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PENATALAKSAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 

BELL’S PALSY DEXTRA DI RSUD  SALATIGA 

(Sri Ola Ollyvia, 2012, halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Bell’s Palsy adalah suatu gangguan neurologis yang disebabkan 

oleh kerusakan saraf fasialis yang menyebabkan kelemahan pada satu sisi wajah. 

Fisioterapi memiliki peran penting  dalam proses penyembuhan pasien pada 

kondisi Bell’s Palsy Dextra dengan manifestasi kelemahan otot-otot wajah serta 

penurunan kemampuan fungsional pada wajah bagian kanan. Sehingga  

tekhnologi yang dapat di aplikasikan kepada pasien antara lain elektrikal stimulasi 

arus faradik dan terapi latihan engan mirror exercise. 

Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam peningkatan 

kemampuan fungsional dan kekuatan otot wajah pada kondisi Bell’s Palsy dengan 

menggunakan modalitas elektrika stimulasi arus faradik dan mirror exercise. 

Hasil: Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil adanya 

peningkatan fungsional dan kekuatan otot Myologi (M). M. Nasalis, M. 

Zygomaticus Minor, M. Procerus yang T0 0 menjadi T6 1. M. Frontalis, M. 

Currogator Supercili, M. Rissorius, M. Buccinator yang T0 1  menjadi T6 2. M. 

Zygomaticus  Mayor dan M. Depressor Anguli Oris yang belum ada peningkatan 

dari T0 sampai T6  yaitu 1. M. Obicularis Oculi yang juga belum mendapatkan 

perubahan dari T0 sampai T6 yaitu 2. M. Obicularis Oris dan  M. Mentalis yang T0 

2 menjadi T6 3. 

Kesimpulan: Pada kondisi Bell’s Palsy Dextra dengan manifestasi kelemahan 

otot-otot wajah dan penurunan kemampuan fungsional wajah bagian kanan, 

setelah diberikan modalitas elektrikal stimulasi arus faradik dan terapi latihan 

dengan terapi latihan dengan mirror exercise didapatkan hasil peningkatan 

kekuatan otot dan peningkatan kemampuan fungsional (motorik wajah). 

 

Kata Kunci: Bell’s  Palsy, faradik, dan mirror exercise  

  

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bell’s Palsy adalah gangguan neurologis yang disebabkan oleh 

kerusakan saraf fasialis yang menyebabkan kelemahan pada satu sisi 

wajah. Paralisis ini akan menyebabkan asimetri wajah serta mengganggu 

fungsi normal seperti makan dan menutup mata (Dewanto, 2009). 

B. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka karya tulis ini 

memiliki tujuan, yaitu:  

1. Mengetahui manfaat pemberian elektrikal stimulasi arus faradik dapat 

meningkatkan dan menstimulasi otot wajah yang lesi serta merangsang 

fungsi otot wajah yang lesi pada kondisi Bell’s Palsy? 

2. Mengetahui manfaat pemberian mirror exercise dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional (motorik) pada kondisi Bell’s Palsy? 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diskripsi Kasus 

1. Definisi  

Bell’s palsy adalah paralisis wajah akut akibat inflamasi dari 

nervus fasialis (Saputra, 2009).  Gangguan ini merupakan paralisis 

fasialis LMN unilateral idiopatik (Ginsberg, 2008).  Bell’s palsy 

biasanya terjadi secara mendadak.  

2. Anatomi Fungsional 

a. Otot- otot wajah 

1. M. Frontalis 7. M. Zygomatikus Mayor 

2. M. Curogator Supercili 8. M. Zygomatikus Minor 



3. M. Proccerus 9. M. Obicularis Oris 

4. M. Obicularis Oculi 10. M. Buccinator  

5. M. Nasalis  11. M. Mentalis  

6. M. Depressor Anguli Oris 12. M. Platysma  

b. Nervus facialis 

Menurut Lumbantobing saraf otak ke VII mengandung 4 

macam serabut, yaitu: 

1) Serabut somato motorik, yang mensyarafi otot-otot wajah  

(kecuali m. Levator palpebrae (N III), otot plastima, stilohioid, 

digastrikus bagian posterior dan stapedius ditelinga tengah.  

2) Serabut visero-motorik (parasimpatis) yang datang dari 

nukleus salivatorius superior. Serabut saraf ini mengurus 

glandula dan mukosa faring, palatum, rongga hidung, sinus 

paranasal, dan glandula submaksilar serta sublingua dan 

lakrimalis. 

