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ABSTRAK 

 

Andika, 2021. “Kain Perca Sebagai Media Berkarya Seni Dengan Teknik Mozaik Bagi 

Anak Jalanan Di Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar”. Skripsi Program Studi 

Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Seni Dan Desain, Universitas Negeri Makassar. (Dibimbing 

Oleh: Jalil Saleh dan Ali Ahmad Muhdy). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan berkarya 

seni mozaik dengan media kain perca oleh anak jalanan di komunitas peduli anak jalanan 

kota Makassar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik praktik 

berkarya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini yaitu 

kemampuan berkarya seni seni mozaik dengan media kain perca oleh anak jalanan di 

komunitas peduli anak jalanan kota Makassar yang ditinjau dari beberapa aspek penilaian 

yaitu keterampilan memadukan beberapa kain, kerapihan dalam menempel, dan komposisi. 

Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan memaknai data 

dari masing- masing komponen yang di analisis dari hasil karya mozaik yang dibuat oleh 

anak jalanan di komunitas peduli anak jalanan kota Makassar. Data yang bersifat kualitatif 

adalah data yang diperoleh melalui hasil dari observasi, wawancara, praktif berkarya, dan 

dokumentasi dari karya seni mozaik anak jalanan kota Makassar. Data yang bersifat 

kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penilaian ahli/tim penilai karya. Semua data 

yang telah dikumpulkan, kemudian diolah untuk selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian  ini 

menunjukan bahwa tingkat kemampuan berkarya seni mozaik anak jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar  dari aspek keterampilan memadukan beberapa kain yaitu  

50%  mendapatkan nilai 7-7.9 dengan kategori cukup, di tinjau dari aspek  kerapihan dalam 

menempel  yaitu 40% mendapatkan nilai <6 kurang  dengan kategori (perlu bimbingan), dan 

aspek komposisi yaitu 50% mendapatkan nilai <6 dengan kategori kurang (perlu 

bimbingan), dan ditinjau dari keseluruhan aspek yang dinilai sehingga anak jalanan 

memeroleh 60%  dari sampel mendapatkan nilai 7-7.9 dengan kategori cukup. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut menujukan bahwa kemampuan berkarya seni mozaik dengan media 

kain perca oleh anak jalanan di komunitas peduli anak jalanan kota Makassar dikatergotikan 

cukup dalam berkarya seni mozaik. 

Kata Kunci : Mozaik, anak jalanan, kain perca. 

 



PENDAHULUAN 

Berkarya seni mozaik merupakan 

suatu proses pembelajaran yang sangat 

baik untuk melatih kreativitas dalam 

berkarya seni, menciptakan suatu karya 

seni mozaik juga tidak membutuhkan 

bahan serta alat yang rumit. Berkarya seni 

mozaik dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan limbah yang berada 

disekitaran kita, perkembangan teknologi 

di era sekarang ini membuat manusia 

semakin mudah untuk memenuhi 

kebutuhan sehari harinya seperti 

makanan, minum, dan pakaian sehari 

hari, tentunya hal tersebut memicu 

terjadinya limbah yang sulit dikendalikan. 

Mozaik adalah teknik melukis 

dan mempergunakan warna-warna 

kepingan batu, kaca, marmer, keramik, 

kayu yang ditempelkan. Bentuk gambar 

dengan menyusun kepingan berwarna 

yang ditempelkan pada plesteran yang 

masih basah dan lunak. Ketahanannya 

melebihi lukisan dinding atau papyrus. 

Kedua-duanya baik  mozaik maupun 

lukisan dinding sangat terkenal pada 

waktu itu Muharram dan Warti (dalam 

Bahtiar 2020:13) 

Terdapat material pewarna yang 

direkatkan atau di tempel yang digunakan 

dalam pembuatan karya seni mozaik, 

material ini tidak berupa cat namun 

berupa biji-bijian, tepung, pasir, batu-

batuan, perca-perca kain atau bahan-

bahan lain apa saja yang berwana. Bahan 

ini tidak dipulaskan melainkan direkatkan 

pada bidang dengan bahan perekat. 

