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Abstract.
The research aims to picture roleplayers' development of English writing. Roleplayer refers to the 
player of roleplay, an international online game using make-believe concept, with English 
writing as the interactional form. The main research method is content analysis to study texts of 
roleplayers' writing results. The research' subjects are four roleplayers with Indonesian 
nationality which are currently or have been actively roleplaying. Their writing results are 
analysed using Guilford's four key aspects of creativity. The aspects are fluency, flexibility, 
originality (uniqueness) and elaboration (detail). As for writing creativity, those aspects are 
analysed in their usage of words. Results shows that roleplayer begins roleplaying by writing 
shortly with less words, but as they keep playing roleplayer becomes more fluent in producing 
words, becoming able to write longer. Their vocabulary will be enriched, however if they tend to 
repeat same words the portion of different words used will be decreased. Roleplayer will develop 
the ability to describe stories in detail. Every roleplayer will also develop their unique 
characteristics as their writing originality.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perkembangan kreativitas menulis 
berbahasa Inggris roleplayer. Roleplayer adalah pemain roleplay, yaitu suatu permainan 
internasional online dengan konsep bermain peran (Make-Believe) menggunakan tulisan 
berbahasa Inggris sebagai bentuk interaksinya. Metode utama yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah content analysis, untuk mempelajari teks hasil tulisan roleplayer. Subyek penelitian 
ini adalah empat orang roleplayer berkewarganegaraan Indonesia yang sedang atau pernah 
aktif memainkan roleplay. Hasil tulisan mereka dianalisis menggunakan empat aspek kunci 
kreativitas Guilford. Empat aspek tersebut adalah aspek kelancaran, kelenturan, originalitas 
(keunikan) dan elaborasi (detail). Pada kreativitas menulis, keempat aspek tersebut diamati 
pada penggunaan katanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya roleplayer 
hanya mampu menulis pendek dengan sedikit kata, namun selama bermain roleplayer semakin 
lancar memunculkan kata dan semakin mampu menulis lebih panjang. Kosakata roleplayer 
akan semakin banyak dan beragam, namun apabila roleplayer cenderung banyak mengulang 
kata yang sama maka porsi kata berbeda yang digunakan dapat berkurang. Roleplayer akan 
mengembangkan kemampuan mendeskripsikan cerita secara mendetail. Selain itu setiap 
roleplayer akan mengembangkan ciri khas sebagai keunikan tulisannya.

Kata kunci: kreativitas, guilford, menulis berbahasa inggris, roleplayer, content analysis
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Pelajar Indonesia memerlukan kemampuan 
menulis berbahasa Inggris. Menulis dalam Bahasa 
Inggris sering dijadikan tugas dan pekerjaan dalam 
dunia pendidikan. Misalnya penulisan skripsi 
mengharuskan mahasiswa untuk menuliskan 
abstrak dalam Bahasa Inggris. Pada siswa usia 
sekolah sering diberikan tugas menulis karangan 
atau essay untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. 
Tulisan siswa atau mahasiswa dituntut untuk 
memberikan hasil maksimal, untuk mencapai 
nilai maksimal dalam tugas-tugasnya. Tulisan 
harus terstruktur, runtut, jelas dan menarik untuk 
siapapun yang akan membacanya (English First, 
2013). Dalam mencari pekerjaan pun pelamar tidak 
sedikit, sehingga setiap pelajar yang baru saja lulus 
akan berhadapan dengan persaingan ketat. 
Namun pada kenyataannya, kemampuan menulis 
pelajar Indonesia masih kurang. Penelitian atas 
mahasiswa fakultas Sastra Inggris di Universitas 
Negeri Malang menyatakan bahwa dari 14 
mahasiswa, ada 7 mahasiswa yang memperoleh 
rentangan skor rendah sampai sangat rendah. 
(Widiati, 2008). Aruan (2010) dalam penelitiannya 
menemukan kemampuan mahasiswa hanya 
mencapai 40% saja dalam menulis thesis 
statement dalam tugas essay mereka. Padahal 
mahasiswa dituntut untuk mahir menulis essay, 
sebagai bekal untuk menulis skripsi atau tugas 
akhir mereka (Aruan, 2010). Karena itu para pelajar 
perlu mengembangkan kemampuan menulis 
berbahasa Inggris mereka. Alan Maley (Teaching 
English, 2009) mengatakan bahwa untuk 
mengembangkan kemampuan menul i s  
dibutuhkan kreativitas dalam membuat tulisan. 
Para pelajar harus kreatif dalam mengolah dan 
menyusun kata-kata menjadi suatu tulisan 
menarik dan layak untuk dibaca. Oleh sebab itu 
untuk mengembangkan kemampuan menulis 
para pelajar perlu mengembangkan kreativitasnya 
dalam menulis.

