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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di ujung timur Pulau Jawa terdapat suatu komunitas masyarakat yang 

disebut kelompok masyarakat Using (Saputra, 1999:1). Mengenai masyarakat 

Using, secara garis besar dapat dipaparkan secara historis dari wilayah 

Banyuwangi (Saputra, 2009: 18). Masyarakat Using atau yang lebih dikenal 

sebagai orang Using oleh beberapa kalangan dan hasil penelitian (Scholte, 

Stppelaar, Darussaputra, Herusantosa, dan Wolbers) dianggap sebagai penduduk 

asli Banyuwangi (Anoegrajekti, 2009:1). 

Suku Using di Banyuwangi dari dulu hingga sekarang dikenal sebagai 

daerah yang memiliki wujud kebudayaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Ciri 

khas karakteristik budaya Using yang menonjol adalah Sinkretis, yakni dapat 

menerima dan menyerap budaya masyarakat lain untuk di produksi kembali 

menjadi budaya Using (Saputra, 1999:2). Bila dibandingkan dengan daerah 

sekitarnya seperti Jember, Bondowoso, dan Situbondo Kabupaten Banyuwangi 

memiliki seni budaya yang relatif lebih menonjol. Artinya daerah Banyuwangi 

dalam hal-hal tertentu utamanya  dalam seni dan budaya mempunyai ciri khas 

yang tersendiri. Ciri tersebut kemudian menjadi seni budaya Banyuwangi berbeda 

dengan karya seni budaya daerah sekitarnya (Soedardi, 1985/1996: 18-19). 

Seperti halnya disebagian daerah pedesaan Jawa lainnya, orang tidak perlu 

pergi jauh-jauh keluar batas Desa agar menemukan bukti-bukti variasi 

kebudayaan yang jelas. Diversitas yang ditemukan pada sebuah kehidupan 

bertetangga yang kecil direplikasi pada berbagai sudut lain masyarakat yang sama, 

dan demikian seterusnya ke desa lain. Adanya variasi kebudayaan ini tentu masih 

berkaitan dengan pengaruh Jawa, Madura dan Bali di Banyuwangi khususnya 

Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi.  

Menjadi Using bukanlah proses sederhana. Dari masa kolonial sampai hari 

ini, nama tersebut masih menyisakan perdebatan antara kelompok yang 

mendukung dan menolak. Bagi kelompok pertaama, julukan Using (sebagian 
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masyarakat lebih memilih “Osing” atau “Oseng”) merupakan penegas keberadaan 

identitas kultural antara mereka dengan masyarakat Bali, Jawa Mataram, dan 

Madura. Sementara, kelompok kedua, julukan Using merupakan usaha untuk 

menstigmatisasi warga pewaris bumi Blambangan. Kalau dilihat dari bahasa atau 

dialek masyarakat Using, sebenarnya kata “Osing” itu karenang memang cara 

pengucapan atau dari dialeknya memiliki ciri khas yang tersendiri. Sehingga ada 

beberapa peneliti yang menuliskan dalam bukunya menjadi “Osing”, tetapi dalam 

buku-buku yang diterbitkan pemerintah Kabupaten sendiri khususnya buku 

bahasa Using tertulis sesuai adanya yaitu “Using” bukan “Osing”. 

Secara historis, komunitas yang sekarang dinamakan Using adalah 

keturunan dari warga bumi Blambangan yang tersisa dari perang di era kolonial 

Belanda, khususnya Perang Puputan Bayu (Anoegrajekti, dkk, 2011: 78). Namun, 

identitas tersebut bukanlah sebuah kekakuan, bukan pula sebuah ketertutupan. 

Alih-alih masyarakat Using berani membawa identitas tersebut berdialektika 

dengan banyak budaya baru yang masuk ke dalam ruang kultural mereka, tanpa 

takut kehilangan ke-Usingan mereka. Dialog dan percampuran antara Using 

dengan budaya-budaya baru tersebut menciptakan budaya-budaya hibrid yang 

tetap diakui sebagai kekayaan Using. 

Dari banyaknya budaya-budaya di Jawa, masyarakat Using memiliki 

pembeda dari nilai dan praktik yang menjadikan identitas tersendiri bagi 

masyarakat Using dengan Jawa dan Madura di Banyuwangi. Bukan hanya itu, 

menurut beberapa tokoh adat masyarakat Using juga menyebutkan bahwa 

memang budaya dan tradisinya masih mendapat pengaruh dari Hindu Majapahit. 

Sehingga tak heran jika banyak masyarakat yang beranggapan budaya masyarakat 

Using hampir mirip dengan Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. 

Pemilihan Banyuwangi sebagai ibukota Blambangan muncul sebagai isu 

besar dalam perdebatan mengenai sejarah kota ini.  Pada tahun 1998, Pemerintah 

Daerah Banyuwangi mengesahkan tanggal 18 Desember sebagai tanggal 

pendirian kota Banyuwangi. Pemilihan tanggal ini dilatari oleh sebuah peristiwa 

heroik yang terjadi di Bayu 1771, ketika rakyat Blambangan bertempur hingga 
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mati, atau dalam bahasa lokal disebut puputan, melawan Kompeni yang 

menduduki wilayah ini sejak tahun 1768 (Margana, 2012:214). Perang Puputan 

atau bisa disebut perang habis-habisan inilah yang menyebabkan banyaknnya 

masyarakat Blambangan tewas, dan bagi mereka yang masih hidup kemudian 

melarikan diri menyebar dibeberapa daerah. Dari peristiwa tersebut maka 

terbentuklah komunitas-komunitas baru yang disebut Using. 

