RENCANA  PELAYANAN  BIMBINGAN DAN KONSELING
(cyber counseling)
Sasaran 		: Siswa SMA
Bidang Bimbingan	: Bimbingan Pribadi
Kelas			 : X
Alokasi Waktu 		: ……..x pertemuan   @1 x 45 menit (sesuai bobot layanan)
Topik Bimbingan	 : mengenal tentang kesulitan belajar
Foramat Layanan 	: Cyber Counseling (e-konseling) tersedia di
http//:www.kepribadiananak.webbly.com

	LATAR BELAKANG

Setiap anak atau siswa pasti memiliki kesulitan dalam proses belajar. Kesulitan Belajar (learning disabilities) merupaka adalah suatu kondisi dimana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai kesulitan dalam belajar spesifik, serta faktor psikologis yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Di samping itu ada juga factor yang mempengaruhi dalam proses belajar yaitu, factor ekstrnal dan factor internal. Di mana Faktor eksternal yang menyebabkannya antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dan utama untuk masing-masing anak sebelum mengenal dunia luar atau masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan yang cukup besar terhadap keberhasilan pendidikan anak yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, apabila pihak keluarga kurang menaruh perhatian, kurang memberikan dukungan, bimbingan maupun motivasi, maka anak yang bersangkutan cenderung akan mengalami kesulitan belajar. Lebih-lebih jika orang tua memanfaatkan anaknya untuk mencari nafkah. Jelas anak-anak yang bersangkutan tidak memiliki waktu untuk belajar. Sedangkan Faktor internal yakni penyebab yang berasal dari diri murid itu sendiri. Misalnya, kemalasan, kurangnya motivasi untuk belajar, kurang gizi, mengalami kelainan mental dan sebagainya. Ada dua jenis kesulitan belajar (learning disabilities), yaitu yang bersifat developmental dan yang bersifat akademis. Komponen utama dari developmental learning disabilities adalah perhatian, memori, persepsi, dan kerusakan persepsi motori, selain kerusakan berpikir dan kekurangan bahasa. Di dalam kelompok ini, sejumlah perserta didik yang memiliki kesulitan belajar khusus atau kesulitan belajar akademis dideskripsikan sebagai mereka yang memiliki kesulitan dalam aspek bahasa, membaca, mengeja, dan matematika. Meskipun fungsi inteligensinya normal dalam arti intelektual, mereka mengalami kesulitan yang signifikan sekalipun tingkat kinerjanya secara umum baik. Fenomena ini kemudian menjadi perhatian para ilmuan yang tertarik dengan masalah kesulitan belajar. Keuntungannya ialah, mereka mencoba menemukan metode-metode yang dapat digunakan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut tetap dapat belajar dan mencapai apa yang diharapkan guru dan orang tua. 

	TUJUAN LAYANAN

Setelah mengikuti layanan melalui e-konseling siswa dapat mengetahui letak kesulitan belajar yang di alami selama proses belajar itu berlangsung 
Indikator
1. Kognitif
a. Produk
Menyebutkan kelebihan dan kelemahan diri melalui format yang tersedia di halaman web
Menyebutkan kelebihan dan kelemahan belajar  sesuai dengan format yang terdia
	Menyebutkan potensi yang cenderung tinggi dalam dirinya pada format yang terdsedia di web

b. Proses
Siswa mengenal kelemahan dan kekuatan dirinya melalui pelayanan e-counseling
2. Psikomotor
Kalau ada tuliskan
3. Afektif
Mengembangkan diri untuk memiliki motivasi belajar, semangat belajar dan meningkatkan mutu belajar
	 Mengembangkan keterampilan belajar yang meliputi: bertanya, berpendapat, dan menjadi pendengar yang baik
C. Sumber
Buku atau teori yang anda gunakan
E. Langkah Kegiatan Layanan:
Rincian kegiatan layanan
Pertemuan I (kalau dirancang dalam beberapa pertemuan):
Kegiatan (Waktu)
Fase
Kegiatan Siwa
Penilain




Pengantar (10 menit) 
1.Menyamaikan tujuan dan memotivasi siswa untuk mengikuti layanan e-counseling 2. Registrasi