Sehubungan dengan ilmu 

pendidikan, satu dari sekian banyak ilmu 

yang perlu dipelajari adalah seni, manusia 

berbicara, bertingkah laku dan 

berekspresi, semuanya tidak terlepas dari 

seni dan budaya, sehingga seni dan 

budaya penting untuk diajarkan di 

Sekolah-Sekolah maupun  di luar sekolah 

(anak jalanan), seperti yang diketahui 

bahwa anak sebagai generasi penerus 

bangsa merupakan sumber daya manusia 

yang sangat penting untuk dijaga sebagai 

keberlangsungan suatu bangsa tak 

terkecuali anak jalanan. 

Anak jalanan membutuhkan 

asuhan sebagai generasi penerus bangsa 

di samping itu dengan ada wawasan seni 

diharapkan anak jalanan dapat 

menumbuhkan sikap apresiatif terhadap 

suatu gejala yang berkaitan dengan seni 

yang tentunya akan berdampak positif 

terhadap pelestarian budaya bangsa yang 

sangat erat hubungannya dengan seni. 

Salah satu metode yang baik 

untuk melatih stimulus pada anak jalanan  

yaitu  memanfaatkan kain perca sebagai 

media berkarya seni dengan teknik 

mozaik.  Memanfaatkan kembali limbah 

kain perca yang tidak terpakai Secara 

tidak langsung sudah menunjukkan 

kepedulian untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan serta 

menghasilkan karya seni yang unik dan 

estetis. Selain itu kemampuan karya pada 

anak jalanan perlu diperhatikan, untuk 

mengetahui  kemampuan karya pada anak 

jalanan perlu dilakukan sebuah proses 

berkarya, dan berkarya seni dengan 

menggunakan media kain perca yang 

mudah ditemukan  oleh anak jalanan 

dengan teknik mozaik adalah salah satu 

cara untuk mengetahui kemampuannya 

dalam berkarya seni. 

Berdasarkan latar belakang di 

atas dapat dirumuskan  masalahnya yaitu 

bagaimana kemampuan berkarya seni 

mozaik dengan media kain perca oleh 

anak  jalanan di komunitas peduli anak 

jalan kota Makassar? 

Tujuan penelitian pada dasarnya 

diharapkan untuk memeroleh data  atau 

gambaran yang jelas, lengkap, dan benar 

tentang kain perca sebagai media 

berkarya seni dengan teknik mozaik bagi 

anak jalanan kota Makassar, serta 

menjawab permasalahan penelitian yang 

telah dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui kemampuan 

berkarya seni mozaik dengan media kain 



perca oleh anak  jalanan di komunitas 

peduli anak jalan kota Makassar. 

Manfaat yang diharapkan dalam 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

(1)Memberikan informasi tentang 

kreativitias anak jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar dalam 

pemanfaatan kain perca sebagai media 

berkarya seni dengan teknik mozaik. (2) 

Memberikan informasi tentang 

kemampuan berkarya seni mozaik dengan 

media kain perca oleh anak  jalanan di 

komunitas peduli anak jalan kota 

Makassar. (3) Sebagai bahan referansi 

dan data awal bagi peneliti yang ingin 

mengkaji lebih dalam tentang kain perca 

sebagai media berkarya seni dengan 

teknik mozaik bagi anak jalanan di 

komunitas peduli anak jalanan kota 

Makassar.  

 

METODE 

 

Peneltian ini merupakan 

penelitian survai pada taraf deskriftif 

kualitatif artinya berusaha 

mengungkapkan dan menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya terjadi tantang 

pemanfaatan kain perca sebagai media 

berkarya seni dengan teknik mozaik bagi 

anak jalanan kota Makassar. 

