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ABSTRAK 

PENGARUH KONTEN YOUTUBE “TUTORIAL EDITING VIDEO” DI CHANNEL 

”DAUNNET FILMS”  TERHADAP MINAT BELAJAR EDIT VIDEO DAN 

PENINGKATAN KEMAMPUAN EDIT VIDEO PADA SUBSCRIBER. 

Afif Misbahul Munir  

Daunnet Films adalah sebuah channel di youtube yang bersifat edukatif dengan 

membagikan suatu cara atau tutorial dalam mengedit video. Adapun permasalahan 

penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh konten tutorial di channel Daunnet Films 

terhadap minat belajar editing video dan peningkatan kemampuan dalam mengedit 

video. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konten 

tutorial di channel youtube Daunnet Films terhadap minat belajar editing video dan 

peningkatan kemampuan editing video pada subscriber. Paradigma yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme, dengan teori S-O-R (Stimulus-

Organism-Respon) yang menyatakan penyebab terjadinya perubahan perilaku (respon) 

bergantung dengan adanya kualitas rangsangan (stimulus) yang berkomunikasi dengan 

organisme. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan hasil berupa angka yang diolah 

menggunakan program SPSS 25 dengan teknik analisis uji korelasi rank Spearman dan 

uji regresi linear sederhana serta menggunakan teknik purposive sampling untuk 

penyebaran kuesionernya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konten tutorial di channel YouTube 

Daunnet Films berpengaruh terhadap minat untuk belajar mengedit video dan juga 

berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan dalam mengedit video hal ini di 

buktikan dengan uji regresi linear sederhana dengan variabel minat belajar editing video 

dengan nilai t hitung (5,201) > t tabel (1,987), maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima 

karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan untuk variabel peningkatan 

kemampuan editing video didapatkan hasil nilai t hitung (4,757) > t tabel (1,987), maka 

Ho2 ditolak dan Ha2 diterima karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. 

Berdasarkan analisis Rank Spearman menunjukkan konten tutorial mempunyai 

hubungan yang cukup kuat dan signifikan dengan minat belajar editing video dan 

peningkatan kemampuan editing video. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori S-O-R 

(Stimulus-Organism-Respons) bahwa stimulus yang di berikan oleh channel Daunnet 

Films merupakan stimulus positif dan memberikan respon yang positif pula. Respon 

yang di berikan oleh organism atau komunikan dari channel Daunnet Films adalah 

berupa minat belajar editing video dan meningkatkan kemampuan editing video, dengan 

adanya kualitas konten yang baik dan dapat mudah dipahami dari tutorial editing video 

dari channel Daunnet Films secara terus menerus dapat menyebabkan respon sesuai 

dengaan yang stimulus berikan. 
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