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Pertautan antara Pendidikan dan Multikultural merupakan solusi atas 
realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh 
potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi 
keragaman budaya. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa Pendidikan 
multikultural dapat memprediksi kinerja yang lebih baik dalam langkah-langkah 
berpikir kreatif. Yayasan Kaki Dian Emas dengan program FLaTS yang dimiliki 
menempatkan pendidikan multikultural sebagai kurikulum pelatihan di mana 
melalui penghargaan akan perbedaan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif selama proses pelatihan. Namun, semua faktor yang mendorong 
meningkatnya kemampuan berpikir kreatif dapat disimpulkan pada satu efek 
konstruktif yang diberikan oleh self awareness. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
peranan pendidikan multikultural terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa 
dengan self awareness sebagai variabel moderating. Sampel penelitian adalah 46 
siswa FLaTS Angkatan XXXXII. Penelitian ini mengambil data primer dengan 
menggunakan kuisioner. Teknik analisis yang digunakan menggunakan 
Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka menghasilkan 
kesimpulan penelitian: Interaksi multikultural di mana terdapat nilai-nilai 
penghargaan dan saling terbuka terhadap perbedaan akan memberikan hubungan 
yang signifikan terhadap dimensi-dimensi di dalam kemampuan berpikir kreatif. 
Bentuk pendidikan multikultural yang mendalam di FLaTS mewadahi adanya 
interaksi yang berulang-ulang dalam waktu yang terus menerus sehingga 
memperluas proses berpikir kreatif para siswa. Self Awareness  merupakan 
variabel moderating murni (pure moderator) yang dapat mempengaruhi secara 
positif hubungan antara pendidikan multikultural dengan kemampuan berpikir 
kreatif. Dimensi motivasi memegang peranan yang besar dalam Self Awareness 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Hal ini menandakan bahwa 
dalam lembaga pelatihan FLaTS, peranan pendidikan multikultural akan lebih 
besar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif apabila siswa FLaTS 
memiliki Self-Awarenees yang tinggi, terutama dalam aspek motivasi. 
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