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Penyatuan kaum dan etnik di Malaysia dipasak teguh dalam lima prinsip Rukun Negara. 

Kelima-lima prinsip tersebut menjadi pegangan setiap rakyat selepas peristiwa hitam yang 

berlaku pada 13 Mei 1969 menyaksikan pertumpahan darah serta menghancurkan perpaduan 

dan ketenteraman kaum yang akhirnya memberi kesan buruk kepada negara.  

Rentetan peristiwa itu, maka lahirlah dasar dan prinsip Rukun Negara yang telah diisytiharkan 

oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970, iaitu bersempena dengan sambutan 

kemerdekaan Malaysia ke-13. 

 

Prinsip rukun negara haruslah dihayati agar nama baik negara terjaga. - Gambar hiasan 

Kesopanan dan kesusilaan adalah salah satu prinsip yang memberi impak positif sekiranya 

rakyat benar-benar memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sebenar.  



Sudah menjadi tanggungjawab setiap anggota masyarakat dalam memastikan nilai kesopanan 

dan kesusilaan yang termaktub dalam Rukun Negara terjaga.  

Berbicara tentang prinsip kelima rukun negara tersebut, pastinya ia berkait rapat dengan nilai 

dan budi pekerti.  

Nilai-nilai positif harus disemai termasuklah dalam pertuturan dan pergaulan. Anak-anak mesti 

dididik menghormati orang yang lebih tua.  

Tanggungjawab mendidik, membimbing, menegur dan mengajar tidak seharusnya diletakkan 

di atas bahu guru semata-mata, malah ia perlu dipikul bersama.  

Anak-anak juga perlu diasuh cara bergaul dengan adik-beradik yang lain serta saudara mara. 

Adalah penting rakyat memiliki nilai-nilai murni dan berbudi pekerti luhur kerana tanpa moral 

dan etika, hidup kita tidak mempunyai sebarang erti. 

 

Menghormati dan menyantuni orang yang lebih tua merupakan nilai yang harus 

disemai dalam diri anak-anak. - Gambar hiasan 

Mengukuhkan nilai murni dan amalan yang luhur pada peringkat yang paling asas amat penting 

dan harus dititikberatkan.  

Anak-anak seharusnya diberi penekanan daripada aspek nilai dan budi pekerti agar mereka 

mampu memahami tentang betapa pentingnya amalan tersebut dalam kehidupan.  



Penerapan nilai-nilai murni secara tuntas akan membentuk masyarakat yang dinamik dan 

progresif. 

Antara nilai-nilai murni yang perlu dititikberatkan adalah amanah, bertanggungjawab, bersatu 

padu, bermuafakat, bertoleransi, ikhlas, benar, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, 

bekerjasama, berperibadi mulia, bersyukur, bertimbang rasa, beretika, tidak mementingkan diri 

sendiri dan tiada syak wasangka antara satu sama lain. 

 

Mendidik anak-anak menghormati hak kaum lain sejak kecil membentuk 

keharmonian negara. - Gambar hiasan 

Namun, arus kemodenan teknologi dan media sosial kini merancakkan lagi gejala tidak 

berakhlak terutamanya bagi golongan belia. Mereka merupakan pengguna tegar media sosial 

seperti Facebook, Instagram dan Twitter.  

Budaya kecam mengecam juga turut merencatkan pembangunan modal insan warganegara 

walaupun pelbagai kempen diusahakan.  

Lebih parah lagi, jika kita melihat kepada situasi semasa negara kita yang dilanda pandemik 

Covid-19, wujud segelintir masyarakat yang mengecam dan menunjukkan rasa tidak puas hati 

terhadap kerajaan yang dikatakan gagal mengawal keadaan yang melanda negara.  

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip yang sepatutnya disemat dalam jiwa setiap rakyat 

sebagai anggota masyarakat yang bertata susila.  

Pembentukan jiwa dan jati diri, serta pembinaan sahsiah dilihat tidak berkesan, seolah-olah 

mereka tidak menghiraukan prinsip tersebut. 



Yang Dipertua Dewan Negara, Tan Sri Dr Rais Yatim berkata, banyak petanda akhir-akhir ini 

yang menunjukkan seolah-olah kita lupa terhadap tuntutan kehidupan yang bersopan santun 

dan bertata susila lantaran terlalu ghairah berlumba-lumba mengejar kehidupan moden.  

Nilai-nilai murni yang kita amalkan turun-temurun sudah mula tenggelam ditelan aksi-aksi 

dalam kehidupan moden.  

Sekiranya prinsip ini hanya sekadar lafaz di bibir sahaja, adab dan budaya positif semakin 

terhakis dalam arus pemodenan yang kian rancak.  

Oleh itu, prinsip ini harus diperhalusi pelaksanaannya dalam kalangan generasi muda kerana 

merekalah yang akan menjadi pewaris masa depan negara. 

 


