
KUMPULAN PANTUN NASIHAT  

KARYA KELAS TUJUH SMP 3 PANGGANG 

GUNUNGKIDUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEBUAH PENGANTAR 

 

Karya sastra merupakan salah satu karya seni yang banyak diminati oleh khalayak. Di 

dalam sebuah karya sastra dapat diperoleh pengetahuan dan hiburan. Bentuk-bentuk karya 

sastra antara lain puisi, novel, cerpen, pantun, novelet, dan lain-lain. 

Buku ini menampilkan karya sastra lama, yaitu pantun. Pantun merupakan puisi lama 

asli Indonesia yang terikat beberapa ketentuan. Ketentuan itu harus ditaati oleh para pujangga, 

di antaranya tipografi pantun, persajakan, baris dan bait, suku kata, serta adanya sampiran dan 

isi. Pantun itu ada beberapa macam jenis, yakni pantun nasihat, agama, muda, anak dagang, 

jenaka, dll. 

Pantun merupakan karya sastra lama yang dipopulerkan oleh para pujangga sejak tahun 

1920-an. Dahulu pantun ditulis dalam bahasa Melayu, karena adat Melayu sangat berpengaruh 

sekali pada waktu itu. Pantun juga sering digunakan dalam upacara resmi atau perkawinan. 

Kumpulan pantun ini berisi tentang pantun nasihat yang bertema dilarang 

mengkonsumsi narkoba dan dilarang membuang sampah sembarangan. Tujuan disusunnya 

pantun ini supaya anak-anak bisa memahami ciri-ciri dan bentuk pantun  yang notabene adalah 

puisi asli Indonesia. Selain itu agar siswa-siswi dapat berkarya mengekspresikan nasihat ke 

dalam sebuah pantun. Semoga hasil karya dari siswa-siswi kelas VII SMP 3 Panggang ini dapat 

bermanfaat dalam pembelajaran sastra di sekolah. 

 

Gunungkidul,  20 Desember 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANTUN NASIHAT 

 
BERTEMA TENTANG MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA 

 
Jalan-jalan ke Kalimantan Barat 
Ada kurma import dari Roma 
Jika kamu ingin hidup sehat 
Buanglah sampah pada tempatnya 

Chrisna Setiawan 
 
Melihat patung di tempatnya 
Baru disenggol jatuh ke bawah 
Buanglah sampah ditempatnya 
Agar lingkungan kita tetap indah 

Diana Indah Lestari 
 
Jalan-jalan ke Kalimantan 
Jangan lupa membeli ayam 
Jangan buang sampah sembarangan 
Dari pada banyak bencana alam 

Suprihatin 
 
Beli sepeda di Kota Medan 
Jangan lupa beli topi 
Jangan buang sampah sembarangan 
Agar lingkungan indah dan rapi 

Fuad Khahar Syarif 
 
Jalan-jalan ke Desa Siraman 
Jangan lupa membeli roti 
Jangan buang sampah sembarangan 
Nanti bisa mengundang bakteri 

Marsono 
 
Jalan-jalan ke Pulau Jawa 
Jangan lupa beli durian 
Bila kamu tidak ingin bencana 
Jangan membuang sampah sembarangan 

Rendi Saputra 
 
Jalan-jalan ke Kota Medan 
Jangan lupa beli kaca 
Jangan buang sampah sembarangan 
Buanglah sampah pada tempatnya 

Munasir 
 
Buah apel dicampur melon 
Buah mangga dicampur tomat 
Kalau sampah dibuang sembarangan 
Akan mengakibatkan bibit penyakit 

Umi Fatimah 



Tamasya ke Kota Surabaya 
Jangan lupa beli alpukat 
Buanglah sampah pada tempatnya 
Bila ingin hidup sehat 

Eka Isnanto 
 
Kalau kamu sedang bermain 
Jangan lupa ajak temannya 
Kalau kamu makan jajanan 
Jangan lupa buang sampahnya 

Irma Romadhoni 
 
Jalan-jalan ke kota Padang 
Jangan lupa beli buah ceri 
Kalau membuang sampah jangan sembarang 
Agar lingkungan indah dan rapi 

Bayu Indarto 
 
Jalan-jalan ke kota Mekah 
Jangan lupa membeli kurma 
Jangan lupa pesan ayah 
Buang sampah di tempatnya 

Ahmad 
 
Baju bagus jangan dilihat-lihat 
Kalau kamu ingin membelinya 
Kalau kamu ingin hidup sehat 
Buanglah sampah pada tempatnya 

Darmawan Sigit 
 
Jalan-jalan ke kota Madura 
Jangan lupa membeli topi 
Buanglah sampah pada tempatnya 
Agar terlihat indah dan rapi 

Kelik aditya Fajarudin 
 
Jalan-jalan ke kota Padang 
Jangan lupa beli buah leci 
Dilarang membuang sampah sembarang 
Agar lingkungan terlihat rapi 

Lilis Nur Indah Wati 
 
Hari senin berbaju putih 
Di langit pasti banyak awan 
Jika halaman ingin bersih 
Jangan membuang sampah 

