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Saat ini beberapa praktisi di sekolah khususnya para guru nampaknya 

mulai semakin bertambah kesibukan untuk mengadakan penelitian, fokus 

mereka adalah penelitian tindakan kelas atau lebih sering disebut dengan PTK, 

PTK menurut Herawati Susilo (2008) didefinisikan sebagai proses investigasi 

terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri yang dilakukan 

guru/calon guru yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap 

sistem, cara kerja, proses, isi kompetensi atau situasi pembelajaran. Penelitian 

tindakan kelas nampaknya menjadi salah satu acuan untuk kenaikan pangkat 

dikalangan guru di Indonesia. Namun jika mengingat penelitian tentunya kata 

“penelitian” bisa saja sesuatu yang bisa jadi membuat pusing seseorang atau 

dalam hal ini guru yang belum terbiasa melakukan penelitian, karena terbayang 

akan hal-hal sulit yang akan guru lakukan. Menurut Arief Furchan (2004), 

kebanyakan peneliti pemula menganggap pekerjaan merumuskan persoalan 

atau pertanyaan yang dapat diteliti sebagai sesuatu yang sulit. Tentu saja 

berkenaan dengan guru bimbingan dan konseling, yang memiliki kekhasan 

tersendiri untuk lebih melakukan Penelitian Tindakan dalam Bimbingan dan 

Konseling atau seringkali disebut dengan PTBK bisa saja juga mengalami 

kesulitan dalam merumuskan persoalan penelitian yang dilakukan.   

PTBK sebenarnya merupakan sesuatu yang diadopsi dari Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Para ahli-ahli penelitian khususnya di bidang pendidikan 

di Indonesia pada beberap tahun terakhir ini nampaknya menaruh perhatian yang 

cukup besar pada PTK. Bisa jadi ini disebabkan oleh jenis penelitian ini yang 

memberikan suatu gambaran tentang cara dan prosedur penelitian yang baru 

memperbaiki peningkatan profesionalisme guru di Indonesia, misalnya pada 

proses belajar mengajar di kelas memperhatikan berbagai indikator keberhasilan 

akan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi atau diperoleh pada siswa. 



PTBK merupakan penelitian yang bersifat reflektif dilakukan dalam 

layanan bimbingan yang akan diberikan, agar hasilnya bisa dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pengembangan program layanan bimbingan di sekolah dan bisa 

digunakan untuk pengembangan sekolah dalam merancang model bimbingan 

yang akan diberikan kepada siswa. Penelitian tindakan bimbingan dan konseling 

bisa dikatakan upaya untuk mengujicobakan berbagai ide-ide abstarak ke praktik 

kongkret agar memperoleh dampak nyata dari suatu situasi pelayanan. 

 Penelitian tindakan memiliki fungsi untuk memperbaiki pelayanan 

bimbingan dan juga pelayanan konseling dengan memperhatikan dan melihat 

suatu interaksi pada saat proses pelaksanaan pemberian layanan, konselor pada 

akhirnya dituntut untuk berusaha memperbaiki praktik-praktik layanan bimbingan 

dan konseling untuk menjadi efektif. Bila PTBK dijalankan maka, konselor tidak 

akan merasa takut terganggu dalam memenuhi standar layanan apabila konselor 

sekolah ingin melaksanakan penelitian tindakan, karena penelitian tindakan 

sebenarnya berawal dari kegiatan aktivitas yang sehari-hari diberikan oleh 

mereka dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hanya 

saja aktivitas tersebut mejadi lebih fokus karena adanya disertai dengan 

penelitian. Penelitian tindakan sebenarnya bisa dikatakan sebagai penelitian 

strategis menjembatani adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh dengan 

praktik pada layanan bimbingan dan konseling, konselor sekolah 

mengadaptasikan teori yang telah ada untuk kepentingan proses layanan yang 

lebih optimal dan efektif sehingga dapat menghayati serta merasakan tentang 

proses pelaksanaan layanan yang selama ini dilakukan dalam membantu 

permasalahan yang dialami siswa. 

