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Kelas merupakan suatu wadah atau tempat bagi siswa untuk bisa menerima ilmu
yang diberikan dengan baik. Dalam memberikan ilmu di kelas, guru harus mampu
untuk dapat menciptakan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas untuk menciptakan
suasana yang efektif ini disebut dengan manajemen kelas. Salah satu tujuan dari
manajemen kelas adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan disiplin belajar
siswa. Hal ini menjadikan manajemen kelas merupakan hal yang penting untuk
dilakukan agar disiplin belajar siswa dapat meningkat. Pada kenyataannya, siswa
masih kurang tertib dalam mengikuti instruksi yang diberikan sehingga guru
menjadi sulit untuk mengontrol kelas. Dalam menjalankan perannya sebagai guru
Kristen, untuk mengelola kelas harus memahami pentingnya manajemen kelas dan
juga langkah-langkah dalam menerapkannya. Selain itu untuk menjalankan
perannya, guru Kristen harus memiliki motivasi untuk melayani Allah. Dari
penjelasan tersbut, maka tujuan penulisan ini yaitu untuk menjelaskan secara
deskriptif tentang pentingnya manajemen kelas dan juga langkah-langkah dalam
menerapkannya. Kesimpulan yang didapat yaitu manajemen kelas sangat penting
karena merupakan sebuah karunia dari Allah dan juga mampu meningkatkan
disiplin belajar siswa. Saran yang dipaparkan yaitu seorang guru Kristen
diharapkan untuk dapat peka dan paham fungsi dan perannya di kelas serta
memahami pentingnya manajemen kelas dan langkah-langkahnya agar disiplin
belajar siswa dapat ditingkatkan dan dipertahankan.
Kata Kunci: Peran guru Kristen, Manajemen Kelas, Disiplin Belajar.
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ABSTRACT
Class is a place for students to receive the knowledge that is given well. In giving knowledge in the
classroom, teacher must be able to create effective class. Is called class management. One of the
goals of classroom management is to improve and maintain student learning discipline. This makes
classroom management an important thing to do so that student learning discipline can improve. In
fact, students are still not disciplined in following the instructions given so that the teacher becomes
difficult to control the class. In carrying out its role as a Christian teacher, to manage classes must
understand the importance of class management and also the steps in applying it. In addition to
carrying out his or her role, Christian teachers must have the motivation to serve God. From this
explanation, the purpose of this paper is to explain descriptively about the importance of class
management and the steps in applying it. The conclusion obtained is that classroom management is
very important because it is a gift from God, and it can improve student learning discipline. The
advice presented is that a Christian teacher is expected to be sensitive and understand the functions
and roles in the classroom and understand the importance of class management and its steps so that
student learning discipline can be improved and maintained.
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