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Disiplin dan Kejujuran 

Seseorang yang berdisiplin  selalunya jujur. Dia jujur dengan dirinya dan tugasnya serta ibadahnya, 

maka kerana itu dia boleh berdisiplin tinggi. Jarang kita lihat mereka yang tidak jujur dengan dirinya 

seperti kerap membuang masa tetapi dalam masa saya sama, seorang yang berdisplin tinggi. Pertalian 

ini menarik dan perlu difahami supaya dapat diadaptasi sebagai etika yang penting dalam menangani 

pandemik COVID-19 yang menjadi-jadi dan tidak menampakkan angka penurunan di kebanyakan 

negara.  

Kenapa Pentingnya Berdisiplin di Era Pandemik? 

Cabaran pandemik COVID-19 ini pastinya memberi pengalaman pertama bagi kita semua di peringkat 

individu, masyarakat, negara malah antarabangsa. Tiada pengalaman yang semencabar ini pernah 

diduga kepada umat manusia, dan kadar jangkitan yang begitu mudah, dengan varian-varian baharu 

sememangnya menakutkan. 

Kaedah jangkitan pandemik ini sendiri memanggil kita semua untuk kekal berdisiplin dan jujur agar 

boleh mengurangkan kadar jangkitan kepada orang lain. Berdisiplin dengan kekal di rumah jika tiada 

tugasan yang penting, dan jujurlah andai terlibat sebagai kontak rapat atau perlu menjalani ujian swab. 

Jujurlah jika kita perlu menjalani kuarantin di rumah, jangan pentingkan diri sendiri dengan risiko 

menjangkiti orang lain.  

Meningkatkan Kasih Sayang Sesama Manusia 

Dengan memupuk disiplin dan kejujuran dalam diri, secara tidak langsung menjadikan kita insan yang 

bertanggungjawab, membantu dalam menyelesaikan masalah dengan baik serta tidak menjadi beban 

kepada orang lain. Sifat kasih sayang juga semakin menebal dalam masyarakat kerana sama-sama 

menjaga kepentingan masing-masing dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini menjauhkan diri 

daripada sifat sombong dan tidak peduli dengan orang lain. 



Pastinya sekarang bukan masanya untuk kita mementingkan diri, tidak berdisiplin dan tidak jujur 

kepada diri dan orang lain. Jika dahulu, mungkin hal-hal ini ada yang tersangkut di hati dan 

perlakuan kita, tetapi hari ini, pandemik ini benar-benar menduga dan mencabar kita untuk menjadi 

insan yang benar-benar berdisiplin dan jujur. Tiada kompromi dan tiada pilihan lain. 