Penelitian ini  dilaksanakan pada 

bulan 19 Januari 2021. Lokasi  

penelitian ini di Komunitas Peduli 

Anak Jalan Kota Makassar (KPAJ-

Makassar) Area Binaan  Universitas 

Hasanudin dan Telkomas, Kec, 

Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan 

Adapun variabel dalam penelitian 

ini adalah kemampuan berkarya seni 

mozaik dengan media kain perca oleh 

anak jalanan di komunitas peduli anak 

jalanan kota Makassar 
Langkah-langkah penelitian 

digunakan untuk memudahkan proses 

penelitian agar terlaksana dengan baik 

sehingga dapat mencapai hasil yang di 

targetkan. Agar sasaran penelitian ini 

tercapai dapat dilaksanakan secara 

sistematis dan terarah, maka perlu 

dicantumkan gambaran dari langkah-

langkah penelitian yang akan dilakukan. 

Secara umum langkah-langkah penelitian 

yang dimaksud adalah pengumpulan data 

berupa hasil wawancara, observasi secara 

langsung, praktik berkarya berupa 

pemanfaatan kain perca sebagai media 

berkarya seni dengan teknik mozaik di 

komunitas peduli anak jalanan kota 

Makassar, dari data yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan pengelolahan data 

kemudian dianalisis untuk mendapatkan 

hasil  dan kesimpulan. 

Bentuk analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriftif 

kualitatif . teknik analisis data yaitu 

menghimpun data diperoleh dari teknik 

deskriftif kualitatif yang dalam hal ini 

observasi, wawancara, praktik berkarya 

dan dokumntasi, selanjutnya data yang 

diperoleh kemudian di olah dan dianalisis 

dengan metode deskriftif. Hal yang 

dianalisis berdasarkan permasalahan yang 

ada dari hasil tersebut dilakukan 

penafsiran data untuk mendapatkan 

rangkaian sistematis berdasarkan 

permasalahan yang ada dari hasil 

tersebut. Dengan demikian akan 

mengambarkan secara rinci tentang 

pelaksanaan  pemanfaatan kain perca 

sebagai media berkarya seni dengan 

teknik mozaik bagi anak jalanan di 

komunitas peduli anak jalanan  kota 

Makassar. Analisis data yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu Pengumpulan 

dataPengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, praktik, dan 

dokumntasi merupakan cara yang 

dilakukan dalam memeroleh data yang 

perlukan dan Penyajian data Sebagaimana 

halnya dengan proses pengumpulan data, 

penciptaan dan pengunaan data tidak 

terpisah dari analisis data. Dalam 

penyajian ini akan disajikan data secara 

lengkap, baik data yang diperoleh dari 

proses berkarya, wawancara, observasi, 

dan dokumentasi kemudian dianalisis 

antara kategori dan permasalahan yang 



ada, guna  mendapatkan data dengan 

baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Pada bagian ini peneliti akan 

menguraikan tentang kemampuan 

berkarya seni mozaik dengan media kain 

perca oleh anak jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar, 

berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah data dari hasil 

penilaian karya dari tim penilai yang 

terdiri dari tiga orang, yaitu 2 orang dosen 

1 orang pengurus komunitas peduli anak 

jalanan kota Makassar. Adapun data yang  

yang di peroleh dari ketiga aspek 

penilaian yaitu aspek keterampilan 

memadukan beberapa kain, aspek 

kerapihan dalam menempel, dan aspek 

komposisi. 

Tabel 1. Daftrar Nilai Karya Mozaik Anak 

Jalan Di Komunitas Peduli Anak Jalanan 

Kota Makassar Di Tinjau Dari 

Keseluruhan Aspek Yang Dinilai    

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah karya dinilai oleh tim 

penilai, selanjutnya peneliti mencari rata 

–rata nilai pada anak jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar dalam 

berkarya seni mozaik dengan media kain 

perca, berikut adalah hasil penilaian yang 

diperoleh anak jalanan ditinjau dari 

keseluruhan aspek tersebut dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Penilaian kemampuan berkarya 

seni mozaik dengan media kain perca oleh 

anak jalanan  di komunitas peduli anak 

jalanan kota Makassar ditinjau dari 

keseluruhan aspek penilaian. 