Kreativitas dapat diartikan sebagai 
kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang 
baru yang mencakup divergent thinking, yaitu 
proses menyusun gagasan-gagasan baru yang 
berbeda (Kaufman, 2009). Menurut Guilford, 
kreativitas memiliki empat aspek utama atau 
aspek kunci (key aspect), yaitu kelancaran 
(fluency), kelenturan (flexibility), originalitas 
atau keunikan (originality), dan elaborasi 
(Kaufman, 2009; Kaufman & Sternberg, 2010; 
Fugate et al, 2013). Menurut Adele Ramet (2007), 
cara utama untuk meningkatkan kreativitas dalam 
menulis adalah dengan menulis setiap hari. 

(Widiati, 2008; Razawi, et al, 2011; Camp, 2012). 
Selain kegiatan menulis terus-menerus, individu 
juga membutuhkan latihan membaca (Ramet, 
2007; Hall, 2013). Writing dan reading tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain. Kreativitas menulis 
dapat berkembang apabila ia memiliki 
kesempatan untuk terus membaca dan menulis 
secara mandiri (Kaufman & Kaufman, 2009; 
Widiati, 2008). Banyak pelajar masa kini yang 
tidak termotivasi untuk menulis dalam Bahasa 
Inggris (Widiati, 2008). Para pelajar juga 
cenderung tidak termotivasi untuk membiasakan 
diri membaca tulisan berbahasa Inggris. Suatu 
penelitian yang dilakukan pada para mahasiswa 
fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya 
(Kartika & Mastuti, 2011) menemukan bahwa 
kebanyakan subyek menghabiskan waktu untuk 
membaca literatur berbahasa Inggris hanya tiga 
puluh menit sampai satu jam, dalam frekuensi 
seminggu sekal i .  Has i l  penel i t ian in i  
menunjukkan bahwa para pelajar saat ini masih 
kurang termotivasi untuk membaca tulisan 
berbahasa Inggris.  Menurut Ludewig dan Swan 
(2007), segala sesuatu yang dianggap tidak 
menyenangkan akan sering dihindari. Kegiatan 
membaca dan menulis berbahasa Inggris dianggap 
sebagai suatu yang tidak menyenangkan sehingga 
para pe la j a r t idak  te rmot ivas i  untuk 
melakukannya. Kurangnya kebiasaan menulis dan 
membaca menghambat perkembangan kreativitas 
individu dalam menulis. Karena itu pelajar perlu 
dimotivasi untuk berlatih menulis dan membaca. 
Ludewig dan Swan (2007) mengatakan bahwa 
segala sesuatu yang dianggap menyenangkan oleh 
individu dapat menjadi sumber motivasi dan akan 
cenderung sering dilakukan. Amabile (dalam 
Kaufman & Kaufman, 2009) menyatakan bahwa 
motivasi instrinsik sangat penting dalam 
mendukung perkembangan kreativitas. Apabila 
individu menyukai kegiatan yang dilakukannya, 
maka individu tersebut akan semakin banyak 
melalui proses kreatif.

