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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian mix method. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer didapatkan peneliti dengan melakukan wawancara 

langsung terhadap pimpinan dan manager Phoenix Dancer serta wawancara 

melalui email kepada YouTuber Indonesia untuk mendapatkan data penelitian 

yang dibutuhkan. Observasi langsung terhadap kanal YouTube Phoenix Dancer 

juga dilakukan. Sementara itu data sekunder didapatkan peneliti dengan studi 

pustaka dan media elektronik untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini. 
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B. Definisi Operasional  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Sumber Alat Ukur 

Inovasi 

Sebuah penggabungan dan 

kombinasi dari ilmu pengetahuan, 

nilai, suatu produk barang dan jasa 

yang menjadi sesuatu yang baru dan 

berubah ke arah yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

Diadaptasi dari 

(Johnson, 2001) dan 
(“Harvard Business 

Essentials : 

Managing 

Creativity and 
Innovation,” 2003). 

 

Jangkauan 

Pemasaran 

Sejauh mana kanal YouTube 

Phoenix Dancer dapat menjalin 

hubungan dengan konsumen yang 

baru di tempat dan situasi  yang 

baru, serta menjangkau pasarnya 

yang diharapkan dapat menembus 
pasar internasional. 

Diadaptasi dari 

(Kotler & 

Armstrong, 2001) 

dan (Kotler & 
Keller, 2009) 

Melihat dari negara mana saja 

penonton kanal YouTube Phoenix 

Dancer berasal, melalui YouTube 
Analytic – Geography 

Keunggulan 

Kompetitif  

Keunggulan yang dimiliki kanal 

YouTube Phoenix Dancer 

Semarang dalam hal original 

content, great communication, dan 

creativity yang mampu memperkuat 

posisi nya dibandingkan dengan 
bisnis sejenis 

Diadaptasi dari 

(Mohr & Al., 2010) 

dan (Boroughf, 

2015)  

Pemberian skor terhadap 3 hal 

keunggulan kanal YouTube melalui 

kuesioner yang dibagikan ke 30 

subjek. 

Sumber 

Penghasilan 

Baru  

Penghasilan yang didapatkan 

Phoenix Dancer Semarang melalui 

kanal YouTube selain menjual jasa 
pertunjukkan seni tari. 

 

Menghitung jumlah Revenue Per 

Miles melalui jumlah angka yang 

tertera pada YouTube Analytic – 
Total Estimated Earning. 

Original 

Content  

Isi, topik, atau tema dari video yang 

diunggah adalah asli bukan 
merupakan tiruan dari video lain 

(Boroughf,2015) 

Pemberian skor terhadap tingkat 

original content pada kanal 

YouTube Phoenix Dancer dan 

Dance by Freedomwork oleh 30 
Subjek melalui kuesioner. 

Great 

Communication  

Menjalin dan menjaga komunikasi 

yang terjadi antara penonton dan 
pemilik kanal YouTube. 

(Boroughf,2015) 

Pemberian skor terhadap tingkat 

komunikasi pada kanal YouTube 

Phoenix Dancer dan Dance by 

Freedomwork oleh 30 Subjek 
melalui kuesioner. 

Creativity  

Bagaimana penyampaian pesan atau 

informasi dan pengolahan dari 

video yang diunggahnya dapat 
dibuat menarik dan kreatif 

(Boroughf,2015) 

Pemberian skor terhadap tingkat 

kreativitas pada kanal YouTube 

Phoenix Dancer dan Dance by 

Freedomwork oleh 30 Subjek 
melalui kuesioner. 

Kelayakan 

Inovasi  

Sejauh mana kelayakan inovasi 

bisnis yang dilakukan Phoenix 

Dancer melalui kanal YouTube ini 

dalam kegiatan operasional, 

pendapatan finansial, serta dikenal 
dan digunakan oleh banyak orang 

Diadaptasi dari 

(Albernathy & 

Utterback, 1978), 

(Akrich, et. All, 
2002) 

Observasi kanal YouTube Phoenix 

Dancer, data sekunder dan hasil 

wawancara terhadap kegiatan 

operasional, pendapatan finansial, 

dan semakin dikenal dan digunakan 
oleh banyak orang. 

Sumber : Tinjauan Pustaka
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C. Kerangka Penelitian 

Secara umum kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Konsep Penelitian 

Inovasi yang akan dilakukan oleh Phoenix Dancer adalah dengan membuka 

kanal YouTube, dimana secara rutin Phoenix Dancer akan mengunggah video–

video tarian pada saat pentas dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan. Semua 

video tersebut akan diunggah ke dalam kanal YouTube dengan jarak waktu satu 

Minggu, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap satu Minggu Phoenix Dancer 

akan mengunggah satu video ke kanal YouTube nya.  