Penelitian tindakan bimbingan dan konseling sebenarnya memiliki 

karakteristik, menurut Imam Tadjri (2014) penelitian tindakan bimbingan dan 

konseling memiliki karakteristik yaitu merupakan penelitian kolaboratif, suatu 

penelitian kerjasama antara konselor dengan teman sejawatnya dimana mereka 

bekerja. Penelitian tindakan juga sebenarnya bersifat kolaboratif, yaitu adanya 

melibatkan pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab untuk peningkatan kualitas 

layanan, Penelitian tindakan akan melibatkan mereka dalam melakukan analisis 

tentang keadaan di lingkungan sekolah; penelitian tindakan dapat dimulai dari 



hal-hal yang kecil sehingga mampu nantinya memperoleh pembaharuan pada 

siswa, di kelas, bahkan sistem di sekolah untuk arah kemajuan pendidikan. 

Penelitian tindakan kelas pada dasarnya secara umum memiliki tujuan 

meningkatkan ataupun memperbaiki praktik suatu layanan yang semestinya 

sudah dilakukan oleh konselor. Hanya saja sejalan dengan cepatnya 

perkembangan jaman, maka PTBK semakin dianggap penting untuk dilakukan, 

mengingat kegiatan penelitian ini cara yang strategis untuk konselor 

meningkatkan dan memperbaiki suatu layanan bimbingan dan konseling yang 

sebagai tugas profesi. Pada praktiknya PTBK diharapkan mampu memperbaiki 

serta meningkatkan pelayanan profesional yang diberikan oleh konselor dalam 

proses bimbingan dan konseling secara lebih efektif. 

Upaya peningkatan layanan BK diharapkan akan dapat terwujud berkat 

diadakannya PTBK, hal ini tentunya dapat membuktikan keprofesionalisme 

seorang konselor. Mengingat ada tujuan yang juga akan menyertai untuk dicapai 

sekaligus didalam suatu kegiatan penelitian. Tujuan yang menyertai tersebut 

antara lain adalah adanya terjadi proses latihan sebagai pengalaman pekerjaan 

pada waktu proses penelitian. Tentunya bisa terjadi dikarenakan tujuan utama 

dari PTBK adalah perbaikan serta peningkatan mutu pelayanan bimbingan yang 

diberikan di sekolah. Konselor akan bisa lebih banyak berlatih untuk 

mengaplikasikan beberapa tindakan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu 

layanan profesionalnya. Banyak manfaat bisa diraih ketika dilakukan penelitian 

PTBK oleh konselor, manfaat tersebut dapat dilihat pada beberapa komponen 

antara lain  inovasi pelayanan, peningkatan profeisonalisme konselor, 

pengembangan standar layanan kelas dan sekolah (Unesa, 2013). Tugas utama 

seorang konselor profesional dalam mengerjakan tugas-tugas rutinnya akan 

selalu disertai adanya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya. 

Bila hal ini dijalankan konselor dan perhatian terhadap kualitas kinerjanya, 

muncul sifat dan karakter menjadi seorang peneliti untuk menjadi seseorang 

yang akan selalu berupaya membuat suatu evaluasi atas semua kinerjanya,  

maka akan semakin melengkapi sikap professional konselor yang akan selalu 

berupaya untuk mengadakan perubahan dengan menggunakan desain 

penelitian tindakan untuk perbaikan kinerjanya. 



Pelaksanaan PTBK memungkinkan munculnya kebutuhan-akan tindakan 

baru mendukung tercapainya hasil proses pelayanan bimbingan. Konselor perlu 

mencatat apa saja hal-hal yang terjadi disaat pelaksanaan PTBK karena rencana 

pelaksanaan bimbingan bisa jadi berkembang ke topik yang lebih luas. Misalnya, 

ketika akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok maka diperlukan  

tindakan meningkatkan kemampuan sikap sosial siswa menyampaikan pendapat 

dan cara berkomunikasi serta belajar mendengarkan pendapat temannya, 

sehingga dapat membantu mengembangkan pada potensi diri mereka untuk 

dapat memiliki pemahaman baru sikap sosial. Oleh karena itu, konselor sebagai 

peneliti harus dapat merancang tindakan efektif agar dapat membantu kelompok 

siswa dalam meningkatkan kemampuan sikap sosialnya. 