Salah satu kegiatan yang menyenangkan 
adalah play atau bermain (Ludewig dan Swan, 
2007). Bermain dapat memotivasi individu untuk 
belajar dan bahkan mampu mendukung 
perkembangan kognitif (Singer, 2006). Dalam 
bermain, terjadi proses kognitif yang berperan 
penting dalam perkembangan kemampuan 
pemecahan masalah secara kreatif. Bermain dapat 
meningkatkan kreativitas (Kaufman & Kaufman 
2009). Kesimpulannya, bermain dapat menjadi 
solusi tepat untuk memotivasi para pelajar untuk 



berlatih dan mendorong peningkatan kreativitas. 
Dalam meningkatkan kreativitas menulis individu 
memerlukan kegiatan membaca dan menulis terus 
menerus. Karena itu perlu dicari suatu permainan 
yang dapat mencakup kedua kegiatan tersebut. 
Sebuah metode praktek bernama Buddy Journals 
yang mencakup reading dan writing telah 
dicobakan pada sekelompok mahasiswa jurusan 
sastra Inggris di Universitas Negeri Malang 
(Widiati, 2008). Metode tersebut melibatkan 
interaksi dan komunikasi antar mahasiswa dalam 
bentuk tulisan berbahasa Inggris. Buddy Journals 
diberlakukan di kelas dengan pengawasan guru. 
Para siswa diminta menuliskan kisah pengalaman 
mereka, atau me-review literatur kemudian saling 
menanggapi tulisan teman-temannya. Metode 
Buddy Journals terbukti mampu meningkatkan 
keterampilan menulis para mahasiswa (Widiati, 
2008). 

Ada sebuah permainan di internet yang 
memiliki sistem kegiatan yang serupa dengan 
Buddy Journals, yang disebut dengan Roleplay. 
Kesamaan roleplay dengan Buddy Journals adalah 
adanya kegiatan interaksi berupa tulisan 
berbahasa Inggris antar pemain, dan melibatkan 
kegiatan membaca dan menulis terus-menerus. 
Perbedaannya, roleplay mengandung konsep 
bermain peran atau Make-Believe (Backe, 2013). 
Konsep Make Believe berarti para pemain 
memerankan orang lain atau menjadi orang yang 
berbeda dari dirinya sendiri. Permainan ini disebut 
dengan Roleplay. Adanya konsep bermain peran 
dalam roleplay membuat permainan ini terasa 
lebih menyenangkan, sehingga akan semakin 
memotivasi (Ludewig and Swan, 2007) dan 
menunjang perkembangan kognitif para pemain 
(Singer, 2006). Make Believe juga mengandung 
banyak proses yang berperan penting dalam 
proses kreatif. Karena itu Make Believe dapat lebih 
mendukung perkembangan kreativitas (Kaufman 
& Kaufman, 2009). Pemain atau pengguna roleplay 
disebut dengan roleplayer. Setiap roleplayer 
menciptakan sendiri tokoh yang akan dimainkan 
kemudian berinteraksi dengan tokoh roleplayer 
lain menggunakan Bahasa Inggris. Tulisan 
roleplayer yang baru pertama kali mulai 
memainkan roleplay, sampai setelah beberapa 
waktu ia menjalani permainan tersebut akan 
b e r b e d a .  R o l e p l a y  d a p a t  m e m b a n t u  
mengembangkan kreativitas menulis para 
pemainnya.  Permainan ini memberikan 
kesempatan pada pemain untuk terus-menerus 
berlatih membaca dan menulis. Namun roleplay 

berlangsung di Internet, padahal evaluasi 
berperan penting dalam peningkatan kreativitas 
siswa (Kaufman & Kaufman, 2009). Sehingga 
untuk meningkatkan kreativitas, individu 
membutuhkan feedback dari guru dan evaluasi 
untuk menyempurnakan metode pembelajaran 
demi mendukung perkembangannya. Karena itu 
menurut penulis konsep permainan ini yang 
sebaiknya diambil untuk diterapkan di dalam 
setting kelas. Konsep roleplay, yaitu bermain peran 
menggunakan tulisan sebagai bentuk interaksi 
dapat menjadi inspirasi metode pembelajaran 
untuk memotivasi pelajar berlatih membaca dan 
menulis berbahasa Inggris. Konsep roleplay patut 
diperhitungkan untuk diterapkan demi 
menunjang peningkatan kreativitas pelajar dalam 
menulis berbahasa Inggris. Sebelum penulis 
mengajukan usul tersebut, perlu diberlakukan 
penelitian terlebih dahulu untuk melihat manfaat 
permainan ini. Penelitian ini akan berfokus pada 
para pemain, yaitu roleplayer. Penelitian ini 
hendak mencari gambaran perkembangan 
kreativitas dalam menulis berbahasa Inggris yang 
terjadi pada para roleplayer, sebagai gambaran 
manfaat roleplay.