Setelah berhasil membuka kanal YouTube, akan dilakukan proses observasi 

selama empat bulan untuk melihat dan menganalisa dampak yang terjadi selama 

pengaktifan kanal YouTube Phoenix Dance, yaitu pada bulan Januari, Febuari, 

Maret, dan April. 

Setelah observasi selama empat bulan, dilakukanlah analisa untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian melalui fitur YouTube Analytic, dan analisa 

perbandingan.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. 

Pengumpulan data melalui wawancara akan dilakukan dengan pimpinan dan 

manajer Phoenix Dancer, serta YouTuber – YouTuber lokal. Pengumpulan 

kuesioner akan dilakukan dengan 30 subjek yang berumuran remaja. Selain itu 

pengamatan langsung terhadap kanal YouTube Phoenix Dancer juga dilakukan, 

terutama dalam bagian YouTube Analytic pada geography, estimated earning, dan 

ringkasan. 
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F. Analisa Data  

Data yang didapat dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa 

menggunakan fitur yang terdapat dalam kanal YouTube yaitu YouTube Analytics. 

YouTube Analytic adalah fitur yang tersedia di setiap akun kanal YouTube yang 

akan mengevaluasi kinerja dari segala aktivitas – aktivitas yang selama ini 

dilakukan oleh pemilik kanal YouTube itu sendiri. 

1. Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dapat 

Memperluas Jangkauan Pasar 

Dalam menganalisa jangkauan pasar, peneliti akan melihat hasil analisa 

YouTube pada bagian geography. Dalam geography akan terlihat di negara 

manakah video yang diunggah tersebut dilihat. Selain itu dapat dilihat juga 

presentasi dari setiap negara yang telah menonton video tersebut. Semakin 

banyak penonton dari negara lain selain Indonesia, maka bisa dikatakan 

Phoenix Dancer Semarang telah mempeluas jangkauan pasarnya melalui 

kanal YouTube.  

2. Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dapat 

Meningkatkan Keunggulan Kompetitif 

Dalam menganalisa keunggulan kompetitif, peneliti akan membagikan 

kuesioner kepada 30 orang subjek untuk mengetahui pendapat mereka dalam 

hal keaslian, komunikasi, dan kreatifitas yang terjadi antara kanal YouTube 

Phoenix Dancer, dan kanal YouTube Dance by Freedomwork. Dance by 

Freedomwork terpilih karena dari antara semua dancer di Semarang yang 

telah mempunyai kanal YouTube, Dance by Freedomwork lah yang paling 

aktif dalam mengupload videonya. Subjek yang dipilih dalam mengisi 
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kuesioner ini adalah Subjek yang berusia remaja antara 15 – 30 tahun dan 

bukan merupakan anggota ataupun karyawan dari Phoenix Dancer dan Dance 

by Freedomwork. Sementara itu jumlah 30 Subjek ditentukan berdasarkan 

pendapat Roscoe (1975) yang mengatakan bahwa jumlah sampel yang tepat 

untuk mewakili populasi  yang ada adalah paling sedikit 30 Subjek atau lebih 

(Hill, 1998). 

Pada kuesioner yang dibagikan Subjek akan diminta untuk menjawab 

pertanyaan dengan memberikan skoring antara 1 – 5, dimana skor 5 untuk 

hasil yang sangat baik (SB), skor 4 untuk hasil yang baik (B), skor 3 untuk 

hasil yang cukup (C), skor 2 untuk hasil yang kurang baik (KB), dan skor 1 

untuk hasil yang sangat kurang baik (SKB). 

Kuesioner yang dibagikan, akan diisi oleh para Subjek dengan panduan 

sebagai berikut : 

a. Panduan Penilaian Original Content 

1. Sangat Kurang Baik : tema atau isi dari video yang diunggah ke kanal 

YouTube adalah hasil cuplikan atau tiruan dari video orang lain 

2. Kurang Baik : tema atau isi dari video yang diunggah merupakan hasil 

modifikasi dari tema atau video orang lain yang dibuat hampir mirip 

dengan mengubah beberapa elemen – elemen yang terkait. 