Mengenai etimologi kata Banyuwangi, para penduduk lokal memiliki versi 

populernya sendiri seperti yang disebutkan dalam sebuah puisi naratif terkenal 

Kidung Sri Tanjung. Banyuwangi terdiri atas dua kata: banyu berarti air dan 

wangi berati harum. Konon, secara etimologis kata Banyuwangi berasal dari air 

harum yang memancar dari tubuh istri Patih Sidapaksa, namanya Dewi 

Sritanjung. Dia bunuh diri di tepi sungai Banyuwangi setelah dituduh membunuh 

anaknya sendiri dan selingkuh dengan Raja Sindureja (Margana, 2012: 2016). 

Dari situlah asal usul atau legenda Banyuwangi berasal dan dikenal hingga saat 

ini. 

Banyuwangi merupakan Kabupaten yang berada di ujung timur pulau 

Jawa. Letak Kabupaten ini juga dapat dikataan dekat dengan Pulau Bali, hingga 

tak heran jika banyak yang menyebut ada beberapa budayanya yang tidak jauh 

berbeda tapi tidak sama. Hal ini dapat dilihat dari sejarahnya yang mana 

masyarakat Banyuwangi juga dahulunya juga memeluk agama Hindu sebelum 

adanya pengaruh Islam. Seiring berkembangnya jaman saat ini Islam telah 

menjadi agama mayoritas di Banyuwangi. Namun dengan demikian bukan berarti 

budaya dan tradisinya turut hilang begitu saja, tetapi sedikit demi sedikit mantra 

yang ada di ganti dengan doa-doa sesuai ajaran agama Islam.  

Suatu kelompok mistik yang berkumpul pada malam hari, berdiskusi 

dengan suara keras tentang beberapa makna seolah-olah dirancang untuk 

mengganggu meskipun tidak berarti menyerang penganut ortodok yang tinggal 

disebelah rumah (Beatty, 2001: 3). Hasil dari semua kegiatan ritual yang spekulasi 

mistik dan ketaatan yang kompetitif merupakan situasi yang berbeda dilingkungan 

bertetangga dengan Bali. Di Banyuwangi sebuah ritual adat bukanlah menjadi hal 



6 
 

yang asing, karena dalam setiap kegiatan atau acara tentu ada ritual tersendiri 

hingga banyak yang menganggap mistis.  

Dalam hal ini orang enggan menggunakan kata “sinkretisme” karena 

istilah ini seringkali mengandung makna munculnya tipe-tipe baru secara 

substansil yang disertai oleh hilangnya sebagian identitas suatu konsep yang tidak 

dapat digunakan untuk kasus Jawa. Tradisi mistik, Islam, lokal yang mengalami 

hibridisasi satu sama lain masuk lebih jauh kedalam wacana ritual keagamaan dan 

hakikat dari kombinasi yang lebih tinggi ini selanjutnya mempengaruhi beberapa 

konstitusi dari ketiga unsur tradisi itu (Beatty, 2001:4). Sinkretis dalam hal ini 

mengacu pada proses dinamik dan berulang, suatu faktor yang konstan dalam 

reproduksi kebudayaan, bukan hasil yang statis.  

Suatu pendekatan yang berusaha menjelaskan keragaman kebudayaan 

pada tingkatan tindakan keseharian harus selalu memperhitungkan persoalan 

bagaimana tindakan itu dikerangka oleh kebudayaan. Analisa hubungan antara 

ritual dan ideologi dalam tatanan kebudayaan majemuk harus memandang 

gagasan dominan secara sungguh-sungguh sebagai gagasan, bukan semata-mata 

sebagai tanda-tanda proses sosial. Ketika berbicara mengenai proses sosial tentu 

adakan berhubungan dengan budaya yang dimiliki masyarakat Using setempat. 

Misalnya acara selamatan atau tasyakuran , bukan hanya doa dan makanan tetapi 

juga ada sesaji yang di tujukan pada leluhur. Ini merupakan bukti bahwa 

sebenarnya pengaruh Hindhu yang masih melekat, hanya saja doa-doanya sudah 

Islam. 

Pada awal tahun 1825 Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi merupakan 

daerah yang masih berupa hutan. Penduduk Desa Aliyan pada awalnya 

merupakan pendatang dari Desa Mangir. Para pendatang tersebut tertarik untuk 

menetap di Desa Aliyan karena melihat tanahnya datar serta air yang tersedia 

cukup banyak. Sebelum pendatang dari Desa Mangir menetap di Desa Aliyan, di 

Desa Karangmukti sudah ada satu keluarga yang menetap disana terdiri dari 

bapak, ibu dengan dua anak laki-lakinya. Nama orang tersebut adalah Mbah 
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Wongso (mbah kakung) dan mbah Kenongo (mbah putri) sedangkan kedua 

anaknya bernama Jaka Pekik dan Pringgo. 

Pada tahun 1940 sudah mulai mendirikan pemerintahan Desa Aliyan yang 

mana saat itu masih dalam jajahan Belanda. Kepala Desa (saat itu Lurah) yang 

pertama kali menjabat bernama Harjo Mulyo. Kini Desa Aliyan merupakan 

bagian wilayah dari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. 

Desa Aliyan terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Cempokosari, Dusun 

Timurejo, Dusun Bolot, Dusun Sukodono, Dusun Kedawung, Dusun Damrejo.  