 

Kreativitas dalam Menulis Berbahasa 
Inggris pada Roleplayer

Russ (Kaufman & Kaufman, 2009) 
mengatakan bahwa salah satu unsur kreativitas 
adalah produk kreatif. Produk kreatif merupakan 
hasil nyata dari pekerjaan individu, karena itu 
hasil tulisan dapat disebut sebagai produk kreatif 
yang dihasilkan dari kegiatan menulis. Produk 
kreatif mengandung kreativitas di individu 
tersebut. Karena itu, produk kreatif dapat dinilai 
dengan melihat kreativitas yang telah terkandung 
di dalamnya.

Untuk menggambarkan kreativitas, Guilford 
mencetuskan empat aspek kunci kreativitas 
(Kaufman, 2009; Kaufman & Sternberg, 2010; 
Fugate et al, 2013). Aspek-aspek tersebut adalah 
kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), 
originalitas (originality), dan elaborasi. Karena 
keempat aspek ini dapat menunjukkan gambaran 
kreativitas yang dimiliki individu, maka dapat 
dijadikan acuan dalam menilai suatu produk 
kreatif termasuk hasil tulisan.

Aspek kelancaran (fluency) menekankan 
pada jumlah atau banyaknya hasil, terlepas dari 
adanya pengulangan (repetitiveness) atau tidak 
(Kaufman, 2009; Kaufman & Sternberg, 2010). 
Karena itu, kelancaran individu dapat dilihat dari 
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banyaknya respon yang dimunculkan. Dalam 
menulis, individu akan memunculkan sejumlah 
kata untuk dirangkai dalam tulisan yang 
dibuatnya. Kelancaran dapat dilihat dari jumlah 
kata yang dihasilkan.

Aspek kelenturan (flexibility) menekankan 
pada jumlah kategori atau jenis respon berbeda 
pada stimulus (Kaufman, 2009). Karena itu, 
kelenturan individu dapat dilihat dari berapa 
banyak kategori berbeda yang dapat dimunculkan, 
sehingga pengulangan tidak akan diperhitungkan. 
Kelenturan individu dalam menulis dapat dilihat 
dari jumlah kosakata berbeda yang dimilikinya. 
Karena itu, aspek kelenturan dalam menulis akan 
dilihat dari jumlah kata yang dihasilkan sama 
seperti aspek kelancaran. Perbedaannya, 
pengulangan kata tidak akan diperhitungkan 
karena yang dicari adalah banyaknya kosakata 
yang dipakai oleh individu. 

Aspek originalitas menekankan pada 
kemampuan untuk mencetuskan suatu gagasan 
yang asli, unik, langka atau tidak lazim (Kaufman, 
2009; Kaufman & Sternberg, 2010). Salah satu cara 
mudah dalam melihat originalitas adalah dengan 
menghadapkan sekelompok orang dengan 
persoalan yang sama kemudian melihat jawaban 
mereka dan dibandingkan satu dengan yang lain. 
Karena itu aspek originalitas dalam tulisan dapat 
dilihat dengan cara membandingkan hasil tulisan 
individu dengan individu lainnya, kemudian 
diamati hal apa yang unik dalam tulisan individu 
tersebut.