    Berdasarkan tabel tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan 

berkarya seni mozaik dengan media kain 

perca oleh anak jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar  

ditinjau dari ke tiga aspek penilaian yaitu, 

keterampilan memadukan beberapa kain, 

kerapihan dalam menempel, dan 

komposisi memperoleh nilai akhir yaitu 

tidak seorang pun anak jalanan kota 

Makassar yang mendapatkan nilai 9-10 

dengan kategori baik, 3 orang anak 15% 

mendapatkan nilai 8-8.9 dengan kategori 

baik, 12 orang anak (60%) dari sampel 

mendapatkan nilai 7-7.9 dengan kategori 

cukup, dan 5 orang anak (25%) 

mendapatkan nilai <6 dengan kategori 

perlu pendampingan.  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  kemampuan 

berkarya seni mozaik dengan media kain 

perca oleh anak jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar 

memiliki kemampuan yang cukup, 

terbukti dengan adanya 12 orang anak 

(60%) dari sampel mendapatkan nilai 7-

7.9 dengan kategori cukup. 

 

 

 

 



Pembahasan  

Berkarya seni mozaik dari kain 

perca dapat dilakukan dengan cara 

menempelkan bahan dengan terampil, 

rapih, pandai dalam memadukan warna 

sehingga  menjadi karya yang baik dan 

menjadi karya sesuai dengan keinginan. 

Untuk mengetahui kemampuan berkarya 

seni mozaik dengan media kain perca 

oleh anak  jalanan di komunitas peduli 

anak jalanan kota Makassar, dapat dilihat 

dari hasil tes kinerja dan perolehan skor 

yang diberikan oleh ketiga tim penilai 

berdasarkan pada kriteria penilaian 

berkarya mozaik  yang terdiri dari tiga 

aspek yaitu, keterampilan memadukan 

warna pada kain, kerapihan dalam 

menempel, dan komposisi. Dari hasil 

penilaian yang diperoleh dari ketiga tim 

penilai menunjukkan bahwa kemampuan 

berkarya seni mozaik dengan media kain 

perca oleh anak  jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar dari 

keseluruhan aspek yang dinilai 

dikategorikan cukup, hal ini terbukti 

dengan adanya 12 orang anak atau 60% 

anak jalanan mendapat nilai 7-7.9 

(kategori cukup). Berikut ini 

penjabarannya pada setiap aspek 

penilaian: 

a) Aspek keterampilan memadukan 

beberapa kain 

Berdasarkan hasil tes kinerja 

yang telah dinilai dapat dikatakan bahwa 

kemampuan berkarya seni mozaik dengan 

media kain perca oleh anak  jalanan di 

komunitas peduli anak jalanan kota 

Makassar ditinjau dari aspek 

keterampilan dalam memadukan warna 

dikatakan memiliki kemampuan yang 

cukup. Terbukti pada perolehan nilai 

akhir yang dicapai (dapat dilihat pada 

tabel 4.1) bahwa bahwa tidak seorangpun  

anak jalanan yang mendapatkan nilai 9-10 

(sangat baik), 5 orang anak  (25%) 

memperoleh nilai 8-8,9 dengan kategori 

baik, selain itu 10 orang anak (50%) dari 

sampel mendapatkan nilai 7-7,9 dengan 

kategori cukup, dan 3 orang anak(25%) 

mendapatkan nilai <6 atau perlu 

pendampingan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan karya anak jalanan 

dalam berkarya mozaik di tinjau dari 

aspek keterampilan memadukan beberapa 

kain di anggap cukup, dikarenakan anak 

jalanan kurang terampil dan serasi dalam 

memadukan bebarapa kain,  ukuran atau 

potongan kain yang disambung tidak 

serasi sehingga warna dan karya tidak 

begitu menarik. 

