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Aplikasi Penilaian Kendali Perilaku Ibu dalam Mengajarkan Menyikat Gigi pada 

Anak merupakan program aplikasi yang bertujuan dalam membantu orang tua serta praktisi 

kedokteran gigi untuk mengetahui status kendali perilaku diri ibu dalam upaya mengajarkan 

anak menyikat gigi mulai dari baik, cukup, dan rendah serta mengetahui saran tindakan yang 

perlu dilakukan terhadap status kendali perilaku ibu tersebut mulai dari dipertahankan, perlu 

ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan. 

Cara penggunaan : 

1. Buka aplikasi Penilaian Kendali Perilaku Ibu dalam Mengajarkan Menyikat Gigi pada 

Anak 

 

 



 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan tingkat kesulitan yang anda rasakan : 

(bila 1=sangat sulit dilakukan; 2=sulit; 3=mudah; 4=sangat mudah dilakukan) 

Mengajarkan anak saya menyikat gigi menggunakan pasta gigi dan sikat gigi untuk 

membersihkan gigi dan mulut 

A. Klik tombol atau  

 
 

B. atau ubah secara manual angka pilihan jawaban anda (1, 2, 3, atau 4) 

 
 



3. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan tingkat kesulitan yang anda rasakan : 

(bila 1=sangat sulit dilakukan; 2=sulit; 3=mudah; 4=sangat mudah dilakukan) 

Mengajarkan anak saya menyikat gigi selama 2-3 menit 

A. Klik tombol atau  

 
 

B. atau ubah secara manual angka pilihan jawaban anda (1, 2, 3, atau 4) 

 
 

 

 



4. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan tingkat kesulitan yang anda rasakan : 

(bila 1=sangat sulit dilakukan; 2=sulit; 3=mudah; 4=sangat mudah dilakukan) 

Mengajarkan anak saya menyikat gigi pada pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum 

tidur 

A. Klik tombol atau  

 
 

B. atau ubah secara manual angka pilihan jawaban anda (1, 2, 3, atau 4) 

 



5. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan tingkat kesulitan yang anda rasakan : 

(bila 1=sangat sulit dilakukan; 2=sulit; 3=mudah; 4=sangat mudah dilakukan) 

Mengajarkan anak saya tidak untuk memakai sikat gigi bersama bergantian 

A. Klik tombol atau  

 
 

B. atau ubah secara manual angka pilihan jawaban anda (1, 2, 3, atau 4) 

 



6. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan tingkat kesulitan yang anda rasakan : 

(bila 1=sangat sulit dilakukan; 2=sulit; 3=mudah; 4=sangat mudah dilakukan) 

A. Klik tombol atau  

 
 

B. atau ubah secara manual angka pilihan jawaban anda (1, 2, 3, atau 4) 

 
 

 



7. Anda dapat melihat nilai kendali perilaku diri ibu dalam upaya mengajarkan anak 

menyikat gigi. 

 
 

8. Anda dapat melihat hasil status serta saran terhadap kendali perilaku diri ibu dalam 

upaya mengajarkan anak menyikat gigi. 

 


