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Abstrak 
Persalinan normal merupakan persalinan dengan risiko rendah terjadi secara spontan, 
janin dalam presentasi belakang kepala dan berakhir dengan kondisi ibu dan bayi yang 
sehat. Rasa takut dan cemas akibat nyeri persalinan yang berat juga dapat 
menyebabkan persalinan lama dapat membahayakan ibu dan janin. Upaya yang 
dilakukan untuk mempercepat proses kala II persalinan dengan memberikan dukungan 
emosional. Salah satu tindakan yang diberikan adalah dengan bantuan cermin 
persalinan. Ibu diberi kesempatan untuk melihat keaadan perkembangan pengeluaran 
bayinya sehingga tingkat emosional ibu menjadi lebih terbangun dan termotivasi untuk 
mengedan sehingga proses persalinan dapat berlangsung lebih cepat. Studi literatur ini 
bertujuan untuk mengetahui manfaat penggunaan cermin persalinan pada kala II 
persalinan. Studi ini merupakan tinjauan literatur yang dilakukan dari empat jurnal 
penelitian yang dilakukan di Indonesia, Philippina, Spanyol dan USA. Cermin sebagai 
dukungan emosional pada ibu bersalin belum digunakan secara luas di Indonesia dan 
jurnal yang mendukung studi literatur ini masih sangat terbatas, oleh karena itu artikel 
ilmiah ini mencoba menelaah berdasarkan studi literatur hasil penelitian mengenai 
penggunaan cermin persalinan sebagai metode untuk mempercepat kala II persalinan. 
Penggunaan cermin pada proses kala II persalinan dapat membantu ibu bersalin 
melihat proses pengeluaran bayi, memfasilitasi keefektifan meneran, memandu teknik 
meneran yang baik sehingga dapat mempercepat proses kala II persalinan. 
Kata kunci: Cermin, persalinan. 
 

Abstract 
Normal labor is a low-risk labor that occurs spontaneously, the fetus in a back-head 
presentation and ends with the condition of a healthy mother and baby. Fear and 
anxiety due to severe labor pain can also cause prolonged labor can endanger the 
mother and fetus. Efforts are made to speed up the second stage of labor by providing 
emotional support. One of the actions given is with the help of a mirror of labor. 
Mothers are given the opportunity to look at the development and expenditure of their 
babies so that the emotional level of the mother becomes more awakened and 
motivated to straddle so that the delivery process can take place faster. This literature 
study aims to determine the benefits of using a labor mirror in the second stage of 
labor. This study is a literature review conducted from four research journals conducted 
in Indonesia, the Philippines, Spain and the USA. Mirror as emotional support for 
maternity has not been widely used in Indonesia and journals that support this literature 
study are still very limited, therefore this scientific article tries to examine the literature 
based on research on the use of labor mirrors as a method to accelerate the second 
stage of labor. The use of mirrors in the second stage of labor can help the mother to 
see the process of baby's expenditure, facilitate the effectiveness of transmitting, guide 
the technique of good delivery so that it can accelerate the process of the second stage 
of labor. 
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PENDAHULUAN 

Persalinan merupakan proses alamiah, World Health Organization (WHO) 

memperkirakan 70-80% ibu hamil memiliki risiko rendah dari mulai persalinan sampai 

lahirnya bayi. Partus lama atau distosia dapat meningkatkan mortalitas serta 

morbiditas ibu dan bayi. Kegagalan kemajuan persalinan disebabkan oleh 

masalah mekanis ketidaksesuaian antara ukuran bagian presentasi janin dan 

panggul ibu, malpresentasi, persalinan dengan posisi oksipito posterior dan 

kontraksi uterus yang tidak efektif. Kejadian persalinan lama diperkirakan 8% dari 

seluruh ibu yang melahirkan. Prevalensi partus lama 33% terjadi pada primipara dan 

7% pada multipara. Partus lama meningkatkan komplikasi pada ibu berupa perdarahan 

postpartum dan infeksi serta dapat meningkatkan risiko gawat janin dan asfiksia pada 

bayi baru lahir (1)(2)(3).  

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses kala II persalinan dengan 

memberikan dukungan emosional. Salah satu tindakan yang diberikan adalah dengan 

bantuan cermin persalinan dimana ibu diberi kesempatan untuk melihat keaadan 

perkembangan pengeluaran bayinya sehingga tingkat emosional ibu menjadi lebih 

terbangun dan termotivasi untuk mengedan sehingga proses persalinan dapat 

berlangsung lebih cepat (4)(5). 

 

ALAT DAN METODE 

Studi ini merupakan sebuah tinjauan literatur (Literatur Review) yang menggali 

lebih banyak informasi penggunaan cermin persalinan sebagai metode untuk 

mempercepat kala II persalinan. Sumber untuk melakukan tinjauan literatur ini meliputi 

pencarian sistematis database terkomputerisasi (Journal Of pregnancy and child 

health, Journal Midwifery dan Google Scholar). Dalam kesempatan ini referensi yang 

digunakan empat jurnal  dari beberapa survey/study dan penelitian eksperimen, yang 

dilakukan di Indonesia, Philippina, Spanyol dan USA. Penulisan artikel ilmiah ini 

menggunakan penulisan daftar pustaka Vancouver. 

