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Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum maksimalnya pelaksanaan program 

penanaman kakao di Kenagarian Anduring yang ditandai dengan belum tercapainya luas lahan 
kakao yang ditargetkan serta tidak berminatnya masyarakat untuk membudidayakan tanaman 
kakao dan mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Selain 
itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program gerakan 
penanaman kakao di Kenagarian Anduring serta kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam 
implementasi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
metode deskriptif, yakni gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Informan 
penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Jenis data yang dikumpukan adalah data 
primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Uji keabsahan 
data dilakukan melalui trianggulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, 
display data dan menarik kesimpulan/verifikasi dari data yang diperoleh selama penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program gerakan penanaman kakao 
di kenagarian Anduring masih belum bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan, yaitu 
mensejahterakan masyarakat . Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala yang terjadi saat 
pelaksanaan program tersebut. Seperti pemerintah masih terkendala kurangnya pertisipasi 
masyarakat, rendahnnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang 
mendukung. Sedangkan dari masyarakat kendalanya yaitu kurangnya modal, pembagian bantuan 
yang kuarang merata serta serangan hama dan penyakit. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala tersebut dengan melakukan pengawasan dan peninjauan yang lebih rinci terhadap 
pelaksanaan program tersebut, melakukan pemberdayaan petani dan meningkatkan sarana dan 
prasarana yang menunjang. Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat 
berperan sekali dalam pelaksanaan program gerakan penanaman kakao yang bertujuan untuk 
meningkatkan perekonomian. Serta untuk kesejahterakan masyarakat, maka diharapkan 
pemerintah terkait lebih meningkatkan kinerjanya karna hal ini berpengaruh terhadap 
keberhasilan suatu program yang berdampak kepada masyarakat  
 