Komunitas adat Using Aliyan yang sebagian besar hidupnya bertumpu 

pada pertanian, memiliki pandangan dan pengetahuan tentang proses mengolah 

lahan pertaniannya dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Pengetahuan lokal 

(indigenous knowledge), pandangan tentang alam lingkungannya itu mereka 

peroleh secara empirik. Pengetahuan tersebut merupakan hasil interaksi manusia 

dengan alam lingkungannya (Salamun, 2015:14). Dalam hal pertanian masyarakat 

Desa Aliyan juga menganut tradisi meteng pari saat padi mulai berisi, ngliweti 

saat padi siap untuk dipanen, nutuh atau menumbuk padi secara tradisional. Saat 

ngerit masyarakat Desa Aliyan selalu menyertakan bendera disawah agar tidak 

kesurupan, ini membuktikan bahwa unsur magis dalam Desa Aliyan setempat 

juga masih sangat kental. 

Menurut Nawi salah seorang pawang di Desa Aliyan Kecataman 

Rogojampi juga memiliki tradisi yang telah dikenal masyarakat Banyuwangi dan 

masuk dalam daftar festival. Tradisi Keboan di Desa Aliyan merupakan salah satu 

bentuk rasa syukur dari petani. Namun masyarakat setempat seakan enggan 

menyebut keboan sebagai ritual, karena pada dasarnya merupakan sebuah tradisi 

meskipun ada beberapa prosesi saat pelaksanaannya. Menurut Paturi sekretaris 

Desa, tradisi keboan ini berbeda dengan kebo-keboan yang berada di Alasmalang 

meskipun lokasinya cukup dekat. Masyarakat desa yang menjadi “manusia 

kerbau” di Desa Aliyan tidak ditentukan oleh pemuka adat desa setempat. 

Melainkan arwah leluhur yang memilih siapa saja yang menjadi Keboan. 

Sedangkan di Desa Alasmalang, pemeran Kebo-keboan dipilih oleh pemuka adat. 
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Dalam konteks ini ritual pertanian pada masyarakat Using Aliyan yang 

selama ini menjadi media masyarakat tersebut untuk berkomunikasi dengan nenek 

moyangnya, dan wujud ungkapan terimakasih kepada Tuhan yang telah memberi 

kehidupan lewat keberhasilan dalam bertani telah mengalami stagnasi dari tahun 

1990an-1998 karena faktor intern maupun ekstern. Menariknya bagaimana bentuk 

dari faktor-faktor (intern dan ekstern) ini mampu menekan tradisi ritual pertanian 

tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat bersangkutan dalam waktu relatif 

lama. 

Menurut Lembaga Masyarakat Adat Using komunitas-komunitas adat ini 

tidak semuanya eksis, ada yang kondisinya tidak jelas dengan populasi kecil, 

bahkan ada yang kemudian hilang dari peredaran alias punah. Akan tetapi tidak 

sedikit yang masih eksis, hidup dengan bertahan dalam budaya nenek-

moyangnya. Budaya lokal yang dimilikinya tersebut sebagai tempat bertahan 

ditengah-tengah kehidupan yang semakin maju dan modern. Sementara komunitas 

adat lainnya pada umumnya sudah meninggalkan budaya lokalnya. Dengan 

demikian dalam realitas kehidupannya secara sosial budaya paling tidak akan 

membedakan dengan komunitas-komunitas lainya. Keberadaan komunitas adat ini 

perlu mendapat perhatian, yang merupakan bagian dari kekayaan budaya 

Indonesia. 

 

1.2 Penegasan Pengertian Judul 

Penegasan pengertian judul digunakan untuk menghindari pemahaman 

yang beragam terhadap persepsi judul penelitian ini, maka peneliti perlu 

memberikan penjelasan mengenai hal yang terkandung dalam judul. Penelitian ini 

berjudul “Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Using di Desa Aliyan Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1940-2017”. 

Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu 

yang berkaitan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang 

atau sekelompok orang yang didalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-
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nilai sosial, aspirasi hidup serta cara mencapainya (Ranjabar, 2006:9). Budaya 

adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. 

Kata budaya sebenarnya bearasal dari bahasa Sansekerta budhayah yaitu bentuk 

jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya 

berasal dari kata culture, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata cultuur, 

dalam bahsa Latin, berasal dari kata colera yang berarti mengolah, mengerjakan, 

menyuburkan mengembangkan tanah bertani (Suratman et al, 2011:31-32). 

Berikut pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli: 

a. Koentjaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta, karya yang dihasilkan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya 

dengan cara belajar (Koentjaraningrat, 2003:72). 

b. Selo Soemardjan dan Soelaeman soenardi, mengatakan bahwa 

kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

c. Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang 

kompleks yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan 

lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. 

d. Clifford Geertz, mengartikan kebudayaan sebagai sebuah sistem 

berupa konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik 

sehingga dengan cara ini manusia mampu berkomunikasi, 

melestarikan, mengembangkan pengetahuan serta sikapnya terhadap 

kehidupan. 

Dari uraian yang dikemukakan itu, maka dapat dinyatakan secara 

sederhana dalam arti luas bahwa sistem sosial budaya merupakan suatu 

keseluruhan dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial dan tata laku manusia saling 

berkaitan. Bahkan masing-masing unsur bekerja secara mandiri serta bersama-

sama satu sma lain saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia 

dalam bermasyarakat. 



