
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wajah merupakan salah satu anggota tubuh kita yang dapat 

menentukan karakter atau cirikas dari orang satu dan orang lainya. Isi hati 

seseorang dapat dilihat dari wajah melalui ekspresi wajah. Ekspresi wajah 

atau mimik adalah hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada 

wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi non verbal 

dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang 

mengamatinya. Ekspresi wajah merupakan salah satu cara penting dalam 

menyampaikan pesan sosial dalam kehidupan manusia tapi jika otot wajah 

mengalami kelemahan seperti bell’s palsy maka manusia sukar untuk 

menunjukan ekspresi wajahnya. 

Bell’s palsy merupakan lesi pada nervus VII (n. fasialis) perifer, yang 

mengakibatkan kelumpuhan otot-otot wajah, bersifat akut, dimana 

penyebabnya tidak diketahui dengan pasti (idiopatik) (Thamrinsyam, 1991). 

Bell’s palsy lebih sering terjadi dibandingkan dengan kelumpuhan 

saraf kranialis yang lain. Kelumpuhan ini ditandai dengan mulut tertarik pada 

salah satu sisi. Penderita tidak dapat mengangkat alis atau mengkerutkan dahi. 

Pada saat menutup mata, mengangkat sudut mulut, menggembungkan pipi, 

bersiul dan mencucu akan terjadi deviasi kearah yang sehat. Sehingga 

menimbulkan kelainan bentuk wajah yang menyebabkan penderita sangat 

terganggu baik fungsional, kosmetik maupun psikologis (Widowati, 1993).  
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Bell’s palsy dapat terjadi pada pria ataupun wanita pada semua umur, 

namun lebih sering dijumpai pada kelompok umur 20 sampai dengan 50 tahun 

(Chusid, 1993). Di Amerika Serikat angka kejadian Bell’s palsy kira-kira 23 

per 100.000 tiap tahun, tapi hasil penelitian pada umumnya menunjukkan 

angka kejadian 15-30 per 100.000 tiap tahun. Angka kejadian terendah 

ditemukan pada usia kurang dari 10 tahun dan angka kejadian tertinggi 

ditemukan pada usia kurang dari 60 tahun (Talavera, 2006). 

Keluhan dari penderita bell’s palsy salah satunya adalah kelemahan 

kekuatan otot-otot wajah, karena inti nervus fasialis dibagi menjadi kelompok 

atas dan bawah. Inti bagian atas mensarafi otot wajah bagian atas dan inti 

bagian bawah mensarafi otot wajah bagian bawah. Inti nervus fasialis bagian 

bawah mendapat innervasi kontralateral dari korteks somatomotorik dan inti 

nervus fasialis bagian atas mendapat inervasi dari kedua belah korteks 

somatomotorik. Oleh karena itu, pada kelumpuhan nervus fasialis LMN 

(karena lesi infranuklearis), baik otot wajah atas maupun bawah, kedua-

duanya jelas lumpuh. (Lumbantobing, 1998). 

Pada kondisi Bell’s palsy pemberian terapi latihan dengan 

menggunakan cermin (mirror exercise) adalah sangat cocok selain 

memberikan biofeedback juga bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kontraktur dan melatih kembali gerakan volunter pada wajah pasien 

meningkatkan kekuatan otot (Widowati, 1993). 

Dari semua permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti tentang pengaruh Exercise berupa mirror exercise terhadap  

peningkatan kekuatan otot wajah pada kasus Bell’s palsy. 
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B. Identifikasi Masalah 

Hingga kini mekanisme terjadinya Bell's palsy belum ada peyesuaian 

pendapat. Teori yang dianut saat ini yaitu teori vaskuler atau pembuluh darah. 

Pada bell's palsy terjadi akibat berkurangnya asupan darah ke saraf fasialis 

yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah yang terletak antara saraf 

fasialis dan dinding kanalis fasialis. Sebab pelebaran pembuluh darah ini 

bermacam-macam, antara lain : infeksi virus, proses imunologik dll. 

Terjepitnya saraf fasialis di daerah foramen stilomastoideus, pada bell’s palsy 

bersifat akut oleh karena foramen stilomastoideus merupakan Neuron Lesion 

bangunan tulang keras. Kurangnya asupan darah yang terjadi menyebabkan 

gangguan mikrosirkulasi di dalam saraf fasialis sehingga saraf kekurangan 

oksigen yang mengakibatkan gangguan fungsi saraf fasialis (anonim, 2009). 