A s p e k  e l a b o r a s i  m e n g a c u  p a d a  
pengembangan ide ke dalam bentuk yang lebih 
mendetail. Elaborasi lebih menekankan pada 
kemampuan untuk menjelaskan sesuatu secara 
terperinci (Kaufman, 2009; Kaufman & Sternberg, 
2010). Ketika menulis, individu akan memaparkan 
gagasan yang ingin disampaikannya dalam tulisan 
tersebut. Dalam menulis, individu dituntut untuk 
mendeskripsikan gagasan dan pemikirannya 
tersebut secara nyata dalam bentuk rangkaian 
kalimat. Karena itu, untuk melihat aspek elaborasi 
individu, perlu diamati bagaimana cara individu 
menjelaskan atau mendeskripsikan segala sesuatu 
di dalam tulisannya dalam bentuk yang mendetail.

Perkembangan kreativitas dapat dinilai 
dengan mencermati perubahan yang terjadi. 
Perubahan adalah kunci memahami suatu 
perkembangan, dan perkembangan seharusnya 
dipandang sebagai suatu perubahan (Santrock, 
2002). Suatu perubahan nampak apabila 
dilakukan perbandingan antara kondisi lama 

dengan kondisi saat sesuatu dianggap telah 
mengalami perubahan. Karena itu perkembangan 
kreativitas dapat dilihat dengan membandingkan 
kondisi lama dengan kondisi baru ketika 
kreativitas itu dianggap telah berkembang. 
Perkembangan dipandang sebagai perubahan 
yang memiliki suatu pola tertentu (Santrock, 2002; 
Santrock, 2011). Perubahan pada kreativitas 
memiliki suatu pola yang dapat dicermati, untuk 
m e m a h a m i  d a n  m e n j e l a s k a n  s u a t u  
perkembangan kreativitas.

 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode 
kepustakaan atau literary method. Jenis metode 
kepustakaan yang akan digunakan adalah analisis 
isi atau content analysis. Unit analisis penelitian 
ini adalah perkembangan kreativitas menulis 

berbahasa Inggris roleplayer, yaitu perubahan 

kreativitas yang ditunjukkan oleh roleplayer 
dalam menulis berbahasa Inggris selama 

memainkan roleplay. Secara khusus perubahan 

tersebut akan diamati pada hasil tulisan 

roleplayer, yaitu dengan mencermati 

penggunaan dan penyusunan kata-kata dalam 

Bahasa Inggris menjadi bentuk tulisan yang utuh. 

Kreativitas turut berperan dalam penggunaan 

dan pengorganisasian kata-kata tersebut, 

sehingga untuk menggambarkan perkembangan 

kreativitas tersebut, digunakan empat aspek 

kunci yang diajukan oleh Guilford, yaitu 

kelancaran, kelenturan, originalitas dan 

elaborasi (Kaufman, 2009; Kaufman & Sternberg, 

2010; Fugate et al, 2013). Sesuai dengan fokus 

penelitian dan perspektif teoritis, maka pada 

hasil tulisan subyek akan dianalisis adalah: (1) 

kelancaran (f luency) dan (2) kelenturan 

(flexibility) dalam penggunaan kata-kata; (3) 

pengorganisasian kata menjadi suatu tulisan 

yang original, unik, tidak lazim (originality); dan 

pengolahan kata menjadi suatu tulisan yang 
mengandung detail dan penjelasan terperinci 

(elaborasi). Adapun subyek penelitian ini adalah 

pelajar Indonesia yang sedang atau pernah 

bermain roleplay berbahasa Inggris secara aktif. 

Dibuktikan dengan account roleplay yang sedang 

atau pernah dimilikinya, dan jawaban yang 
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diberikan ketika wawancara. Selain itu subyek 

memiliki hasil tulisan, yaitu riwayat penulisan 

atau riwayat postingan (post) yang dapat diakses 

oleh penulis. Subyek juga adalah paragraph 

roleplayer yaitu roleplayer yang mampu menulis 

dalam bentuk paragraf. Kemampuan ini dapat 

dibuktikan dengan adanya hasil tulisan dengan 

panjang isi yang mencapai lebih dari 200 kata. 

Teknik penggalian data yang digunakan adalah 
teknik telaah dokumen. Dokumen yang digali 

adalah hasil tulisan para subyek. Dokumen hasil 

tulisan yang diambil adalah post hasil tulisan 

subyek. Post yang akan diambil sebagai data 

adalah: (1) Riwayat post ketika subyek pertama 

kali memainkan roleplay; (2) Riwayat post yang 

terbaru yaitu post subyek saat ini (apabila ada). 