10 
 

Inti penting dari budaya adalah pandangan yang bertujuan untuk 

mempermudah hidup dengan “mengajarkan” orang-orang bagaimana cara 

beradaptasi dengan lingkungannya (Samovar, 2010:28). Dengan kata lain, pada 

setiap lingkungan tentu akan memiliki budaya yang berbeda-beda banyak 

sedikitnya. Untuk itu, adaptasi terhadap budaya perlu dilakukan dangan cara 

saling menghargai kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. 

Misalnya di Kabupaten Banyuwangi yang ditempati oleh orang-orang Using, 

Jawa, Madura. Mereka dapat hidup berdampingan dan beradaptasi terhadap 

lingkungannya, saling menghargai serta menjunjung tinggi budaya masing-masing 

tanpa merugikan orang lain. 

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu 

kumpulan individu atau sebagai penjumlahan dari individu-individu semata-mata. 

Masyarakat merupakan syatu pergaulan hidup bersama. Menurut Selo Soemardjan 

(Ranjabar, 2006:10) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang 

menghasilkan kebudayaan. Kehidupan masyarakat harus dipandang sebagai suatu 

sistem sosial, yaitu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan 

dalam suatu kesatuan.  

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal katanya socius 

yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu 

syirk, artinya bergaul. Para ahli seperti Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gilin 

sepakat, bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, 

norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama 

sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama (Soelaeman, 2006:122). 

Hanya ada hubungan yang tipis antara peradaban kerajaan tua Blambangan 

dan kebudayaan kontenporer Banyuwangi pada suatu distrik administratif 

modern. Dapat dikatakan bahwa sejarah sosial banyuwangi modern mulai sekitar 

tahun 1768 sesudah populasi Blambangan lenyap dan peradabannya runtuh. 

Sejarah modern mulai dengan unsur-unsur yang langka seperti tanah kosong dan 
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gersang, serdadu imperalis pedagang, penduduk yang sedikit tersebar kebanyakan 

adalah petani tak bertanah dan para pengungsi sebagian besar Hindu yang para 

pemimpin agamanya tewas atau diasingkan.  

Dari rakyat Blambangan yang tua  itu hanya Banyuwangilah yang 

mengalami pemulihan kembali berkenaan dengan kesejahteraan dan jumlah 

mereka; apa yang dinamakan orang-orang “Using” (dari kata “Using”, “sing”, 

yaitu kata bahsa pribumi, sebenarnya suatu kata yang berasal dari bahsa Bali 

untuk arti “tidak”); orang-orang Using itu menunjukkan kelainan mereka dari 

sejumlah pendatang orang Jawa dari Barat yaitu yang dinamakan “orang-orang 

Kulon” (Anoegrajekti, 2011:81).  

Aliyan adalah nama salah satu Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten 

Banyuwangi yang mempunyai kebudayaan dan adat unik. Budaya Aliyan yang 

dimaksudkan misalnya adat keboan, angklung caruk, nutuh (menumbuk padi) 

selamatan latar, arum syawal, ngliweti atau meteng pari ketika dan lain-lain. Jika 

dipandang dari sejarah jauh sebelum Indonesia merdeka Aliyan merupakan 

sebuah ibukota kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Tawang Alun. 

Aliyan berasal dari bahsa Ali-yan yang dalam bahasa Indonesia berarti peralihan 

atau perubahan. 

Komunitas-komunitas adat ini tidak semuanya eksis, ada yang kondisinya 

tidak jelas dengan populasi kecil, bahkan ada yang kemudian hilang dari 

peredaran alias punah. Tidak eksis atau hilangnya komunitas dari peredaran bukan 

suatu alasan untuk meninggalkan adat dan budaya masyarakat. Selain itu, dalam 

interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat Aliyan ketika itu juga menghasilkan 

simbol-simbol komunikasi yang mereka tuangkan pada masing-masing prosesi. 

Karena jika dilihat secara pasti tentu ada beberapa komunitas yang tidak nampak. 

Berbeda dengan saat tradisi keboan yang disebut sebagai acara besar bagi 

masarakat Using Desa Aliyan.  

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 
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Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki 

maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah 

kondisi lain yang serupa. Definisi Komunitas adalah sebuah identifikasi dan 

interaksi social yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. 

Dalam prosesnya Komunikasi terbentuk atas kesadaran bahwa manusia tidak bisa 

hidup sendiri ia perlu individu-individu lainnya untuk melangsungkan 

kehidupannya. Berawal dengan adanya komunitas-komunitas Using yang 

menyebar di beberapa daerah Banyuwangi yaitu Kecamatan Banyuwangi, 

Rogojampi, Sempu, Glagah, Singojuruh, Giri, Kalipuro, Songgon, Cluring, Srono, 

dan beberapa penduduk di kecamatan Genteng dan Kecamatan Gambiran. Dengan 

adanya penyebaran komunitas Using yang semakin meluas makan untuk saat ini 

lebih dikenal dengan masyarakat Using. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini ditujukan untuk menghindari adanya 

penyimpangan materi dalam kajian peneliti. Ruang lingkup penelitian yang 

dimaksud yaitu ruang lingkup spasial, temporal, dan objek kajian atau materi.  

Berkenaan dengan ruang lingkup spasial, kajian penelitian ini lebih 

menekankan pada wilayah penelitian yang mencakup Desa Aliyan Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan lingkup temporalnya berlangsung 

sejak tahun 1940 sebagai awal berdirinya pemerintah Desa Aliyan Kecamatan 

Rogojampi dan munculnya budaya-budaya masyarakat Using setempat hingga 

akhir 2017 sebagai akhir kajian terkait kehidupan sosial budaya Aliyan. 

