menjadi komponen terakhir 

dari teknik analisi data. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

dapat menjawab rumusan masalah yang terlah dirumuskan sejak awal penelitian.24 

 

                                                             
23 Creswell. Research Design, 270. 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 247-253. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Bab I   Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Pada bab ini akan membahas tentang teori yang digunakan 

yakni, ritual, simbol dan jejaring sosial dalam budaya pela di 

Maluku.  

Bab III Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, sejarah terbentuknya pela darah, sakralitas darah 

menstruasi dipahami sebagai ikatan, darah menjadi titik 

tumpuh dari pela, pela dipahami lintas generasi.  

Bab IV Bab ini akan berisi pembahasan analisa tentang sejarah 

terbentuknya pela darah, sakralitas darah menstruasi 

dipahami sebagai ikatan, darah menjadi titik tumpuh dari 

pela, pela dipahami lintas generasi.  

Bab V Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa 

temuan-temuan yang diperoleh dan saran-saran yang berupa 

kontribusi untuk penelitian yang mendatang. 