b) Aspek kerapihan dalam menempel 

Berdasarkan hasil tes kinerja 

yang telah dinilai dapat dikatakan bahwa 

kemampuan karya seni mozaik dengan 

media kain perca oleh anak  jalanan kota 

Makassar ditinjau dari aspek kerapihan 

dalam menempelkan kain dikatakan 

masih perlu bimbingan. Terbukti pada 

perolehan nilai akhir yang dicapai ( dapat 

dilihat pada tabel 4.2  ) bahwa 8 orang 

anak (40%) mendapatkan nilai <6 dengan 

kategori perlu bimbingan, sedangkan 7 

orang anak (35%) mendapatkan nilai 7-

7.9  dengan ketegori cukup, 5 orang anak 

(25%) dari sampel mendapatkan nilai 8-

8.9 dengan ketegori baik, dan tidak 

seorang pun anak yang mendapatkan nilai 

9-10 dengan kategori sangat baik.  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa kemampuan karya seni mozaik 

pada anak jalanan di komunitas peduli 

anak jalanan  kota Makassar di tinjauan 

dari aspek kerapihan dalam menempel 

dikategorikan perlu pendampingan 

terbukti bahwa 8 orang anak memeroleh 

nilai <6 dengan kategori perlu 

pendampingan, dikarenakan kerapihan 

dalam menempel disini masih banyak 

anak jalanan tidak merekatkan  potongan 

kain secara sempurna pada kertas gambar, 

dan kertas gambar yang tidak bersih dan 

kusut. 

c) Aspek komposisi 

Berdasarkan hasil tes kinerja 

yang telah dinilai dapat dikatakan bahwa 

kemampuan karya seni mozaik dengan 

media kain perca oleh anak  jalanan kota 

Makassar ditinjau dari aspek 

keterampilan dalam memadukan warna 

dikatakan memiliki kemampuan yang 

cukup. Terbukti pada perolehan nilai 



akhir yang dicapai (dapat dilihat pada 

tabel 4.3) bahwa tidak seorang pun anak 

yang mendapatkan nilai 9-10 dengan 

kategori sangat baik,  1 orang anak (5%) 

dari sampel mendapatkan nilai 8-8.9 

dengan kategori baik,   9 orang anak 

(45%)  mendapatkan nilai 7-7.9 dengan 

kategori cukup , dan 10 orang anak (50%) 

mendapatkan nilai <6 dengan kategori 

perlu pendampingan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan 

berkarya seni mozaik dengan media kain 

perca oleh anak jalanan di komunitas 

peduli anak jalanan kota Makassar di 

tinjau dari aspek komposisi dikategorikan 

perlu pendampingan, dikarenakan karya 

anak jalanan dalam komposisi warna, 

tekstur bahan, potongan bahan yang 

kurang menarik sehingga hasil karya 

kurang memenuhi aspek tersebut. 

Kemampuan berkarya seni 

mozaik dengan media kain perca oleh 

anak  jalanan di komunitas peduli anak 

jalanan  kota Makassar secara 

keseluruhan dapat dikategorikan cukup. 

Terbukti pada perolehan nilai akhir dari 

kriteria penilaian yang meliputi 

keterampilan memadukan beberapa kain, 

keterampilan dalam menempel, dan 

komposisi (dapat dilihat pada tabel 4.4). 

Berdasarkan  tabel tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan berkarya seni mozaik 

dengan media kain perca oleh anak 

jalanan di komunitas peduli anak jalanan 

kota Makassar  ditinjau dari ke tiga aspek 

penilaian  yaitu, keterampilan 

memadukan beberapa kain, kerapihan 

dalam menempel, dan komposisi 

memeroleh nilai akhir yaitu tidak seorang 

pun anak jalanan di komunitas peduli 

anak jalanan kota Makassar yang 

mendapatkan nilai 9-10 dengan kategori 

baik, 3 orang anak 15% mendapatkan 

nilai 8-8.9 dengan kategori baik, 12 orang 

anak (60%) dari sampel mendapatkan 

nilai 7-7.9 dengan kategori cukup, dan 5 

orang anak (25%) mendapatkan nilai <6 

dengan kategori perlu pendampingan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa  

kemampuan berkarya seni mozaik dengan 

media kain perca oleh anak jalanan di 

komunitas peduli anak jalanan kota 

Makassar  secara keseluruhan memiliki 

kemampuan yang cukup. Anak jalanan di 

komunitas peduli anak jalanan kota 

Makassar lebih menguasai aspek 

keterampilan memadukan beberapa kain 

dan kurang menguasai aspek kerapihan 

dalam menempel dan komposisi.   