Lingkup objektif menekankan pada kajian utama penelitian ini pada 

kehidupan sosial budaya masyarakat Using khususnya Desa Aliyan Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang mencakup adat, budaya, religi, sosial, 

dan kesenian yang ada terus berkembang hingga saat ini. Selain itu peran 

pemerintah dan masyarakat terkait budaya yang harus dipertahankan dan segala 

aspek pada kajian judul tersebut. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1) bagaimana latar belakang terbentuknya komunitas Using di Banyuwangi? 

2) bagaimana kehidupan sosial budaya komunitas Using di Desa Aliyan 

Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 1940-2017? 

3) mengapa komunitas Using di Desa Aliyan tetap mempunyai motivasi 

untuk mempertahankan adat dan budayanya? 

 

 

1.5 Tujuan 

Bersadarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari pembuatan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1) untuk mengkaji secara mendalam mengenai latar belakang terbentuknya 

komunitas Using di Banyuwangi; 

2) untuk mengkaji secara mendalam mengenai kehidupan sosial budaya 

komunitas Using di Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi Kabupaten 

Banyuwangi tahun 1940-2017; 

3) untuk mengkaji secara mendalam mengenai motivasi komunitas Using di 

Desa Aliyan untuk mempertahankan adat dan budayanya. 

 

1.6 Manfaat 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sosial budaya masyarakat 

Using sekitar 

b. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

2) Manfaat Praktis 
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a. Bagi penulis 

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta memberi pengalaman secara 

mendalam mengenai komunitas Using di Kabupaten Banyuwangi. 

b. Bagi pemerintah 

Dapat memberikan dorongan agar tetap melestarikan adat dan budaya 

masyarakat Using 

c. Bagi masyarakat 

Dapat digunakan sebagai referensi bacaan mengenai kehidupan sosial 

budaya masyarakat Using di Desa Aliyan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah 

laporan penelitian karena pada bab ini mengungkapkan pemikiran atau teori-teori 

yang melandasi dilakukannya penelitian. Penelitian sejarah merupakan 

penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa 

lampau dan dilaksanaakan secara sistematis. Penulis mendapatkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang akan di-review terkait dengan judul penelitian mengenai 

“Kehidupan Sosial Budaya Komunitas Using di Desa Aliyan Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 1940-2017” antara lain: 

Salamun, (2015:2) dalam bukunya yang berjudul Komunitas Adat Using 

Desa Aliyan Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur menceritakan tentang 

keberadaan komunitas adat ini perlu mendapat perhatian, yang merupakan bagian 

dari kekayaan budaya Indonesia. Seperti diketahui bahwa komunitas adat dalam 

realitas keberadaannya banyak yang tidak memperhatikan, eksistensi mereka 

cenderung diabaikan, khususnya oleh pemerintah. Seperti halnya masyarakat 

Using Banyuwangi yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

Karakteristik geografis suatu daerah pada umumnya berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakatnya. Demikian pula dengan Desa Aliyan, Kecamatan 

Rogojampi. Keadaan geografis di wilayah Desa Aliyan mempunyai luas areal 

persawahan seluas 476,991 Ha, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

Desa Aliyan mempunyai matapencaharian sebagai petani. Ternak pada umumnya 

tidak bisa dipisahkan dengan usaha pertanian. Seperti di daerah pedesaan di Jawa 

pada umumnya petani tidak bisa dipisahkan dengan sapi atau kerbau sebagai 

hewan yang membantu kelancaran pekerjaan mereka di bidang pertanian yakni 

untuk membajak sawah. Berbeda halnya dengan di Desa Aliyan, bila dilihat dari 

potensi desa yang mayoritas masyarakatnya terjun di bidang pertanian, kenyataan 

yang terjadi adalah sebaliknya.  
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Kartodirdjo (1992:53) dalam bukunya berjudul Pendekatan Ilmu Sosial 

dalam Metodologi Sejarah menjelaskan tentang antropologi lazimnya mengkaji 

suatu komunitas dengan pendekatan sinkronis, yaitu seperti membuat suatu 

pemotretan suatu momentum tertentu mengenai berbagai bidang atau aspek 

kehidupan komunitas sebagai bagian dari suatu kesatuan atau sistem serta 

hubungan antara satu sama lain sebagai subsistem dalam susatu sistem. 

Suratman et al (2011:8) dalam bukunya yang berjudul Ilmu sosial dan 

Budaya Dasar menyatakan tentang berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya 

merupakan ungkapan masalah kemanusiaan, sosial dan budaya dapat didekati 

dengan menggunakan pendekatan multidisiplin secara integratif. Dengan melihat 

lingkungan alam, sosial dan budaya, manusia tidak hanya mewujudkan kesamaan-

kesamaan akan tetapi juga ketidakseragaman yang diungkapkan secara tidak 

seragam, sebagaimana yang terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk dan 

corang ungkapan, pikiran dan perasaan, dan tingkah laku dan hasil kelakuannya.  

Margana (2012:23) dalam bukunya yang berjudul Perebutan Hegemoni 

Blambangan menceritakan tentang pada masa keruntuhan Majapahitabad ke-25, 

Blambangan berdiri sebagai satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa, mengontrol 

bagian terbesar wilayah Ujung Timur Jawa (wilayah ini sekarang terbagi dalam 

lima kabupaten: Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo). 