Apabila tidak ada, maka digunakan hasil tulisan 

yang terakhir; dan (3) Riwayat post dalam 

pertengahan periode selama subyek bermain 
roleplay. Riwayat post yang akan diamati diambil 
dari roleplay directory tempat subyek melakukan 

roleplay. Setiap subyek diminta untuk 

memberikan alamat url atau link account 

roleplay mereka, yaitu account roleplay pada 

waktu pertama kali bermain, pada masa 

pertengahan dan terakhir kali ia bermain (yang 

terbaru). Kemudian alamat url yang telah 

diberikan akan diakses, dokumen hasil tulisan 

subyek tersebut akan dilacak dan dicari dalam 

account tersebut. Dokumen yang ditemukan 

kemudian diambil oleh penulis untuk kemudian 
dianalisis. Dokumen tersebut akan disusun 
secara kronologis, yaitu secara urut berdasarkan 

waktu. Dimulai dari hasil tulisan ketika pertama 

kali memulai roleplay, hasil tulisan pertengahan 
sampai tulisan yang terakhir atau terbaru. Untuk 

setiap periode tulisan, jumlah post yang diambil 

akan disamakan (untuk satu subyek yang sama) 

sesuai ketersediaan. Contohnya, apabila pada 

hasil tulisan awal memainkan roleplay terdapat 

25 post, tulisan pertengahan terdapat 30 post dan 

tulisan terbaru memiliki 27 post, maka akan 

diambil 25 post dari setiap periode tulisan. Hal 

ini dilakukan untuk membantu proses koding 

dan analisis data. Pada dokumen tersebut, akan 

diberlakukan koding dengan mengacu kepada 

empat aspek kreativitas Guilford. Teknik koding 

yang akan digunakan adalah dua teknik koding 

Content Analysis, yaitu Manifest Coding dan 

Latent Coding. Langkah-langkah analisis data 

untuk content analysis: (1) Dokumen yang telah 

disusun akan dibaca berulang-ulang oleh 

penulis; (2) Diberlakukan koding terhadap 

dokumen tersebut, yaitu Manifest Coding dan 

Latent Coding mengacu pada empat aspek 

kreativitas.

Untuk dua aspek pertama yaitu fluency dan 

flexibility cenderung berorientasi pada jumlah. 

Karena itu khusus untuk kedua aspek tersebut 
diberlakukan Manifest Coding. Untuk fluency  
akan diberlakukan perhitungan jumlah kata yang 

muncul pada setiap post. Kemudian jumlah 

tersebut dicatat dan dibuat diagram melihat 

variasi jumlah tiap post. Jumlah yang ditemukan 

kemudian akan dicari jumlah rata-ratanya untuk 

tiap periode. Kemudian semua periode untuk 

subyek yang sama (tulisan yang terlama, terbaru 

dan pertengahan) akan dibandingkan untuk 

melihat perkembangannya. Untuk flexibility, 

yang dilihat adalah keberagaman  kosakata yang 

dimiliki pada tiap post. Akan diberlakukan 

perhitungan jumlah kata berbeda yang 

digunakan pada tiap periode (tulisan yang 

terlama, terbaru dan pertengahan) dan 

kemudian dibandingkan.Untuk menghitung 

jumlah kata-kata berbeda tersebut, penulis 

menggunakan bantuan program analisis 

kualitatif NVIVO 10. Untuk mempermudah 

analisis, maka hasil perhitungan program ini 

akan dirangkum oleh penulis dalam bentuk tabel 

sederhana. Untuk originality, akan diberlakukan 

Manifest Coding dan Latent Coding secara 

bersamaan. Maka hasil tulisan terbaru para 

subyek akan dibandingkan satu dengan yang lain. 