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Adapun hasil penilitian dan 

analisis data yang telah diolah mengenai 

kemampuan berkarya seni mozaik dengan 

media kain perca oleh anak  jalanan di 

komunitas peduli anak jalanan  kota 

Makassar, maka dapat disimpulkan: 

Kemampuan berkarya seni mozaik 

dengan media kain perca oleh anak  

jalanan di komunitas peduli anak  kota 

Makassar dikategorikan cukup. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil penilaian 

terhadap karya mozaik anak jalanan dari 

kain perca dengan  (60%) mendapatkan 

7-7.9 kategori ( cukup), yang 

mendapatkan nilai ≤ 6 kategori ( perlu 

bimbingan ) dengan presentase (25%),  

anak jalanan yang mendapatkan nilai 8-

8.9 kategori ( baik) dengan presentase 

(15%), dant tidak seorang pun anak 

jalanan yang mendapatkan mendapatkan 

nilai 9-10 kategori ( sangat baik). Dan 

tinjau dari ketiga aspek  yang dinilai 

adapun penjelasanya sebagai berikut: 

1. Aspek keterampilan dalam 

memadukan kain 

Kemampuan berkarya seni 

mozaik dengan media kain perca oleh 

anak  jalanan di komunitas peduli anak 

jalanan kota Makassar ditinjau dari aspek 

keterampilan memadukan beberapa kain 

dikategorikan cukup. Terbukti pada 

perolehan nilai akhir yang dicapai 10 

orang anak jalanan (50%) mendapatkan 

nilai 7-7.9 dengan kategori cukup. Hal ini 

bisa dikatakan bahwa beberapa anak 



jalanan kurang terampil dalam madukan 

potongan potongan kain, sehingga warna 

dan karya terlihat kurang menarik. 

1. Kerapihan dalam menempel 

Kemampuan berkarya seni 

mozaik dengan media kain perca oleh 

anak  jalanan di komunitas peduli anak 

jalanan  kota Makassar ditinjau dari aspek 

kerapihan dalam menempel kategori 

cukup, terbukti dengan adanya  8 orang 

anak jalanan (40%) memperoleh nilai 7-

7,9 dengan kategori cukup. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa beberapa anak kurang 

terampil dalam merekatkan kain tidak 

sempurna, lem berceceran pada kertas 

gambar dan kertas kurang bersih atau 

kotor. 

2. Komposisi 

Kemampuan berkarya seni 

mozaik dengan media kain perca oleh 

anak  jalanan di komunitas peduli anak 

jalanan kota Makassar ditinjau dari aspek 

komposisi dikategorikan kurang. Terbukti 

bahwa (50%) atau 10 orang anak 

mendapatkan nilai <6 dengan kategori 

kurang (perlu pendampingan). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa beberapa anak 

jalan kurang dalam mengatur  komposisi 

warna, tekstur bahan, dan bentuk kain 

sehingga membuat karya terlihat tidak 

menarik. 

Saran  

Adapun saran-saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai saran atau masukan 

terhadap Komunitas Peduli Anak 

Jalanan kota Makassar untuk kiranya 

dapat melatih dan membimbing anak 

jalanan semaksimal mungkin untuk 

kegiatan menempel dengan teknik 

Mozaik, sehingga dapat 

meningkatkan kreativitas anak 

jalanan dalam berkarya seni. 

2. Kepada mahasiswa yang akan 

mengadakan sebuah penelitian 

hendaknya untuk menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai acuan untuk 

mengembangkan penelitian yang 

serupa tentang kemampuan anak 

jalanan kota Makassar dalam 

berkarya mozaik dari kain perca. 
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