Hampir selama tiga abad, Blambangan berada diantara dua faksi politik yang 

berbeda, kerajaan Islam Mataram di Barat dan berbagai kerajaan Hindu di Bali 

(Gelgel, Buleleng, dan Mengwi di Timur). 

Anoegrajekti (2016) dalam bukunya berjudul Kebudayaan Using 

(Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya) menceritakan tentang sejak 

peradaban lisan hingga peradaban elektronik, sejak bernama Blambangan hingga 

menjadi Banyuwangi, orang Using tetap melakoni mantra (dan ngelmu) dalam 

frame sistem kepercayaan. Sebagian integral dari sistem kepercayaan, mantra 

dihayati oleh orang Using sebagai pranata kultural untuk menyelesaikan secara 

alternatif persoalan pergaulan sosial keseharian manakala pranata formal 

mengalami kebutuhan soslusi. Eksistensi mantra dari waktu ke waktu diraca 
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cukup berperan dalam kehidupan orang Using. Ketika ada problem kehidupan, 

baik menyangkut ranah individu, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan bukan 

serta-merta seseorang menggunakan mantra sebagai solusi. Biasanya penyelesaian 

dengan mekanisme kultur tersebut dilakukan sebagai solusi alternatif, manakala 

solusi konvensional mengalami jalan buntu. 

Beatty (2001:25) dalam bukunya berjudul Variasi Agama di Jawa (Suatu 

Pendekatan Antropologi) menjelaskan tentang orang Using adalah salah satu dari 

beberapa populasi di Jawa yang menyandang nama itu yang dipertentangkan 

dengan label Regional, mereka memandang diri mereka sebagai orang Jawa: Jawa 

Using. Orang Jawa yang mendefinisikan kebudayaan Banyuwangi asli bagi orang 

luar adalah seni pertunjukan mereka yang dipengaruhi kual oleh Bali dan dialek 

mereka. Untuk mengenal “Using” agar lebih jelas, inilah ciri-cirinya: 

a) Pemukiman cenderung lebih padat dan kompak ditengah “orang barat”, 

dengan rumah-rumah yang berdekatan bersama; 

b) Endogami lokal sangat disukai, sehingga memberikan kedalaman 

pengetahuan genealogis (alur keturunan) dan pola yang jelas mengenai 

ikatan-ikatan kekerabatan yang bertumpang tindih; 

c) Penekanan lebih besar pada nilai kekerabatan dibandingkan yang umum 

ditemukan di Jawa tercermin pada norma-norma sharing dan dalam ritual 

ekonomi yang sama dengan “keramaian” tukar menukar pada orang Jawa 

meski dalam bentuk yang mencakup seluruh aspek kehidupan; 

d) Di sebagian orang desa Using, hampir setiap orang memiliki tanah sendiri 

sekurang-kurangnya sepetak tanah untuk rumah, secara tradisi tidak ada 

perbedaanyang tegas orang yang banyak memiliki dan kurang memiliki 

tanah.  

Informasi dokumen mengenai masa kolonial langka adanya dan orang 

hanya tahu sedikit tentang sistem kolonial, sebagai mana secara lokal digunakan, 

diluar apa yang mereka alami untuk pertama kalinya. 
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Dialek Banyuwangi dikenal sebagai cara Using atau omong Using. 

Dengan peminjaman dari Bali (misalnya sing, varian dari Using yang berarti 

“tidak”), mengandung jumlah arkaisme, dan aksen yang jelas, sehingga cukup 

membedakannya dari bahasa Jawa standar yang membingungkan orang yang baru 

mengenal masyarakat ini, akan tetapi tidak bisa dianggap sebagai bahasa 

tersendiri. Para pakar Indonesia mengatakan  bahwa bahsa Using ini lebih dekat 

ke Jawa Kuno daripada Jawa standar (yang berasal dari Jawa Tengah bangian 

selatan). 

Rato (2009:33) dalam bukunya berjudul Dunia Hukum Orang Osing 

menjelaskan tentang pendapat mitos bagimasyarakat modern yang bersifat 

entertaiment, tetapi tidak bangi masyarakat tradisional. Bagi masyarakat 

tradisional mitos mampu membentuk pola pikir dan pola perbuatan mereka. Mitos 

adalah bagian terpenting bagi hidup mereka, sebab ia berfungsi sebagai standart 

nilai terhadap apa yang dikagumi dan merupakan pola-pola yang oleh Eliade 

fisebut archetypes.  

Syaiful (2015:74) dalam bukunya berjudul Jagat Osing Seni, Tradisi dan 

Kearifan Lokal menjelaskan tentang kebudayaan dalam konteks kebendaan 

berkaitan dengan hasil-hasil kebudayaan yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dan 

mempunyai struktur kasar seperti; bangunan, senjata, alat-alat pertukangan serta 

pertanian dan lain-lain. Sedangkan wujud kebudayaan dalam konteks non 

bendawi seperti; pengetahuan kearifan lokal, folklor, sistem perdagangan,sistem 

sosial dan lain sebagainya. 