Lilis Tarasita Dewi 
 
 
 
 



Burung nuri terbang ke angkasa 
Terbangnya bersama burung merpati 
Buanglah sampah pada tempatnya 
Agar terlihat indah dan rapi 

Tika Apriani Risdiyanto 
 

Bernyanyi itulah bakatnya 
Kalau tidak kakinya kram 
Buanglah sampah pada tempatnya 
Agar dunia ini jadi tenteram 

Nuri Santoso 
 
Buah semangka buah tomat 
Buah tomat dimakan domba 
Jikalau engkau ingin sehat 
Buanglah sampah pada tempatnya 

Ika Susianti 
 
Pantun Nasihat Bertema Dilarang Mengkonsumsi Narkoba 
Beli sepeda di toko Pak Yaya 
Ditokonya juga beli nasi 
Karena narkoba sangat berbahaya 
Jadi kita jangan mengkonsumsi 

Mery Andani 
 
Ada kakek bermain kuda 
Makan ikan campur nasi 
Jangan coba mengkonsumsi narkoba 
Pasti kalian akan rugi 

Andri Saputra 
 
Zaman sekarang zaman modern 
Anak muda sukanya belanja 
Ustad pernah berdakwah di Kabupaten 
Jangan pernah mengkonsumsi narkoba 

Fina Setyaningsih 
 
Jalan-jalan ke Kota Jakarta 
Jangan lupa membeli mangga 
Jangan suka memakai narkoba 
Narkoba itu berbahaya 
 
Buah ganja makan dikikir 
Dibawa orang dari hulu 
Barang kerja hendaklah pikir 
Supaya jangan makan itu 

Rita Ningsih 
 
 
 
 



Jalan-jalan ke Kota Surabaya 
Menyeberang kali menggunakan rakit 
Janganlah mengkonsumsi narkoba 
Kalau tidak ingin kena penyakit 

Thaib Sufyanto 
 
Jalan-jalan ke Kota Irian 
Jangan lupa membeli semangka 
Kalau kamu ingin dapat pekerjaan 
Jangan mengkonsumsi narkoba 

Ricky Agung Prasetyo 
 
Jalan-jalan ke Kota Jakarta 
Jangan lupa membeli nasi 
Jangan suka mengkonsumsi narkoba 
Narkoba itu bikin rugi 

Setiawan 
 
Makan singkong dibelah dua 
Aduh rasanya enak sekali 
Jangan pernah mengkonsumsi narkoba 
Karena narkoba mengancam mati 

Sahrudin 
 
Ada petani menanam padi 
Ada Negara sedang merdeka 
Ayo kawan kita mengaji 
Agar terhindar dari narkoba 

Nasrul Abdulloh 
 
Pohon jambu bercabang-cabang 
Melihat rusa besar badannya 
Jangan berani memegang narkoba 
Karena narkoba sangat dilarang 

Mustakim 
 
Ayo pergi ke Danau Toba 
Jangan lupa melihat-lihat 
Jauhkan dirimu dari narkoba 
Agar kamu menjadi sehat 

Risdianto 
 
Cari makan ke Kota Jakarta 
Jangan lupa membeli lauk 
Jangan kita mengkonsumsi narkoba 
Narkoba itu mengandung narkotik 

Wasdiyan Narudin 
 
 
 
 



Jalan-jalan ke kota bersama cinta 
Tapi jangan lupa kamu beli jagung 
Jangan coba-coba memakai narkoba 
Karena narkoba itu barang terlarang 

Puput Lestari 
 
Jalan-jalan ke Kota Purwodadi 
Jangan lupa singgah di Simpang Lima 
Narkoba jangan dikonsumsi 
Jika dikonsumsi kita akan mati 

Febriansyah alfi Kristamto 
 
Jalan-jalan ke Kota Jakarta 
Naik kapal turun di Bali 
Dilarang mengkonsumsi narkoba 
Karena itu merugikan diri 

Indriana Herawati 
 
Ada nenek mengambil mangga 
Jalan-jalan ke Kota Banyuwangi 
Jangan coba mengkonsumsi narkoba 
Narkoba itu bikin mati 

Arif Wahyudi 
 
Jalan-jalan ke Danau Toba 
Jangan lupa bawa radio 
Jangan kamu mengkonsumsi narkoba 
Nanti dapat akibatnya lho 

Dewi Tri Rahayu 
 
Pedagang kambing itu mencari laba 
Tapi pedagang itu makannya nasi 
Obat yang sangat haram itu narkoba 
Jadi jangan coba-coba mengkonsumsi 

Ernawati 
 
Batang cempedak pohon pedada 
Kelapa jatuh ke tepi bangsal 
Jangan pernah mengkonsumsi narkoba 
Siapa berani nanti menyesal 

Nur Fidia 
 
Ada anjing berwajah semu 
Membawa tulang pergi ke telaga 
Jauhkan narkoba dari dirimu 
Karena narkoba membawa petaka 

Dwi Cahyono 
 
 


