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Siapa sih yang tidak menginginkan huniannya terlihat cantik dan indah? Tentunya hal ini 

bukan hanya sekadar menata rumah dengan furnitur dan beberapa barang saja, tetapi 

bagaimana kita menghias dan mendekorasi rumah agar lebih indah untuk dipandang. 

Untuk menghias dan mendekorasi rumah tentunya banyak hal yang dapat kita lakukan. 

Salah satunya adalah dengan menghias dinding dalam rumah sehingga dapat memberikan 

nuansa indah yang kita inginkan. 

Untuk menghias dinding pun bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti 

menggantungkan hiasan dinding berupa aksesoris, wallpaper, lukisan, dan masih banyak 

lagi. Barang-barang tersebut banyak sekali dijual di pasaran dengan berbagai bentuk dan 

harga, dari yang murah sampai yang mahal. 
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Namun, hiasan dinding juga bisa kamu dapatkan dengan cara yang lebih mudah dan 

murah, yaitu dengan membuatnya melalui kreativitas sendiri. Nah, kali ini Kania akan 

membagikan beberapa cara membuat hiasan dinding sendiri untuk rumahmu dengan alat 

dan perlengkapan yang sederhana. Yuk, simak penjelasannya di bawah ini! 

1. Cara membuat hiasan dinding dari koran 

 

pinterest.com 

Bahan hiasan dinding yang satu ini tentunya sangat mudah kamu dapatkan. Yup, dengan 

koran bekas kamu bisa menghias dindingmu yang polos menjadi lebih hidup. Selain 

rumah jadi terlihat cantik dan indah,  koran bekas yang ada di rumahmu jadi tidak sia-sia 

dibuang begitu saja, deh! 

Cara membuat hiasan dinding ini pun sangat mudah. Pertama-tama, pilihlah koran yang 

berwarna. Kemudian, lipat-lipat seperti hendak membuat kipas dari kertas. Lalu, satukan 

masing-masing ujung kipas agar hingga membentuk sebuah lingkaran. Pastikan tempelan 

antar kipas jangan terlalu renggang agar terlihat rapi. Kemudian, tempelkan pada dinding 

menggunakan lem atau double tape. Jika kamu merasa kurang menempel dengan 

sempurna, kamu bisa menggunakan paku untuk menempelkannya di dinding. 

2. Cara membuat hiasan dinding dari karton bekas 

tisu gulung 
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Tak hanya koran bekas, kamu juga bisa membuat hiasan dinding dari barang bekas 

lainnya, salah satunya adalah dari karton bekas tisu gulung yang berbentuk tabung 

silinder. Cara membuat hiasan dinding dari gulungan tisu bekas ini juga tidak sulit. Kamu 

hanya perlu menggepengkan setiap karton penggulung tisu, kemudian potong-potong 

dengan lebar yang sama antara satu hingga dua sentimeter. 
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Setelah terkumpul, karton yang digepengkan tadi akan membentuk seperti kelopak bunga 

yang cantik. Kemudian rangkai kelopak-kelopak tersebut dengan lem perekat. Kamu juga 

bisa memberikan sentuhan warna dengan cat poster atau cat semprot agar hiasan dinding 

semakin menarik. 

3. Cara membuat hiasan dinding dari sedotan 
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Ramainya kampanye menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan sedotan 

tentunya membuat kita juga harus lebih cermat dalam memanfaatkan barang kecil yang 

tidak bisa didaur ulang ini. Salah satunya adalah dengan menjadikannya sebagai hiasan 

dinding seperti pada gambar di atas. Hiasan dinding yang menyerupai matahari itu akan 

membuat rumahmu tampak lebih hidup. 

Sebelum menempelkan sedotan pada dinding rumahmu, kamu bisa mewarnai sedotan 

dengan cat atau pewarna agar lebih menarik. Kemudian, rangkailah sedotan hingga 

membentuk sebuah bentuk yang kamu inginkan pada dinding rumahmu. Untuk 

menempelkannya, kamu bisa menggunakan lem perekat yang kuat. 

4. Cara membuat hiasan dinding dari kertas origami 
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Hiasan dinding dari kertas origami yang satu ini sangat cocok untuk memperindah kamar 

tidurmu. Cara membuat hiasan dinding dari kertas origami ini dimulai dengan melipat 

kertas origami menjadi bentuk seekor burung. Buatlah secukupnya dan jangan lupa untuk 

memilih warna-warna yang sesuai dengan tema kamarmu. 

Jika sudah selesai membentuk seekor burung dari kertas origami tersebut, kamu bisa 

mencari ranting pohon yang sudah kering dan tempelkan burung-burung kertas tadi 

dengan menggunakan lem atau pengikat tali di setiap ranting sehingga membuat burung-

burung tersebut seakan-akan sedang bertengger di ranting pohon. Dekorasi hiasan 

dinding ini akan memperindah kamar atau ruangan di rumahmu. 

5. Cara membuat hiasan dinding dari kertas kado 
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Terkadang ketika kita memberikan kado pada teman atau siapapun itu, masih banyak 

sisa-sisa potongan kertas kado yang tercecer. Eits, jangan langsung dibuang ya karena 

kamu juga bisa memanfaatkan kertas kado bekas tersebut untuk membuat hiasan dinding 

yang artistik di rumahmu. Cara membuat hiasan dinding dari kertas kado ini juga bisa 

meningkatkan kreativitasmu, lho! 

Siapkan kertas karton yang seukuran dengan sebuah bingkai foto. Kemudian, tempelkan 

sisa-sisa kertas kado sesuai dengan keinginanmu hingga membentuk hasil karya abstrak 

yang indah. Nah, setelah semua karton tertutupi oleh kertas kado, gantungkan bingkai 

tersebut pada dinding rumahmu dan taraaa, hiasan artistik dari kertas kado sudah siap 

menghiasi dinding rumahmu. 
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Wah ternyata tidak susah ya membuat sendiri hiasan dinding untuk rumah. Kamu pengen 

coba yang mana dulu, nih? 

 