Pada hasil tulisan masing-masing subyek akan 

dilihat keunikan penulisan dibandingkan dengan 

subyek lainnya. Kemudian keunikan atau 

ketidaklaziman tersebut akan ditandai dan 

diidentifikasi melalui proses koding. Sesudah itu, 

diberlakukan koding serupa pada teks hasil 
tulisan subyek yang sama pada periode 

sebelumnya (hasil tulisan yang terlama dan 
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pertengahan) untuk membandingkan setiap 

periode dan mencermati proses perkembangan 

atau perubahan yang terjadi. Untuk aspek 

elaborasi juga akan diberlakukan Manifest 

Coding dan Latent Coding secara bersamaan. 

Akan dilihat bagaimana cara subyek menjelaskan 

suatu kejadian, mengacu pada penjelasan akan 

detail dan bagaimana ia mendeskripsikan segala 

sesuatu. Tiga data teks hasil tulisan subyek, 

(tulisan yang terlama, terbaru dan pertengahan) 

akan langsung dibandingkan satu sama lain. 

Sehingga nampak perbedaan elaborasi antar 

periode, kemudian perbedaan tersebut ditandai 

atau diidentifikasikan menggunakan koding. 
Hasil penemuan melalui koding untuk semua 

aspek dan subyek dicatat secara terpisah, 

kemudian dicermati dan interpretasi untuk 
menjawab sub questions. Kemudian pola 

perubahan yang muncul pada hasil tulisan subyek, 

di antara ketiga periode waktu akan 
dideskripsikan mengacu pada keempat aspek 
kreativitas dan pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Pada masa awal memainkan roleplay, semua 
subyek hanya mampu memunculkan kata dalam 
jumlah yang sedikit, sehingga paragraf tulisan 
yang dihasilkan menjadi nampak pendek. Setiap 
post yang dibuat jumlah kata yang muncul 
semakin sedikit. Namun selang beberapa waktu 
ke m u d i a n ,  j u m l a h k a t a ya n g  m a m p u 
dimunculkan subyek semakin bertambah. Ketika 
dilihat perbandingan antar periode, kapasitas 
kelancaran subyek nampak semakin meingkat. 
Hasil tulisan para subyek menjadi lebih panjang 
dari periode sebelumnya. Kebanyakan dari mereka 
mengalami peningkatan kapasitas awal yang 
drastis, dan peningkatan selanjutnya cenderung 
konstan. Seiring dengan semakin bertambah 
banyaknya jumlah kata yang digunakan, jumlah 
kata yang berbeda juga akan semakin bertambah. 
Pada awalnya kosakata yang dimiliki para subyek 
masih sedikit ,  dan kata berbeda yang 
dimunculkan hanya sedikit. Kemudian selama 
memainkan roleplay, pilihan kata berbeda yaitu 
kosakata yang dikenali subyek semakin bertambah 
banyak. Namun, ketika tulisan menjadi semakin 
panjang dan jumlah kata yang digunakan semakin 

banyak, subyek banyak melakukan pengulangan 
kata sehingga porsi kata berbeda justru semakin 
berkurang. Ketika dilihat jumlah kata berbeda 
dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kata, 
tiga dari empat subyek mengalami penurunan. 
Dua diantaranya bahkan mengalami penurunan 
terus-menerus tiap periode. Kosakata yang 
dimiliki akan terus bertambah, namun porsi 
penggunaan kata berbeda dapat cenderung 
berkurang,  tergantung dari  banyaknya 
pengulangan kata yang dilakukan oleh subyek.