3. Cukup : tema atau isi dari video yang diunggah merupakan hasil 

modifikasi dari tema atau video orang lain yang disesuaikan dengan 

gaya pemilik kanal sendiri dan temanya sudah berkembang lebih luas 

dari tema asli. 
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4. Baik : tema atau isi dari video yang diunggah ke kanal YouTube 

adalah hasil dari ide sendiri, walau sebenarnya sudah pernah ada 

sebelumnya video dengan tema atau isi yang hampir sama. 

5. Sangat Baik : tema atau isi dari video yang diunggah ke kanal 

YouTube adalah murni dari buatan sendiri atau hasil ciptaan sendiri 

hingga memunculkan tren baru di kalangan para pengguna baru / 

menjadi yang pertama dalam menggunakan tema atau isi tersebut. 

b. Panduan Penilaian Great Communication 

1. Sangat Kurang Baik : tidak ada komunikasi yang terjadi antara 

penonton dengan para pemilik kanal YouTube baik dalam kolom 

komentar dan juga like / dislike 

2. Kurang Baik : tidak ada komunikasi yang terjadi pada kolom 

komentar tetapi para penonton telah memilih like / dislike terhadap 

video yang diunggahnya. 

3. Cukup : terjadi komunikasi antara penonton dan pemilik kanal 

YouTube tetapi tidak di semua video yang diunggahnya dan tidak 

semua komentar diberi tanggapan oleh pemilik kanal, serta penonton 

juga telah memilih like / dislike terhadap video tersebut. 

4. Baik : ada komunikasi yang terjadi pada kolom komentar, dan juga 

ada tanggapan dari pemilik kanal YouTube, tetapi tidak semua 

komentar. Penonton juga telah memilih like / dislike terhadap video 

tersebut. 

5. Sangat Baik : terjadi komunikasi pada setiap video yang diunggahnya 

dan pemilik kanal selalui memberikan tanggapan terhadap komentar 
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penonton tersebut. Penonton juga telah memilih like / dislike terhadap 

video tersebut. 

c. Panduan Penilaian Creativity 

1. Sangat Kurang Baik : video yang diunggah dibuat dengan sederhana 

dan minimalis, serta tidak melalui proses edit video, topik dan tema 

yang dipilih juga kurang menarik atau sesuatu yang sudah ada. 

2. Kurang Baik : video  yang diunggah dibuat dengan sederhana dan 

minimalis, melalui proses edit video yang sederhana, tetapi topik yang 

dipilih kurang beragam.  

3. Cukup : video yang diunggah dibuat dengan alat – alat yang cukup 

memadai, melalui proses edit video yang cukup, dan topik yang 

dipilih cukup beragam. 

4. Baik : video yang diunggah dibuat dengan alat – alat yang memadai, 

melalui proses edit video yang baik dan topik yang sangat menarik.  

5. Sangat Baik : Video yang diunggah dibuat dengan maksimal, melalui 

proses edit video yang menarik, topik yang dipilih menarik, serta 

menggunakan gambar thumbnail yang menarik. 

Setelah pengisian kuesioner selesai akan dilakukan penjumlahan hasil 

skoring kemudian dihitung rata – rata nya dan akan dilihat mana yang lebih 

unggul. Analisa yang akan dilakukan oleh peneliti adalah analisa dari Kotler 

dan Amstrong yang dikemukakan dalam buku “Prinsip – Prinsip Pemasaran” 

(2001). Dalam buku “Prinsip – Prinsip Pemasaran” (2001)  Kotler dan 

Amstrong mengungkapkan bahwa skor yang didapatkan melalui analisa 

keunggulan kompetitif dapat dijadikan dasar untuk kemudian ditentukan 
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tingkatan apa yang sebaiknya disarankan bagi perusahaan tersebut apakah 

perlu ditingkatkan kembali, dipertahankan, atau diawasi dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait. 

3. Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dapat 

Menambah Sumber Penghasilan Baru Di Luar Aktivitas Utama 

Peneliti akan melihat bagian total estimated earning pada fitur 

YouTube Analytic untuk melihat penghasilan yang didapatkan melalui kanal 

YouTube. Bagian total estimated earning ini akan menunjukkan suatu angka 

apabila akun kanal YouTube berhasil di monetasi dan terdaftar sebagai 

YouTube Partner. Angka yang tertera dalam halaman ini bukan lah jumlah 

sebenarnya yang akan diterima. Untuk mengetahui pendapatan yang diterima 

maka harus dilakukan penghitungan RPM (Revenue Per Miles) terlebih 

dahulu, yaitu :  

RPM = ( total estimated earning / jumlah tampilan laman iklan ) x 1000 

Semakin besar angka  yang dihasilkan dalam RPM, maka penghasilan 

tambahan yang akan diterima Phoenix Dancer akan lebih besar. Sebaliknya, 

jika pada total estimated earning tidak tertera angka, maka kanal YouTube 

Phoenix Dancer belum menghasilkan dan Phoenix Dancer belum berhasil 

mendapatkan sumber penghasilan baru. 

