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BAB 3
KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Pembinaan Negara bangsa di Malaysia:

Ciri-ciri pembentukan politik Melayu tradisional.

• Muncul kerajaan
• Kedudukan Raja – tinggi dan istimewa.
• Raja bertanggungjaawab – perlindungan politik dan jamin keselamatan.
• Rakyat akui kekuasaan Raja.
• Kesetiaan rakyat tentukan sempadan kerajaan.
• Kekuatan kerajaan dapat menakluk kerajaan lain.

Konsep Negara dalam zaman penjajahan.

Melayu British
• Negeri bererti kawasan • Setiap kerajaan Melayu ialah negeri
• Keseluruhan kerajaan 

ialah negeri
• Tetapkan setiap sempadan

• Konsep kerajaan diganti dengan konsep negeri
• Penyatuan kerajaan bentuk Malayan Union
• Tukar kepada Persekutuan PTM 1948 

Konsep Negara Bangsa Selepas Merdeka

• Gabungan negeri menjadi Persekutuan Tanah Melayu  1957. 
• Wujud konsep Negara bangsa bila wujud Malaysia pada 16.09.63
• Berbilang kaum – berlainan bahasa, budaya, kepercayaan dan pendapat.
• Pembentukan melalui satu bahasa, satu kebudayaan kebangsaan, dan rukun 

Negara.
• Hasil perjuangan kemerdekaan dan pengisian dan pengekalan merdeka.
• Proses pembinaan berterusan berterasakan perpaduan dan progresif.

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA DI EROPAH

• Tercetus di Eropah hujung abad ke-18 dan ke-19.
• Ekoran munculnya revolusi Inggeris 1688, Perang Kemerdekaan Amerika 

Syarikat 1776, dan Revolusi Perancis 1789.
• Muncul idea hak rakyat, kerajaan berpelembagaan, dan negara bangsa moden.
• Ikut sempadan rumpun bangsa.
• Zaman moden di Eropah Barat mula pada hujung abad ke-16.Mula Nasionalisme
• Mula dan penting kerana wujud entiti politik berasaskan keagamaan dan idea 

negara bangsa.
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• Ancam empayar Austria, Russia, dan Turki yg ada penduduk berbilang kaum.
• Nasionalis guna bahasa dan bangsa bagi bentuk negara bangsa.
• Perang Dunia 1 telah mewujudkan negara bangsa seperti Jerman, Itali, Lituania, 

Latvia, Yugoslavia, Chechoslavakia, Estonia, Finland , kerana pecahan empayar 
Austria, Russia, dan Turki.

• Pada 1860 ,Count Camillo Benso satukan Italy melalui konsep realpolitik.
• Bergabung dengan Perancis ( Napoleon III )  kalahkan Austria.
• Satukan rakyat Italy dengan konsep Monarki