3) Serabut visero-sensoris yang menghantar impuls dari alat 

pengecap di dua per tiga bagian depan lidah. 

4) Serabut somato-sensoris rasa nyeri (dan mungkin juga rasa 

suhu dan rasa raba) dari sebagian daerah kulit dan mukosa 

yang di sarafi oleh nervus trigeminus. Daerah overlapping 

(disyarafi oleh lebih dari (tumpang tindih). Ini terdapat dilidah, 

palatum, meatus akustikus eksterna dan  bagian luar gendang 

telinga. 

 

BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

a. Anamnesis Umum 

Data-data yang diperoleh dari anamnesis meliputi : (1) Nama

 :Bp. X, (2) Umur: 35 tahun, (3) Jenis kelamin :Laki-laki, (3) 



Agama : Islam, (4) Pekerjaan: Swasta, (5) Alamat : Blotongan 1/8 

Sidorejo, salatiga. 

b. Anamnesis Khusus 

1) Keluhan utama 

Pada kondisi ini yang menjadi keluhan utama yang dirasakan 

pasien adalah Pasien kesulitan makan karena terkumpul di sisi 

lesi, kesulitan minum karena masih bocor, kesulitan berkumur 

karena air masih muncrat. 

2) Riwajat Penyakit Sekarang 

Tanggal 19 Januari 2012 pasien tidur dengan posisi miring di 

lantai dengan posisi miring di depan kipas angin. Saat bangun 

tidur pukul 16:00 sore kurang lebih satu jam pasien langsung 

tidak bisa mengangkat alis, mengerutkan dahi, serta  menutup 

mata. Satu hari berlangsung pasien langsung merasakan 

perubahan pada wajah sebelah kanan dan wajah mencong 

kekiri. Lalu pasien memeriksakan diri ke dokter saraf RSUD 

salatiga. Setelah beberapa hari pasien langsung meminta 

rujukan ke poli fisioterapi RSUD salatiga. 

3) Riwayat Penyakit Dahulu 

Data yang diperoleh pasien tidak memiliki penyakit seperti 

yang dialaminya saat ini. 

4) Riwayat Penyakit Penyerta 

Dari informasi ini diperoleh informasi bahwa pasien memiliki 

penyakit hipertensi. 

5) Riwajat Pribadi 

Data yang diperoleh adalah pasien sehari-hari melakukan 

pekerjaan swasta yang selalu berpindah-pindah tempat kerja. 

6) Riwayat Keluarga 

Data yang diperoleh tidak ada anggota keluarga pasien yang 

pernah mengalami penyakit yang diderita pasien. 

 



c. Anamnesis Sistem 

1) Kepala dan leher  

Pasien tidak mengeluhkan pusing, dan tidak ada kaku pada 

leher. 

2) Kardiovaskuler 

 Tidak ada nyeri dada dan jantung berdebar-debar 

3) Respirasi  

Tidak ada keluhan sesak napas. 

4) Gastrointestinal  

Tidak ada rasa mual maupun muntah, Buang air besar lancar  

dan  terkontrol. 

5) Urogenitalis  

Buang air kecil  lancar dan terkontrol. 

6) Musculoskeletal  

 Adanya kelemahan pada otot wajah bagian kanan. 

7) Nervorum   

Pasien tidak merasakan adanya rasa tebal-tebal pada sisi wajah 

bagian kanan. 

2. Pemeriksaan Obyektif 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi: 

a. Tanda-tanda vital 

Pada pemeriksaan ini diperoleh hasil : (1) Tekanan darah : 140/ 

90 mmHg, (2) Denyut nadi : 66 kali/ menit, (3) Pernapasan : 19 

kali/ menit. (4) Temperatur : 36  
o 

C, (5) Tinggi badan : 160 cm, (6) 

Berat badan : 63 kg. 

b. Inspeksi 

Dari pemeriksaan inspeksi statis didapatkan hasil wajah tampak 

tidak simetris antara kanan dan kiri, mata kanan tampak lebih besar 

dari pada mata kiri, tinggi alis antara kanan dan kiri sama. 