4. Analisa Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal 

YouTube untuk Terus Ditingkatkan dan Dikembangkan  

Peneliti akan melakukan observasi, pengamatan langsung, dan 

wawancara untuk mengetahui kelayakan inovasi kanal YouTube pada 

Phoenix Dancer. 
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a. Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube 

dalam Kegiatan Operasional 

Inovasi kanal YouTube Phoenix Dancer dikatakan layak untuk terus 

ditingkatkan dan dikembangkan jika kanal YouTube ini mampu 

digunakan sebagai sarana dalam proses penawaran dan negosiasi dengan 

konsumen. Selama ini manager Phoenix harus membawa laptop untuk 

memperkenalkan berbagai macam tarian Phoenix Dancer kepada 

konsumennya, tetapi sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan 

handphone ataupun tablet dengan fasilitas kuota internet.  

b. Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube 

dalam Pendapatan Finansial  

Dalam mengukur kelayakan finansial peneliti akan menggunakan 

metode wawancara yang akan dilakukan kepada YouTuber lokal dan 

pengolahan data sekunder tentang penghasilan yang didapatkan melalui 

YouTube dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang 

bisa didapatkan dalam menjalankan kanal YouTube setelah terdaftar 

sebagai YouTube Partner. Metode wawancara yang digunakan adalah 

metode wawancara tidak langsung, dimana peneliti akan menghubungi 

dan memberikan pertanyaan kepada YouTuber melalui email. Sementara 

untuk YouTuber yang dipilih adalah YouTuber yang telah aktif 

menjalankan kanal YouTubenya selama minimal 1 tahun dan telah 

terdaftar sebagai YouTube Partner. Sementara untuk pokok pertanyaan 

yang akan peneliti tanyakan adalah sebagai berikut : 

1. Isi, topik, atau tema dari video yang diunggah 
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2. Seberapa sering mengunggah video ke kanal YouTube 

3. Apakah sudah terdaftar sebagai YouTube Partner 

4. Kisaran pendapatan yang didapatkan melalui YouTube 

Sementara itu data sekunder juga didapatkan melalui media – media 

elektronik yang membahas penghasilan pemilik kanal YouTube setelah 

terdaftar sebagai YouTube Partner. Kanal YouTube yang akan dipilih 

untuk diobservasi adalah kanal YouTube yang telah berumur minimal 1 

tahun dan telah terdaftar sebagai YouTube Partner. Dalam olahan data 

sekunder ini, peneliti juga akan melihat seberapa besar penghasilan yang 

didapatkan, seberapa sering para YouTuber lokal tersebut mengunggah 

videonya, serta usaha – usaha apa saja yang mereka lakukan setelah 

diterima sebagai YouTube Partner untuk dapat mempertahankan dan 

meningkatkan penghasilannya. 

Melalui data – data yang didapatkan dari YouTuber lokal dan data – 

data sekunder  yang didapatkan, peneliti akan membandingkan dan 

menggunakan data tersebut untuk mengetahui seberapa besar potensi 

penghasilan yang akan didapatkan ketika sebuah akun kanal YouTube 

terdaftar sebagai YouTube Partner. Inovasi ini dianggap layak untuk 

ditingkatkan dan diperjuangkan jika hasil dari wawancara dan observasi 

data sekunder mengatakan potensi penghasilan yang didapatkan dari 

YouTube Partner adalah melebihi atau seimbang dengan rata – rata 

penghasilan Phoenix Dancer yaitu Rp 7.000.000,00 – Rp 15.000.000,00 .  
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c. Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube 

dalam Hal Kanal YouTube yang Semakin Dikenal dan Digunakan 

Oleh Banyak Orang  

Kanal YouTube Phoenix Dancer dikatakan layak untuk ditingkatkan 

dan dikembangkan jika mampu mendapatkan pengikut sejumlah 1000 

dan total waktu menonton selama 4000 jam. Hal ini sesuai dengan syarat 

yang diberikan YouTube kepada para pemilik akunnya apabila ingin 

mendapatkan penghasilan iklan melalui YouTube Partner Program. 


