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Prakata 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan, karena 
dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan 
penyusunan monograf penerapan APE GRATIF (Gerak dan 
Edukatif) bagi anak autis. 

Monograf penerapan APE GRATIF (Gerak dan Edukatif) 
bagi anak autis ini diharapkan dapat menjadi penunjang dalam 
pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran. Adapun isi 
dari buku monograf ini terdiri dari beberapa pembahasan, 
sebagaimana berikut: 1) point satu berisikan tentang 
pembahasan  Autis, 2) point dua berisikan tentang pembahasan 
APE GRATIF (Gerak dan Edukatif), 3) point tiga menfokuskan 
pada penerapan APE GRATIF pada anak Autis, 4) point empat 
berisikan tentang deteksi dini Autisme pada anak, dan 5) point 
lima berisikan tentan profil Yayasan Cinta Harapan Indonesia 
(YCHI) Autism Center Cabang Jepara. 

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada segenap 
dosen pembimbing lapangan, atas arahan dan bimbingan beliau 
serta kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi 
koreksi dan penyempurnaan monograf ini.  

Semoga monograf ini dapat memberi manfaat bagi siapa 
saja yang memerlukan informasi dan penjelasan tentang APE 
GRATIF (Gerak dan Edukatif) pada anak autis. 
 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Tim Penyusun 
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1 Bab 1 APE GRATIF dan Penerapannya 

 

BAB I 

Ape Gratif Dan Penerapannya 

 

 

A. Pengertian Autis 

etiap anak yang terlahir ke dunia adalah anugerah 

sekaligus amanah dari Tuhan yang harus dirawat, 

dijaga, serta didik dengan baik. Terlepas dari segala 

bentuk kelebihan serta kekurangan yang dimilikinya, setiap 

anak memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. 

Sehingga cara mendidik dan merawat antara anak satu 

dengan yang lain mungkin memiliki cara yang berbeda 

karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangan yang 

berbeda pula satu dengan yang lain. Namun, kekurangan 

yang ada pada diri anak tersebut sering kali menjadi 

penyebab adanya penolakan, mulai dari orangtua hingga 

lingkungan tempat tinggal anak. Anak-anak tersebut dikenal 

dengan istilah anak berkebutuhan khusus (ABK). 

S 
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2 Bab 1 APE GRATIF dan Penerapannya 

Anak dikatakan berkebutuhan khusus salah satunya 

yaitu ketika mereka mengalami gangguan pada tumbuh 

kembang mereka. Seharusnya orang tua dapat menganalisa 

dan mengetahui gangguan apa yang dialami oleh anaknya 

sejak dini. Hal itu berperan untuk menentukan upaya apa 

yang dapat dilakukan pada pertumbuhan anak tersebut. 

Adapun macam-macam gangguan tumbuh kembang, yaitu: 

- Gangguna Spekturm Autisme (GSA) 

Gangguan ini terletak pada masalah perkembangan otak 

yang berdampak pada perkembangan dan kemampuan 

interaksi sosial dan komunikasi anak. 

- Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

ADHD sering disebut juga dengan Hiperactive, 

merupakan gangguan yang terjadi pada otak yang tidak 

bekerja sebagaimana mestinya dan berdampak pada 

motorik atau prilaku anak. Pada umumnya, anak 

penderita ADHD cenerung terlihat terlalu aktif baik 

berbicara maupun beraktivitas. 

- Gangguan Kecemasan 

Pada anak yang mengalami gangguan ini memiliki 

kecemasan dan ketakutan yang berlebihan pada sesutu 

yang tidak lazim. Ketakutan sering kali muncul secara 

tiba-tiba tanpa peringatan. Terkadang anak bahkan 



Penerapan APE GRATIF (Gerak Dan Edukatif) Bagi Anak Autis 

 

 

 
 

3 Bab 1 APE GRATIF dan Penerapannya 

merasa cemas dan takut meski pada kondisi normal sekali 

pun. 

- Gangguan Belajar 

Gangguan ini terletak pada daya tangkap dan kecerdasan 

anak. Jika anak mengalami gangguan belajar, biasanya 

akan sulit untuk memahami materi pelajaran tertentu 

walaupun sudah diajarkan berulang-ulang. 

- Central Auditory Processing Disorder (CAPD) 

CAPD merupakan gangguan tumbuh kembang yang 

terletak pada pendengaran dan muncul ketika otak tidak 

bekerja sebagaimana mestinya. CADP dapat terjadi pada 

semua usia, namun sering kali terjadi sejak anak usia dini. 

- Cerebral Pasly 

Celebral Pasly adalah gangguan perkembangan yang 

terjadi pada motorik anak, dimana mereka kesulitan 

untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan 

postur. 

- Conduct Disorder 

Gangguan ini merupakan gangguan yang terjadi pada 

perilaku dan emosi anak. Gangguan biasanya berlangsung 

dalam waktu lama dan mengganggu kehidupan sehari-

hari. 

 