Saraf pada bagian wajah memiliki banyak fungsi dan kompleks salah 

satunya adalah mensarafi otot-otot wajah yang berguna sebagai penggerak 

aktif, kerusakan atau gangguan fungsi pada saraf tersebut dapat 

mengakibatkan banyak masalah. Penyakit ini seringkali menimbulkan gejala-

gejala klinis yang beragam akan tetapi gejala-gejala yang sering terjadi yaitu 

nyeri, gangguan sensabilitas  pada pengecapan, serta sensasi mati rasa pada 

salah satu bagian waja, kelemahan otot-otot wajah yang ditandai dengan 

wajah yang tidak simetris, kelopak mata tidak bisa menutup dengan 

sempurna. Mulut tampak mencong terlebih saat meringis, kelopak mata tidak 

dapat dipejamkan (lagoftalmos), waktu penderita menutup kelopak matanya 

maka bola mata akan tampak berputar ke atas. Penderita tidak dapat bersiul 
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atau meniup, apabila berkumur maka air akan keluar ke sisi melalui sisi mulut 

yang lumpuh (anonim, 2009) 

Pada stadium recoveri adalah stadium penyembuhan yang dimulai 

pada hari ke 10 sampai minggu ke 3. dengan adanya tanda-tanda mulai 

adanya perbaikan microsirkulasi saraf fasialis, kekuatan otot sudah mulai 

tampak dengan nilai 1 yaitu adanya kontraksi minimal ( Talafera, 2005). 

Penderita Bell’s palsy bila dalam keadan tersebut dibiarkan dalm 

jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan problem seperti 

kontraktur,pengurangan masa otot ( atrofi ), penurunan ketahanan otot lokal 

didaerah wajah, dimana otot ini sangat penting pada sebagian besar aktifitas 

fungsional seperti makan dan minum, berkumur, gangguan menutup mata, 

gangguan bicara dan gangguan ekspresi wajah. 

Jika salah satu sisi atau kedua sisi wajah terjadi penurunan kekuatan 

otot maka aktifitas fungsi akan otomatis terpengaruh untuk mencegah 

terjadinya permasalahan tersebut dilakukan exercise. sehingga kekuatan otot 

tersebut akan meningkat( Binhasyim, 2009). 

Mirror exercise merupakan salah satu bentuk latihan biofeedback yang 

dimaksud biofeedback adalah mekanisme kontrol suatu sistem biologis 

dengan memasukan kembali keluaran yang dihasilkan sistem biologis 

tersebut. Dimana mirror exercise merupakan suatu terapi yang mana pasien 

merupakan penghasil keluar itu sendiri. Dengan mirror exercise pasien dapat 

melihat hasil terapi sehingga dapat menyikapi lebih aktif dengan berusaha 

meningkatkan kelemahan yang terjadi, yang menimbulkan kelemahan, yang 
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terjadi dan menimbulkan keinginan yang tinggi sehingga akan 

membangkitkan impuls saraf yang tinggi pula. Dengan demikian pengaktifan 

beberapa motor unit dapat tercapai yang menyebabkan peningkatan kekuatan 

yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fungsional penderita ( 

Widowati, 1993 ) 

Dalam penelitian terdahulu oleh buerskens dan heymans menuliskan 

tentang pemberian terapi mime pada pasien Bell’s pasly pada bulan ke 9 dan 

didapat hasil adanya kesimetrisan wajah pada pasien bell’s palsy ( buerskens 

dan heymans, 2006) 

Exercise adalah suatu cara mempercepat penyembuhan dari suatu 

injuri/penyakit tertentu yang pernah mengubah cara hidupnya yang normal ( 

Gardiner, 1964 ). 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang ditimbulkan akibat Bell’s palsy pada penelitian ini 

adalah cukup banyak, maka dalam penelitian ini penulis ingin membatasi 

masalah hanya pada pengukuran kekuatan otot wajah dengam MMT 

penanganannya menggunakan  mirror exercise. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas perumuskan masalah adalah apakah ada 

pengaruh pemberian mirror exercise terhadap peningkatan kekuatan otot-otot 

wajah  pasien Bell’s palsy setelah diberikan sinar infa merah?  
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E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh mirror exercise terhadap peningkatan 

kekuatan otot wajah pasien Bell’s palsy. 

 
F. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat :  

1. Peneliti dapat meningkatkan pemahaman tentang peningkatan kekuatan 

otot, menggunakan mirror exercise,  

2. Peneliti maupun fisioterapis lain dapat menggunakannya sebagai bahan 

pertimbangan dalam terapi peningkatan kekuatan otot wajah, juga sebagai 

bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam kemajuan ilmu bidang 

Fisioterapi,  

3. Institusi pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih 

komprehensif,  

4. Pasien mendapatkan perbaikan kekuatan otot wajah dan dapat informasi 

yang benar tentang penyakitnya. 

 

 

 

 