Kegiatan PTBK yang dimulai dengan merancang, melaksanakan, 

mengumpulkan data-data, membuat analisis data, dan membuat kesimpulan 

dilakukan secara berkelanjutan. Sejalan dengan pendapat  Abd. Rahman (2014) 

bahwa penelitian tindakan merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif terhadap suatu 

tindakan yang dilakukan oleh kaum profesional dalam lingkungan dan 

wewenangnya untuk perubahan dan pengembangan kondisi yang sedang 

dihadapi, maka setiap kali apabila selesai pemberian tindakan layanan, perlu 

dilakukan perenungan kembali apa yang sudah  dikerjakan, apakah menjadi lebih 

baik, apakah masih perlu dilanjutkan, ataukah perlu diadakan perbaikan lagi 

bagian-bagian yang masih dianggap lemah. Perenungan  difokuskan pada 

permasalahan yang  telah dirancang untuk diperbaiki. Perenungan atau refleksi 

perlu dilakukan berkelanjutan dalam bimbingan pada siswa dan dikelola dalam 

desain penelitian yang telah dirancang sesuai tahapan tindakan.  

 

IMPLEMENTASI PENELITIAN TINDAKAN DALAM BIMBINGAN  DAN 

KONSELING 

Untuk mengimplementasikan penelitian tindakan bimbingan dan konseling 

atau PTBK, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh konselor 

sekolah, pertanyaan itu bisa berupa: Bagaimana saya dapat memulai penelitian 

tindakan bimbingan dan konseling? Apakah penelitian tindakan dalam bimbingan 



dan konseling yang saya lakukan harusnya di kelas yang saya bimbing? 

Bagaimana model bimbingan dan konseling yang akan saya gunakan? Untuk 

dapat bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kiranya pertama-tama 

yang mestinya dimiliki konselor adalah perasaan akan ketidakpuasan pada 

praktik pelayanan yang telah dilakukan selama ini.  

Landasan tersebut di atas, dapat menjadi pertimbangan konselor 

menerapkan penelitian tindakan bimbingan dan konseling, dalam rangka upaya 

untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu layanan  secara profesional, 

konselor dituntut keberaniannya agar mampu menyatakan secara jujur mengakui 

pada dirinya sendiri tentang bagian-bagian selama ini masih lemah dimiliki pada 

saat proses layanan dan praktik pemberian pelayanannya. Dengan kata lain, 

konselor mampu merefleksi dan berpikir lagi terhadap apa-apa saja yang pernah 

dilakukan selama ini proses layanan dalam rangka melakukan identifikasi 

bagian-bagian lemah yang kemungkinan ada selama ini.  

Pada saat proses ini, kemungkinan konselor akan mampu menemukan 

kelemahan dari praktik pelayanan BK selama ini yang dilakukan tanpa 

disadarinya. Contoh, dari hasil pengalaman membimbing siswa asuh di kelas, 

Nampak adanya kesulitan-kesulitan yang dialami siswa untuk mampu berani 

mengungkapkan perasaannya, siswa terkesan Nampak pasif pada saat proses 

pembelajaran. Dalam penelitian tindakan, konselor mungkin dapat mencoba 

berbagai tindakan menggunakan model-model BK dalam latihan-latihan, 

mungkin juga dibentuk kelompok-kelompok bimbingan di kelas, konselor 

memberikan permainan yang dapat memunculkan keberanian siswa untuk 

mampu mengungkapkan pendapat-pendapatnya atau dengan teknik lainnya 

yang dalam strategi bimbingan atau teknik-teknik konseling.  

  

Model  Penelitian Tindakan dalam Bimbingan dan Konseling 

Secara garis besar tahapan dalam PTBK sama saja dengan PTK 

umumnya yang terdiri empat komponen, sebagaimana berikut: 

a. Perencanaan: pada tahapan ke-1 ini konselor sekolah menjelasakan apa, 

mengapa, kapan, dimana dan oleh siapa serta bagaimana tindakan yang 

akan dilakukan, penelitian ini sebenarnya secara ideal dilaksanakan secara 



kolaboratif antara guru untuk menjaga unsur objektivitas penelitian dan 

mengurangi subjektivitas pengamatan dan juga mutu dari kecermatan 

amatan yang akan dilakukan. Dalam penelitian kolaborasi, pihak yang 

melakukan tindakan adalah konselor, sedangkan yang diminta melakukan 

pengamatan pada saat berlangsungnya proses tindakan adalah diusahakan 

teman sejawat konselor yang sedang diteliti. 

