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Keywords: Burung walet merupakan burung liar yang harus dijaga kelestariannya agar dapat 

berkembang biak. Karena burung walet itu adalah burung yang sensitif/peka dan tidak bisa 

ditangkap bahkan dipaksa untuk dirumahkan pun tidak mau. Pelestarian burung walet 

memerlukan sebuah pengelolaan Yang serius, teratur dan terukur, karena budidaya sarang 

Burung walet merupakan salah satu usaha untuk pembangunan Di bidang ekonomi. Burung 

walet merupakan burung pemakan serangga yang sarangnya terbuat dari liur yang lezat cita 

rasanya dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Karena air liur dari burung walet ini 

merupakan komoditas ekspor. 

Pada umumnya para petani sarang burung walet konvensional melakukan budidaya sarang 

burung walet dengan tidak sengaja. Karena banyaknya burung walet yang mengitari bangunan 

rumah dimanfaatkan oleh para pengelolah sarang burung konvensional tersebut. Dalam 

perencanaan strategi yang paling penting adalah tahap analisis lingkungan sarang burung yang 

mempengaruhi walet, baik itu lingkungan intern maupun lingkungan ekstern sarang burung. 

Tujuan Penelitian: 

1. Untuk mengetahui strategi yang mencakup upaya dan hambatan dalam budidaya “air liur” 

sarang burung walet dengan analisa logika deduktif . 

2. Untuk mengetahui budidaya ”air liur” sarang burung walet yang tidak menggunakan strategi 

dengan analisa logika deduktif . 

3. Untuk mengetahui perbandingan budidaya ”air liur” sarang burung walet yang menggunakan 

strategi dengan yang tidak menggunakan dengan analisa triangulasi atau tabulasi.  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja), yaitu di Desa Mriyunan dan 

Desa Kauman Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sample adalah 2 desa 

yang masing-masing desa diambil 5 responden di daerah Sidayu Gresik. Data yang dikumpulkan 

adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, teknik Obsevasi Partisipatif. 

Sedangkan data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari dokumen/buku. 

Metode Analisa data dalam penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif yang berarti menguraikan 

dan menggambarkan secara menyeluruh dan cermat mengenai strategi dan yang tidak 

menggunakan strategi yang mencakup upaya dan hambatan sejak dari pengolahan serta 

perawatan  

Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mencari data tanpa harus menunggu 

sampai data terkumpul, kemudian data yang telah diperoleh direduksi sehingga tersusun secara 

sistematis, akan lebih nampak pokok-pokok terpenting yang menjadi fokus penelitian, guna 

memberikan gambaran secara tajam terhadap masalah yang diteliti. 

Burung walet merupakan burung liar yang harus dijaga kelestariannya agar dapat berkembang 

biak. Karena burung walet itu adalah burung yang sensitif/peka dan tidak bisa ditangkap bahkan 

dipaksa untuk dirumahkan pun tidak mau. Pelestarian burung walet memerlukan sebuah 

pengelolaan Yang serius, teratur dan terukur, karena budidaya sarang Burung walet merupakan 

salah satu usaha untuk pembangunan Di bidang ekonomi. Burung walet merupakan burung 



pemakan serangga yang sarangnya terbuat dari liur yang lezat cita rasanya dan mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. Karena air liur dari burung walet ini merupakan komoditas ekspor. 

Pada umumnya para petani sarang burung walet konvensional melakukan budidaya sarang 

burung walet dengan tidak sengaja. Karena banyaknya burung walet yang mengitari bangunan 

rumah dimanfaatkan oleh para pengelolah sarang burung konvensional tersebut. Dalam 

perencanaan strategi yang paling penting adalah tahap analisis lingkungan sarang burung yang 

mempengaruhi walet, baik itu lingkungan intern maupun lingkungan ekstern sarang burung. 

Tujuan Penelitian: 

1. Untuk mengetahui strategi yang mencakup upaya dan hambatan dalam budidaya “air liur” 

sarang burung walet dengan analisa logika deduktif . 

2. Untuk mengetahui budidaya ”air liur” sarang burung walet yang tidak menggunakan strategi 

dengan analisa logika deduktif . 

3. Untuk mengetahui perbandingan budidaya ”air liur” sarang burung walet yang menggunakan 

strategi dengan yang tidak menggunakan dengan analisa triangulasi atau tabulasi.  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja), yaitu di Desa Mriyunan dan 

Desa Kauman Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sample adalah 2 desa 

yang masing-masing desa diambil 5 responden di daerah Sidayu Gresik. Data yang dikumpulkan 

adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, teknik Obsevasi Partisipatif. 

Sedangkan data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari dokumen/buku. 

Metode Analisa data dalam penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif yang berarti menguraikan 

dan menggambarkan secara menyeluruh dan cermat mengenai strategi dan yang tidak 

menggunakan strategi yang mencakup upaya dan hambatan sejak dari pengolahan serta 

perawatan  

Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mencari data tanpa harus menunggu 

sampai data terkumpul, kemudian data yang telah diperoleh direduksi sehingga tersusun secara 

sistematis, akan lebih nampak pokok-pokok terpenting yang menjadi fokus penelitian, guna 

memberikan gambaran secara tajam terhadap masalah yang diteliti. 

 

 

bird of swallows is wild bird which must be taken care of the continuity so that can multiply. 

Because bird of walet that is sensitive bird for and cannot be arrested is even forced to be retired 

even also do not want to. Continuation of bird of swallows need a serious management, ad for 

and measured, because nestle conducting of swallows is one of the effort for development In 

economic area. bird of swallows is peewit which the was den of was made from spot the goal 

deliciousness likely and have high economic value. Because saliva of bird of swallows this is 

exporting commodity. 

In general farmers of nestle of swallows conventional conduct nestle conducting of swallows 

intuitively. Because to the number of birds of swallows circuiting house building exploited by 

manage of conventional nestles. In the plan top-drawer strategy is environmental analysis phase 

of nestle influencing swallows, good that environmental of environment and intern of ekstern 

nestle, so that can apply correct strategy to the effort him. Target of Research  

1. To know strategy including resistance and effort in conducting “ saliva” nestle of swallows 

with deductive logic analysis  

2. To know conducting ” saliva” nestle of swallows which do not use strategy with deductive 

logic analysis  

3. To know comparison of conducting ” saliva” nestle of swallows using strategy by not use with 



analysis triangulat or tabulation. 

Determination of research location is conducted by purposive intentionally, that is in 

Countryside of Mriyunan and Countryside of Kauman District Of Sidayu Sub-Province of 

Gresik. Technique intake of sample is 2 countryside which is the each countryside taken by 5 

responder in area of Sidayu Gresik. The collected of data is primary data, that is obtained data 

pass interview, partisipative observation technique. While data of sekunder, that is obtained 

supporter data of document / interconnected book. 

Method Analyse data in this research have the character of diskriptif qualitative meaning to 

elaborate and depict by totally and careful regarding strategy and which do not use strategy 

including resistance and effort since processing and also treatment. 

Approach of using approach qualitative, researcher look for data without having to await until 

data gathered, laterthen data which have been obtained to be reduced so that lapped over 

systematically, will be more look all important specifics which become research focus, to give 

picture incisively to accurate problem. 

 