Persalinan normal didefinisikan sebagai persalinan dengan risiko rendah terjadi 

secara spontan, janin dalam presentasi belakang kepala dan berakhir dengan kondisi 

ibu dan bayi yang sehat (1)(2). 

Kemajuan persalinan dipengaruhi oleh 5 P yaitu passage (jalan lahir), passanger 

(janin atau bayi), power (kekuatan kontraksi rahim), psyche (kondisi psikologis), dan 



position (posisi) jika salah satu komponen berubah maka hasil akhir persalinan dapat 

mengalami pengaruh yang merugikan. Partus lama atau distosia dapat meningkatkan 

mortalitas serta morbiditas ibu dan bayi (1)(2)(3). 

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses kala II persalinan dengan 

memberikan dukungan emosional (3). Salah satu tindakan yang diberikan adalah 

dengan bantuan cermin persalinan (4). Cermin persalinan yang sudah dipakai dan di 

teliti adalah model LDM-100 yang merupakan cermin yang terpasang di langit-langit 

dan dikendalikan dari jarak jauh yang membantu ibu dan staf dalam proses 

melahirkan. Ketika dibawa ke posisi itu memberikan pandangan yang jelas dan 

nyaman bagi ibu saat bayinya lahir. Saat ibu mencapai tahap kedua persalinan, cermin 

disesuaikan untuk tampilan optimal menggunakan remote control yang praktis (5). 

Cermin persalinan juga memberikan kesempatan kepada ibu untuk melihat 

keaadan perkembangan pengeluaran bayinya sehingga tingkat emosional ibu 

menjadi lebih terbangun dan termotivasi untuk mengedan sehingga proses 

persalinan dapat berlangsung lebih cepat (4)(5)(6)(7). 

 

 

Gambar 1: Mirror of labor LDM-100.5 

 

Berdasarkan bukti ilmiah bahwa cermin pada proses kala II persalinan dapat 

memfasilitasi keefektifan meneran, memandu teknik meneran, melihat proses 

pengeluaran bayi dan dapat mempercepat proses kala II persalinan.   

Hasil penelitian Doyle J et al, yang dilakukan dari tahun 2013 sampai 2014 di 

pusat pelayanan intra natal care di USA dengan responden sebanyak 500 ibu post 

partum dengan rentang usia 18-49 tahun, penelitian ini menggambarkan frekuensi 

penggunaan cermin pada persalinan, dengan hasil penelitian 53% menyatakan bahwa 

penggunaan cermin pada proses persalinan kala II membantu mereka lebih fokus 



dalam meneran dan mempercepat proses pengeluaran bayi dan 58% menyatakan 

bahwa penggunaan cermin selama proses pengeluaran bayi merupakan pengalaman 

positif bagi mereka (7). 

Hasil penelitian Beccerra EJ dengan Metode Penelitian cross-sectional deskriptif 

yang dilakukan di Rumah Sakit Universitario Fundación Alcorcón (Madrid, Spanyol). 

Data dikumpulkan menggunakan skala 14 Item berdasarkan teknik diferensial 

semantik yang dikembangkan dari studi percontohan dengan 92 subjek. Sampel dari 

159 subjek. Hasil penelitian 73% (CI 95%: 62,7 a 84,4) menyatakan penggunaan 

cermin selama proses persalinan dapat membantu upaya meneran, memfasilitasi 

keefektifan meneran. Cermin dapat digunakan untuk memandu upaya meneran, 

melihat proses kelahiran bayi mereka dan meningkatkan pengalaman melahirkan (4). 

Hasil penelitian Daisy RP di Philippina yang meneliti efektivitas cermin dalam 

mempercepat tahap II persalinan pada primipara dengan metode penelitian post test 

design dengan 20 responden primipara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok 

intervensi diperoleh rata-rata 6,77 dengan perbedaan rata-rata 12,15 (SD=5.24) hal ini 

menunjukan perbedaan yang signifikan dalam mempercepat durasi persalinan kala II 

(6). 

Hasil penelitian Novianti di Rumah Sakit Paru Batu, Indonesia. Penelitian ini 

merupakan eksperimen dengan membandingkan dua kelompok perlakuan dan kontrol 

pada primipara. Hasil penelitian menunjukan bahwa cermin merupakan metode yang 

efektif karena dapat mempercepat proses persalinan kala II pada ibu primigravida 

dengan waktu rata-rata yang diperlukan oleh ibu bersalin dengan menggunakan 

cermin pada saat kala II adalah 13 menit sedangkan yang tidak menggunakan 

cermin rata-rata waktu yang diperlukan adalah 25 menit (8).  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Intervensi pada persalinan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses 

pengeluaran bayi pada kala II persalinan.  Penggunaan cermin pada proses kala II 

persalinan dapat membantu ibu bersalin melihat proses pengeluaran bayi, 

memfasilitasi keefektifan meneran, memandu teknik meneran yang baik sehingga 

dapat mempercepat proses kala II persalinan.  
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