Masyarakat Using di Kabupaten Banyuwangi yang masih kokoh 

memegang kendali kebudayaan yang dimiliki sebagai representasi warisan nenek 

moyangnya. Masyarakat Using mempunyai tata cara tersendiri dalam mengelola 

sawah mereka, sehingga keberadaannya mampu menyokong lumbung pangan di 

Nusantara. Konsistensi Osing dalam bersawah menyadarkan kita bahwa 

kebudayaan sawah masih ada, terlihat meskipun ditengah himpitan mobilitas 

modernisasi yang terus menyeruak dalam segala bentuk aktifitas kehidupan yang 

ada. 
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2.2 Pendekatan dan Teori 

Penulis menggunakan pendekatan antropologi budaya dalam menuliskan 

penelitian mengenai “Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Using di Desa Aliyan 

Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1940-2017”. Antropologi 

budaya merupakan istilah yang digunakan untuk mengkaji berbagai adat dan 

budaya yang menekankan pada kebudayaan dan manusia. Antropologi budaya 

meliputi kajian keanekaragaman kebudaya untuk mencari unsur-unsur budaya 

yang universal dengan mengungkapkan struktur sosial dan berbagai masalah 

terkait. Pendekatan antropologi budaya ditujukan untuk memperoleh pengertian 

tentang prinsip-prinsip dasar kebudayaan manusia dalam kerangka kebudayaan 

yang hidup pada tataran waktu kekinian (Abdurrahman, 2007:28).  

Sistem sosial itu dalat dipengaruhi oleh lingkungannya, dapat pula disimak 

dari tulisan Margono Samet (Ranjabar, 2006:12) yang menyatakan bahwa 

masyarakat sebagai suatu sistem sosial itu dipengaruhi oleh hal-hal berikut. 

a) Ekologi, tempat, dan geografi dimana masyarakat itu berada. 

b) Demografi, yaitu menyangkut populasi, susunan, dan ciri-cirinya. 

c) Kebudayaan, yaitu menyangkut nilai-nilai sosial, sistem kepercayaan dan 

norma dalam masyarakat. 

d) Kepribadian, yaitu meliputi sikap mental, semangat, tempramen, dan ciri-ciri 

psikologis masyarakat. 

e) Waktu, sejarah, dan latar belakang masa lampau dari masyarakat tersebut. 

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau 

prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan 

bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpaadanya hubungan dengan bagian 

yang lainya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan 

menyebabkan ketidakseimbangan dan pada giliranya akan menciptakan perubahan 

pada bagian lainya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model 

perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori 
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ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga 

masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik (Bernard, 2007:48).  

Menurut Talcott Persons (Ranjabar, 2006:17), msing-masing subsistem 

dari sistem bertindak (budaya/ kultur, sosial, kepribadian, dan organisme perilaku) 

sebagai imperative functional LIGA. Dari deskripsi tersebut, dapat dinyatakan 

bahwa secara fungsional, setiap sistem sosial akan dapat dianalisis sebagai 

“sistem gerak sosial” yang masing-masing susbbsistem mempunyai fungsi sebagai 

berikut. 

 Subsistem budaya/ kultur: Latent patern maintenance 

Latency (latensi atau pemeliharaan pola) sebuah sistem harus melengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola 

kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. 

 Subsistem sosial: Integration 

Integration (integrasi) sebuah sistem harus mengatur antar hubungan 

bagianbagian yang menjadi komponennya, dengan kata lain sistem harus 

mempertahankan kesatuannya. 

 Subsistem kepribadian: Goal Integration 

Goal attainment (pencapaian tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan 

dan 

mencapai tujuan utamanya. 

 Subsistem organisasi pelaku: Adaptation 

Adaptation (adaptasi) sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal 

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai ditandai oleh 

dua tipe kebutuhan dan dua jenis kecenderugan bertindak. Demi kelanjutan 

hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik dengan cara 

menyesuaikan diri pada lingkungan itu atau menguasai dan mengendalikannya. 

Teori fungsionalisme memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan 
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kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi 

pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam.  

Teori fungsional menumbuhkan perhatian pada sumbangan fungsional 

agama yang diberikan terhadap sistem sosial. Agama dengan kedekatanya pada 

suatu yang berada di luar jangkauan dan keyakinannya bahwa manusian 

berkepentingan pada suatu pandangan realistis ini, kekecewaan dan frustasi yang 

dibebankan pada ketidakpastian dan ketidakmungkinan penerimaan dan 

penyesuaian denganya.  
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2.3 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

Pada suatu penelitian sangat penting untuk memperhatikan metode yang 

akan digunakan dalam penulisan skripsi. Jenis penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian sejarah. Menurut Gottschalk (1985:32) metode sejarah adalah 

proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau 

berdasarkan rekonstruksi dan imajinatif. Metode sejarah tersebut dibagi menjadi 4 

tahapan yang meliputi: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; (4) historiografi. 

3.1 Heuristik 

Metode sejarah heuristik adalah langkah mencari dan mengumpulkan 

sumber-sumber atau jejak yang akan digunakan dalam menulis sejarah atau 

mencari sesuatu yang dapat diceritakan kembali. Sumber-sumber sejarah dapat 

dibagi menjadi tiga macam yaitu: (1) sumber benda berupa bangunan, perkakas, 

senjata, artefak (2) sumber tertulis berupa dokumen, prasasti (3) sumber lisan 

berupa hasil wawancara (Notosusanto, 1971:18). Dalam penelitian ini peneliti 

berupaya mencari sumber melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 

pustaka yang terkait sengan masyarakat Using di Banyuwangi. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap kehidupan sosial budaya 

masyarakat Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi melalui observasi. Masyarakat 

Desa Aliyan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yang mana 

dalam setiap prosesnya ada tradisi tersendiri dengan cara mengadakan selamatan. 

