
PENELITIAN TINDAKAN KELAS UNTUK GURU PEMBIMBING 

(BIMBINGAN DAN KONSELING) 

 

“Pengalaman adalah guru yang paling baik,” namun sayangnya tidak semua orang 

mau berguru pada pengalaman. Dalam profesi bimbingan dan konseling kondisi tersebut 

tercermin dalam unjuk kerja yang sering menampilkan ”profil orang tua” daripada ”profil 

konselor”. Suatu kondisi yang memprihatinkan bahwa tampilan tersebut dirasa sebagai 

suatu yang benar dalam praktik layanan bimbingan dan konseling. 

Lewat PTK BK guru BK akan mendapatkan informasi logik sehubungan dengan 

tampilannya yang selama ini dirasa sudah benar. Karena sesungguhnya PTK BK sama 

dengan kegiatan layanan BK  Plus, yaitu kegiatan layanan seperti biasanya ditambah 

dengan kegiatan pengamatan terhadap proses pelaksanaan kegiatan layanan dan 

ditindaklanjuti dengan kegiatan refleksi (suatu kegiatan untuk mengetahui seberapa bisa 

suatu kondisi tertentu yang diinginkan telah dapat dicapai dengan tindakan tertentu). 

Berdasarkan temuan pada tahap refleksi, guru BK dan kolaborator menyusun rencana 

baru untuk perbaikan pada kegiatan layanan berikutnya. 

Buku Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru Pembimbing (Bimbingan dan 

Konseling) berisikan dua macam materi untuk dua sasaran. Bagian pertama, 

dimaksudkan untuk menyegarkan kembali pemahaman guru BK tentang dasar-dasar 

bimbingan dan penyelenggaraannya sebagaimana diteorekan. Bagian kedua, untuk 

memberikan pencerahan tentang cara bagi guru BK dalam meningkatkan kualitas layanan 

dan hasil layanan BK. Karenanya dalam buku ini disajikan contoh pembuatan proposal 

PTK BK beserta laporannya. Dengan contoh tersebut diyakini tidak ada alasan lagi untuk 

mengatakan sulit atau tidak bisa melakukan peningkatan kualitas layanan BK melalui 

PTK BK. 

PTK BK dapat dimulai dari permasalahan yang sederhana, dan guru BK memiliki 

minat dan kemampuan untuk melaksanakannya. Guru BK tidak perlu merasa risau dan 

galau jika mengalami situasi yang “semrawut” pada pengalaman pertama melaksanakan 

PTK BK. Every beginning is difficult.  
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