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Panduan Manajemen Perilaku Siswa

Mengajar adalah pekerjaan paling menyenangkan jika Anda memiliki murid berperilaku baik.
Setiap hari memberi Anda pengalaman baru dan berbeda: kesempatan untuk melihat murid
Anda menemukan konsep baru, mempelajari sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya,
dan mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka. Namun, bagaimana jika kelas
yang Anda ajar berisi murid berperilaku buruk? Mengajar bisa menjadi pekerjaan yang penuh
tekanan. Anda tidak dapat mengajar dengan optimal sebelum masalah perilaku ini dipecahkan.

Buku ini merupakan kumpulan ide, tips, dan strategi manajemen perilaku yang disarikan dari
pengalaman penulis sebagai ahli perilaku yang telah membantu ribuan pendidik. Buku ini kaya
sekaligus realistis: kaya karena penuh dengan strategi dan contoh yang telah terbukti efektif,
dan realistis karena ditulis berdasarkan contoh nyata tentang perilaku buruk murid. Ide dan
strategi di dalam buku ini bersifat praktis sehingga dapat langsung Anda terapkan. Panduan
Manajemen Perilaku Murid adalah referensi dan sumber ide yang bermanfaat bagi para
pendidik di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

 1 / 2



Panduan Manajemen Perilaku Siswa

Written by Esensi
Saturday, 18 June 2016 08:50 - Last Updated Friday, 26 August 2016 14:06

Tentang Pengarang:

SUE COWLEY adalah seorang ahli perilaku dan telah menulis sejumlah buku laris tentang
pengasuhan dan pendidikan. Buku-buku tersebut sudah diterjemahkan dan diterbitkan ke
dalam berbagai bahasa. Sue telah menulis banyak publikasi pengajaran, di antaranya TES dan
Nursery Education. Ia juga memiliki program sendiri berjudul â€œManage that Classâ€� di
Teachers TV. Saat ini, Sue bekerja sebagai trainer pendidikan internasional dan relawan dalam
penyusunan pendidikan di Inggris untuk memastikan bahwa nasihat dan praktiknya tetap
relevan dengan dunia pengajaran saat ini.
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