Konselor sekolah dalam hal ini tentunya dalam perencanaan kegiatan sudah 

menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan penelitian, 

misalnya, Rencana Pelayanan Layanan (RPL) yang mereka miliki sesuai 

dengan layanan bimbingan yang akan mereka berikan, konselor sekolah 

juga sudah memahami model strategi tindakan bimbingan yang akan 

dilakukan sehingga dari awal sudah diketahui tindakan-tindakan apa saja 

yang akan dilakukan selama pelaksanaan nantinya, agar penelitian tindakan 

yang dilakukan terjadi secara realistik dan dapat dimanajemen dengan baik, 

karena fokus penelitian sudah didapatkan, kemudian instrument penelitian 

pengamatan sudah dipersiapkan untuk mengamati segala peristiwa yang 

terjadi selama tindakan berlangsung 

b. Pelaksanaan/tindakan: tahapan ke-2 ini merupakan kegiatan tentang apa 

yang akan dilakukan oleh konselor sekolah atau peneliti sebagai upaya 

impelementasi dari perencanaan yang sudah disiapkan untuk peningkatan 

ataupun perubahan yang diinginkan dalam tindakan sesuai dengan model 

bimbingan dan konseling yang telah direncanakan. Adapun yang perlu 

diperhatikan pada tahapan ini adalah konselor sekolah harus ingat dan 

berusaha untuk mentaati apa yang sudah direncanakan atau dirumuskan 

dalam rancangan penelitian sehingga tetap fokus dalam penelitian, tidak 

menyimpang dari perencanaan yang telah dibuat. 

c. Pengamatan atau Observasi: pada tahapan ke-3 ini, yaitu pengamatan 

akan penelitian yang dilakukan, mengamati hasil penelitian tindakan atau 

dampak dari penelitian tindakan yang dilaksanakan, konselor yang diminta 

menjadi pengamat tentunya sudah sangat memahami apa yang akan 

dilakukan bersama dengan peneliti dalam melakukan suatu pengamatan, 

sehingga dapat mengamati secara detil tindakan yang dilakukan selaras 



rencana tindakan yang telah disusun mengupayakan perbaikan yang 

dilakukan terhadap siswanya. 

d. Refleksi: pada tahapan ke-4 ini peneliti mencoba mengkaji, melihat kembali 

serta mempertimbangkan hasil atau dampak dari suatu tindakan 

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Kegiatan refleksi ini sebenarnya 

dilakukan setelah konselor sekolah setelah melaksanakan suatu tindakan, 

kemudian berdiskusi dengan pengamat tentang unsur-unsur tindakan yang 

telah dilakukan. Istilah refeksi sebenarnya  seperti memantulkan, dimana 

konselor yang menjadi pengamat memantlkan pengalaman hasil 

pengamatannya kepada konselor yang menjadi peneliti, untuk lebih jelasnya 

alur model penelitian tindakan dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah 

ini: 

 

 

Gambar 1. 

Model Penelitian Tindakan (Suharsimi Arikunto, 2014) 

 

Sebagaimana gambar 1 di atas, nampak alur penelitian tindakan yang 

dilakukan, keempat tahapan PTK merupakan unsur membentuk siklus, yaitu satu 

putaran kegiatan berurutan yang kembali ke langkah semula, sehingga satu 

siklus adalah dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang 

tidak lain adalah adanya evaluasi. Jadi, penelitian tindakan bimbingan dan 

konseling sebenarnya bukanlah bentuk rangkaian penelitian tunggal yang dapat 



dilakukan oleh seorang konselor, akan tetapi harus selalu berupa rangkaian 

kegiatan yang akan kembali ke asal sebelumnya. 

Terkait dengan rangkaian kegiatan dalam siklus, bisa jadi muncul 

pertanyaan, berapa lama satu siklus berlangsung dan berapakali kah pertemuan 

yang dilakukan peneliti. Untuk pertanyaan mengenai waktu berapa kali rasanya 

agak sulit dijawab karena tergantung dari perencanaan yang telah disiapkan 

karena jangka waktu pemberian bimbingan atau konseling secara kelompok 

sifatnya relatif. Jangka waktu untuk perkiraan lamanya pelaksanaan tindakan 

dalam satu siklus juga tergantung dari materi layanan yang ada pada perencaan 

tindakan, misalnya RPL BK. Bisa saja rencana  pemberian materi layanan 

dilakukan beberapa kali pertemuan sehingga memerlukan beberapa pertemuan.  

