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Hari-hari ini, isu hangat yang sedang di bahas oleh pemerintah Indonesia tidak 
hanya isu korupsi tetapi nasib pendidikan di Indonesia yang dimana frekuensi tawuran 
semakin berkembang, hal ini terlihat dari peristiwa tawuran antara pelajar SMA 6 VS 
SMA 70. Kondisi ini membuktikan bahwa pendidikan Indonesia belum mampu 
mewujudkan cita-citanya dalam membangun bangsa dan negara sebagaimana harapan 
bangsa dan negara dalam UUD pembukaan negara Indonesia tahun 1945 yaitu 
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdasakan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang.  

Pendidikan Kristen adalah bagian dari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu 
Pendidikan Kristen sangat urgen dalam mengatasi tawuran karena Pendidikan Kristen 
memiliki dasar pijak yaitu Alkitab firman Allah. Dalam 2 Timotius 3:16 menyatakan 
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam 
skebenaran”. Kasus tawuran merupakan penyimpangan dari kebenaran firman Allah, 
norma-norma dan etika kehidupan. Berdasarkan peneletian lapangan yang penulis 
lakukan terhadap SMK BNKP Gunung Sitoli serta berdasarkan penelitian kepustakaan. 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa SMK BNKP Gunung Sitoli memahami peranannya 
dalam mengatasi tawuran antara sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan 
jawaban responden antara guru dan siswa. Melalui hasil penelitian lapangan, penulis 
menyimpulkan dan menyatakan dengan tegas bahwa peran pendidikan Kristen mampu 
mengatasi tawuran, karena pendidikan Kristen bersumber dari Alkitab firman Allah, 
yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki 
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, sebagaimana apa yang 
dinyatakan Allah dalam Alkitab.  

Kesimpulan dari penelitian adalah pendidikan Kristen harus tetap mendasari 
seluruh visi dan misinya berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah, dalam mendidik peserta 
didik ke jalan yang benar. Dengan demikian, mampu terlibat dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan lebih-lebih melaksanakan 
perintah Allah untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya sebagai pelaku firman-Nya. 