Pengulangan kata yang semakin banyak 
dapat berhubungan dengan keunikan penulisnya, 
contohnya pada salah satu subyek yang mengalami 
penurunan jumlah kata berbeda setelah periode 
pertengahan. Setelah dicermati, subyek tersebut 
melakukan banyak pengulangan kata tertentu 
sebagai ciri khasnya. Pengulangan kata-kata 
tersebut berkaitan dengan aspek originalitas atau 
keunikan subyek tersebut. Setiap subyek mulai 
bermain dengan membawa gaya menulisnya 
masing-masing, namun tidak menunjukkan 
keunikan yang menonjol karena sedikitnya jumlah 
kata yang dimunculkan. Kemudian selang 
beberapa waktu memainkan roleplay, subyek 
mulai mengembangkan gaya menulisnya sendiri 
yang original, yang menjadikan tulisannya unik 
dan berbeda dari pemain lain. Penemuan 
keunikan tersebut dapat terjadi kapan saja, baik 
pada masa pertengahan memainkan roleplay 
maupun pada periode terbaru. Dan untuk aspek 
originalitas ini, setiap subyek telah memiliki dan 
menunjukkan keunikan tersendiri pada 
tulisannya masing-masing. Pada masa-masa awal 
memainkan roleplay, para subyek belum mampu 
menuliskan penjelasan dalam bentuk yang 
mendetail. Segala sesuatu dituliskan secara 
langsung tanpa ada tambahan penjelasan, dan 
kalimat-kalimat yang digunakan masih sangat 
sederhana. Namun selang beberapa waktu 
m e m a i n k a n  r o l e p l a y,  s u b y e k  m u l a i  
mengembangkan kemampuan mendeskripsikan 
cerita. Kalimat-kalimat yang digunakan juga 
menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Pada 
akhirnya subyek mampu dan terbiasa 
mendeskripsikan segala sesuatu secara mendetail 
dalam tulisannya. Karena itu pada aspek elaborasi, 
semua subyek menunjukkan peningkatan.

SIMPULAN DAN SARAN

S e l a m a b e r m a i n ,  ro l e p l aye r a k a n 
meningkatkan kapasitas kelancaran penggunaan 
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kata. Selain itu roleplayer semakin mampu 
menjelaskan cerita secara terperinci dan 
mendetail, serta mampu menggunakan kalimat 
yang lebih kompleks. Roleplayer juga akan 
mengembangkan keunikannya sendiri dalam 
menulis, dan akan menonjolkannya seiring waktu. 
Untuk kelenturan penggunaan kata, roleplayer 
akan terus menambah kosakata yang dimilikinya. 
Namun porsi penggunaan kata berbeda dalam 
tulisan akan semakin berkurang ketika tulisannya 
menjadi semakin panjang karena pengulangan 
kata.

Saran penulis bagi calon peneliti selanjutnya, 
apabila hendak melakukan penelitian serupa 
sebaiknya menggunakan penelitian longitudinal, 
dimana subyek diikuti perkembangan tulisannya 
selama beberapa waktu yang ditentukan. Dengan 
melakukan penelitian longitudinal, peneliti dapat 
mengambil dan menyimpan data hasil tulisan 
subyek yang diperlukan, langsung setelah tulisan 
tersebut dibuat sehingga meminimalisir 
kemungkinan kehilangan sumber data. Penulis 
juga menyarankan agar metode roleplay ini 
dicobakan secara nyata pada siswa sekolah 
menengah dan mahasiswa, untuk melihat efeknya 

bagi kreativitas menulis mereka. Yaitu dengan 
memberikan pretest yang mengukur kreativitas 
sebelum metode dijalankan. Kemudian metode 
roleplay ini dicobakan dan diberlakukan selama 
beberapa bulan. Posttest dapat diberlakukan 
setelah selang waktu yang ditentukan. Selain itu 
calon peneliti selanjutnya dapat menjadikan 
penelitian ini sebagai wacana mengenai konsep-
konsep kreativitas dan gambaran perkembangan 
kreativitas menulis berbahasa Inggris pada 
roleplayer.

Saran bagi para pengajar, penelitian ini dapat 
dijadikan wacana dan masukan bagi penyusunan 
metode alternatif untuk melatih kreativitas 
menulis siswa. Konsep permainan permainan 
peran dan interaksi timbal-balik berbahasa Inggris 
dalam roleplay dapat dijadikan sebuah metode 
pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa Inggris siswa. Para pengajar dapat 
mencoba menerapkan metode roleplay ini sebagai 
pekerjaan di dalam kelas, maupun sebagai 
pekerjaan rumah. Selain itu roleplay dapat 
diterapkan sebagai tugas berpasangan maupun 
kelompok.
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