Refleksi kemudian dilakukan peneliti sesudah melakukan penelitian, 

dalam artian sudah memperoleh informasi dari hasil pengamatan, beberapa hal 

yang perlu menjadi perhatian untuk dicoba kembali diperbaiki sesuai dengan apa 

yang telah disepakati juga indikator keberhasilan yang telah disepakati. Apabila 

sudah diketahui keberhasilan indikator dan hambatan yang dihadapi dari 

tindakan yang dilakukan dalam satu siklus, konselor bersama pengamat kembali 

berdiskusi untuk memasuki tahap kedua. Hasil keputusan dijadikan rancangan 

untuk tindakan siklus kedua, setelah menyusun rancangan tindakan maka 

konselor dapat melanjutkan ketahapan berikutnya yaitu tindakan, pengamatan 

dan observasi seperti yang terjadi pada siklus pertama, jika sudah selesai siklus 

kedua dan konselor masih belum merasa menemukan indikator keberhasilan 

yang diinginkan, maka dapat melanjutkan ke siklus ketiga yang tahapannya 

sama dengan siklus sebelumnya dan seterusnya. Namun ada hal penting yang 

perlu menjadi catatan bagi konselor, bahwa perencanaan siklus lanjutan harus 

didasarkan pada hasil refleksi siklus sebelumnya. 

Komponen pendukung kegiatan PTBK salah satu yang menjadi penentu 

keberhasilan akan tindakan praktik bimbingan dan konseling. Konselor dan 

peneliti perlu melakukan upaya inventarisasi kebutuhan yang diperlukan ketika 

akan melakukan PTBK dan kerja sama dengan pihak personil sekolah sangat 

diperlukan untuk mendukung kelancaran penelitian. Misalnya saja dalam hal 

bimbingan kelompok, maka diperlukan satu ruangan yang dapat dipergunakan 



untuk melakukan tindakan agar kegiatan bimbingan kelompok dapat berjalan 

dengan nyaman tanpa mengalami gangguan siswa kelas lainnya.  

Upaya mencoba memperbaiki proses dan praktik pelayanan BK 

hendaknya terus dapat diupayakan sampai kepada upaya perbaikan untuk 

mejadi konselor yang profesional, misalnya, menumbuhkan semangat 

profesionalisme konselor, menjadi konselor yang tidak pernah puas dengan 

kerjanya, sehingga sikap yang belum puas ini muncul tekad upaya meningkatkan 

pelayanannya kepada siswa agar bisa lebih baik lagi, dan pada diri konselor akan 

selalu berkembang upaya selalu memperbaiki pelayanan, karena salah satu 

indikasi profesionalnya individu sebagai konselor yaitu selalu ada hasrat untuk 

terus memperbaiki proses dan praktik pelayanan BK secara berkelanjutan. Untuk 

menumbuhkan semangat profesionalitas, seorang konselor mampu melihat 

berbagai permasalahan yang terjadi untuk kearah yang lebih baik memperbaiki 

pelayanannya. Bagi konselor sikap profesionalitasnya yang masih kurang, perlu 

meningkatkan motivasi pada dirinya agar semangat untuk melakukan PTBK 

secara kolaboratif yaitu dengan cara melakukan  kemitraan atau kerjasama 

antara konselor dengan akademisi dibidang BK.  

Kolaborasi konselor sekolah dan akademisi BK dapat dilakukan dengan  

kerjasama antara konselor yang memiliki bekal pengalaman empirik dengan 

dosen BK, sehingga diharapkan akan ada sumbangan ide penelitian tindakan 

berdasarkan kajian pustaka tentang teori-teori yang dapat dipergunakan dalam 

penelitian tindakan. Kerjasama antara konselor sekolah dengan dosen 

bimbingan dan konseling juga bisa dikembangkan menjadi suatu forum diskusi 

ilmiah dalam rangka pengembangan profesi BK. Dalam rangka peningkatan 

profesionalitas konselor, maka konselor dituntut untuk mengadakan evaluasi diri 

secara berkelanjutan untuk dirinya. PTBK bukanlah suatu eksperimen akan 

tetapi lebih pada evaluasi diri untuk peningkatan praktik pelayanan BK dan 

berusaha memperbaiki proses pelayanan BK agar bisa lebih baik, kemampuan 

konselor diharapkan akan  semakin meningkat dengan melakukan penelitian 

tindakan.  
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