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Syukur alhamdulillah wajib penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT, Tuhan YME 

atas kehendakNya buku dengan judul Penelitian Tindakan Kelas untuk guru bimbingan 

dan konseling (PTK BK) dapat diselesaikan. 

Buku ini disusun dalam rangka memperkaya bahan bacaan dalam bidang 

penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas (PTK), sekaligus untuk menjawab 

permasalahan dan kebutuhan di lapangan. Buku-buku yang membahas tentang PTK 

cukup banyak beredar di pasaran, namun yang secara khusus membahas penelitian 

tindakan kelas untuk guru bimbingan dan konseling masih jarang, karenanya susah 

ditemukan.  

Hadirnya buku ini diharapkan dapat membantu memberikan pencerahan bagi para 

gurubimbingan dan konselling untuk memahami tentang apa dan bagaimana PTK bidang 

bimbingan dan konseling itu dilaksanakan. Berdasarkan pemahaman tersebut guru 

pembimbing dapat mempersiapkan diri terkait dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan dalam penelitian, dan bagi guru bimbingan dan konseling dapat 

memperbaiki kinerjanya melalui penelitian sebagaimana di maksud dengan PTK. 

Bimbingan dan konseling sebagai profesi keberadaannya harus selalu 

dikembangkan, di antaranya ialah lewat PTK BK, sebab pengalaman masa kerja tidak 

menjamin bahwa seorang guru pembimbing akan semakin profesional dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ungkapan “pengalaman adalah guru yang 

paling baik” hanya berlaku jika orang yang memiliki pengalaman di maksud mau belajar 

atas pengalaman yang di alami. Jika guru pembimbing memiliki pengalaman kerja 

selama 25 tahun, akan tetapi kinerja yang ditunjukkan hanya berdasarkan pengalaman 1 

tahun (karena ada anggapan bahwa cara pelayanan yang dilakukan selama satu tahun 

tersebut merupakan cara yang benar), maka sesungguhnya guru pembimbing tersebut 

hanya memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun tetapi diulang selama 25 tahun. 

Terbukti bahwa berdasarkan hasil penelitian guru pembimbing masih banyak melakukan 

tindakan yang membahayakan profesi bimbingan sebagaimana label negatif yang 

diberikan masyarakat kepada guru bimbingan dan konseling selama ini. Melalui PTK BK 

guru bimbingan dan konseling dapat melakukan tilikan terhadap tindakannya dalam 

memberikan layanan bimbingan dan konseling yang selama ini dilakukan, sehingga 

diketahui apakah anggapan benar yang selama ini dipertahankan memang benar atau 

harus ada yang perlu dibenahi, perlu ditingkatkan, atau bahkan diubah. 

Buku PTK BK ini dibagi menjadi dua bagian; bagian pertama berisi pengulangan 

materi dasar tentang bimbingan dan konseling dengan maksud menyegarkan kembali 

pemahaman guru bimbingan dan konseling tentang bimbingan dan konseling 

sebagaimana diteorekan serta pertelaan tentang dasar pemahaman PTK untuk bidang BK, 

dan pelaksanaannya dalam praktik. Pada bagian kedua, disajikan contoh proposal PTK 

BK, dan laporan PTK BK. Contoh-contoh diberikan dengan maksud untuk memberikan 

gambaran tentang paparan teori ke dalam aktivitas nyata. Karenanya guru pembimbing 

selanjutnya dapat mengembangkan sendiri kearah yang lebih sempurna. Dengan 

demikian pemberian contoh tidak dimaksudkan untuk memasung kreativitas pembimbing 

dalam melaksanakan tugas profesinya khususnya dalam PTK BK. 



Buku ini masih sangat sederhana, oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan, 

dan untuk itu penting akan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak pemerhati 

pendidikan, terlebih pada  bidang bimbingan dan konseling.  

 

       Kudus, 28 Juni 2011 

 

        Penulis 
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