Dengan observasi peneliti menemukan hal-hal yang dirasa cukup unik bagi 

kalangan pedesaan. Hal ini terkait adanya beberapa kubangan air dibeberapa 

tempat depan rumah warga. Menurut Mbah Nawi seorang pawang tradisi keboan 

Aliyan, kubangan air tersebut digunakan warga yang kesurupan disiang hari. 

Karena diyakini bahwa yang merasuki tubuh warga sejenis makhluk kerbau 

“kebo” dalam tradisi disebut “keboan” 

3.2 Kritik 

 Kritik merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah 

ditemukan. Kritik dalam sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern.  
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 Kritik ekstern dalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut 

keaslian dan keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber 

sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah. Bentuk penelitian yang 

dapat dilakukan sejarawan, misalnya tentang waktu pembuatan dokumen 

itu (hari dan tanggal) atau penelitian tentang bahan (materi) pembuatan 

dokumen itu sendiri. Peneliti juga dapat melakukan kritik ektern dengan 

menyelidiki tinta untuk penulisan dokumen guna menemukan usia 

dokumen. Selain itu dapat juga diidentifikasi melalui tulisan tangan, tanda 

tangan materai, atau jenis hurufnya. 

 Kritik intern merupakan penilaian keakuratan atau keutentikan terhadap 

sumber sejarah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap dokumen, 

sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan didalam 

dokumen itu sendiri secara menyeluruh.unsur dalam dokumen dianggap 

relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi, 

sejauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidika kritis terhadap 

sumber-sumber yang ada. 

3.3 Interpretasi 

Interpretasi adalah penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut 

hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dari berbaga fakta 

yang ada kemudian perlu disusun agar mempunyai bentuk dan struktur. Fakta 

yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang 

ada, untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran 

yang sempit. 

Sejarah sebagai suatu peristiwa dapat diungkap kembali oleh para 

sejarawan melalui berbagai sumber; baik berbentuk data, dokumen perpustakaan, 

buku, berkunjung ke situs-situs sejarah maupun wawancara, sehingga dapat 

terkumpul dan mendukung dalam proses interpretasi. Dengan demikian setelah 

kritik selesai maka langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi/ penafsiran 

dan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. 
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Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta 

sejarah, dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal. Penafsiran 

fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa sehingga 

berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihubungkan 

menjadi satu kesatuan yang masuk akal. 

 Dalam tahap ini peneliti mengunakan pendekatan antropologi budaya, dan 

berusaha untuk mengupas mengenai sejarah dan budaya lokal. Sumber-sumber 

yang diperoleh kemudian dikaitkan antara sumber satu dengan lainnya sehingga 

tersusun suatu fakta sejarah yang logis. Hanya saja dalam sumber yang diperoleh 

peneliti beberapa ada yang memiliki perbedaan dalam penyebutan komunitas 

yaitu “Osing” dan “Using”. Namun peneliti mencari kebenaran melalui 

masyarakat dengan cara observasi, bahwa sebutan “Osing” itu karena 

menyesuaikan dengan dialek mereka dan secara umum penulisannya “Using”. 

 

3.4 Historiografi (Penulisan Sejarah) 

Historiografi adalah proses penyusunan  fakta-fakta sejarah dan berbagai 

sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah 

melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus sadar bahwa 

tulisan itu bukan hanya berkepentingan dirinya, tetapi juga dibaca orang lain. 

Oleh karenanya penilis harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat 

mengerti pokok pikiran yang diajukan. 

Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat 

sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik. Sesudah menentukan judul, 

mengumpulkan bahan-bahan/ sumber serta melakukan kritik dan seleksi, maka 

mulailah menuliskan kisah sejarah. Dalam penulisan sejarah tradisional. 

Kebanyakan karya ini kuat dalam hal genealogi, tetapi tidak kuat dalam hal 

kronologi dan detail biografis. Tekanan penggunaan sejarah sebagai bahan 

pengajaran agama.serta adanya kingship (konsep mengenai raja), pertimbangan 

kosmologis, dan antropologis lebih diutamakan daripada keterangan dari sebab 

akibat. 
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Dalam tahap ini penulis akan merangkai data-data yang telah diperoleh 

agar menjadi suatu rangkaian fakta sejarah sistematis menggunakan metode 

penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi. Pemaparan hasil 

penelitian merupakan kajian ilmiah yang didalamnya terdapat beberapa bab 

diantaranya: Bab 1 berisi mengenai latar belakang yang di angkat oleh peneliti, 

yaitu mengenai latar belakang terbentuknya masyarakat Using di Banyuwangi 

khususnya Desa Aliyan yang menjadi fokus peneliti. Dalam bab ini dipaparkan 

mengenai latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang 

didalamnya beriri tentang penelitian terdahulu, pendekatan dan teori serta 

kerangka berfikir. Bab 3 merupakan metode penelitian yang menggunakan 

metode penelitian sejarah yang terdiri atas beberapa langkah: heuristik, kritik, 

interpretasi, dan historiografi. Bab 4 merupan isi yang akan dijelaskn mengenai 

sejarah dan latar belakang terbentuknya masyarakat Using di Banyuwangi. Bab 5 

menjelaskan tentang awal berdirinya pemerintahan desa Aliyan Kecamatan 

Rogojampi hingga kehidupan sosial masyarat Using wilayah setempat. Bab 6 

menjelaskan tentang motivasi masyarakat Using dalam mempertahankan 

budayanya. Kemuadian untuk bab 7 penutup yang berisi tentang simpulan dan 

saran. 
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