Sedangkan inspekksi dinamis didapatkan hasil mata sebelah kanan 



tidak dapat menutup sempurna, saat bicara dan tersenyummasih 

terlihat sudut mulut ke kiri, alis kiri dan kanan simetris. 

c. Palpasi 

Didapatkan hasil adanya penurunan otot wajah sisi lesi yaitu sebelah 

kanan dan suhu lokal antara sisi wajah kiri dan kanan sama. 

d. Perkusi 

Dalam pemeriksaan ini tidak dilakukan. 

e. Auskultasi 

Dalam pemeriksaan ini tidak dilakukan. 

3. Pemeriksaan Gerak 

Tabel 3. 1 Pemeriksaan Gerak Dasar 

Gerak aktif Gerak pasif 

Gerak 

isometrik 

melawan 

tahanan 

Dari pemeriksaan ini pasien 

diminta untuk menutup mata, 

mencucu, mengerutkan dahi, 

dan menarik ujung dagu 

keatas. 

Tidak 

dilakukan 

Tidak 

dilakukan 

 

4. Pemeriksaan Kognitif, Intrapersonal, dan Interpersonal 

Pemeriksaan kognitif didapatkan hasil pasien mampu 

menceritakan prihal penyakitnya dari awal keluhan itu muncul dengan 

baik dan urut. Pemeriksaan interpersonal diperoleh keterangan bahwa 

pasien memiliki semangat yang sangat kuat untuk segera sembuh. 

Pemeriksaan intrapersonal diperoleh keterangan bahwa pasien dapat 

berkomunikasi dengan baik terhadap terapis serta dapat berinteraksi 

dengan baik terhadap lingkungannya. 

 

 



5. Pemeriksaan fungsional dan lingkungan aktifitas 

a. Kemampuan fungsional dasar 

Pasien belum mampu menutup mata secara sempurna, belum 

mampu mengangkat alis secara simetris, tersenyum  dan bersiul 

masih belum simetris. 

a. Aktifitas fungsional  

Pasien kesulitan dalam makan, saat mengunyah makanan masih 

mengumpul di sisi kanan, saat minum dan berkumur air masih 

bocor. 

b. Lingkungan aktivitas  

Pasien sangat terganggu dengan kondisi sakitnya sekarang yaitu 

mengambil cuti kerja karena malu dengan kondisinya saat ini. 

6. Pemeriksaan spesifik 

Pemeriksan ini meliputi : 

a. Manual muscle testing (MMT)  otot - otot wajah 

Tabel 3. 2 Hasil pemeriksaan kekuatan otot wajah 

Otot-otot Fungsi Nilai 

M. Frontalis Mengangkat alis dan menerutkan dahi 1 

M.Corugator 

Supercili 
Mendekatkan kedua pangkal alis ke medial 1 

M. Nasalis Mengembang kempiskan cuping hidung 0 

M.Orbicularis Oculi Menutup mata 2 

M.Zygomatikus 

Major 
Tersenyum 1 

M.Zygomatikus 

Minor 
Memoncongkan bibir atas 0 

M. Orbicularis Oris 
Gerakan bersiul atau mencucu, dan  

mengatupkan bibir. 
2 

M. Risorius Menyeringai/meringis 1 

M. Bucinator Meniup dengan kedua bibir rapat 1 



M. Mentalis Menarik ujung dagu ke atas 2 

M. Procerus Menyerengitkan hidung 0 

M. Depressor anguli 

oris 
 Menarik ujung mulut kebawah 1 

 

b. Ugo fisch scale 

        Tabel 3.3 Hasil pemeriksaan Ugo fisch scale 

Posisi Nilai 

Saat istirahat 30 % X 20 point = 6   point 

Mengerutkan dahi 30 % X 10 point = 3   point 

Menutup mata 70 % X 30 point = 21 point 

Tersenyum 30 % X 30 point = 9   point 

Bersiul 30 % X 10 point = 3   point 

Jumlah                            = 42 point 

 

B. Problematika Fisioterapi 

Impairment yang dijumpai pada pasien dengan kondisi Bell’s Palsy 

dextra ini adalah: (1) Adanya penurunan kekuatan otot-otot wajah pada 

sisi kanan dan (2) Adanya penurunan fungsional wajah(motorik wajah). 

Functional of limitation yaitu (1) Adanya gangguan saat minum dan 

berkumur karena air keluar dari sisi yang lesi (2) Adanya gangguan saat 

makan karena makanan terkumpul di sisi yang lesi (3) Adanya gangguan 

ekspresi. Disability yaitu Adanya penurunan rasa percaya diri saat bergaul 

di lingkungan masyarakat karena adanya gangguan ekspresi wajah. 

C. Tujuan fisioterapi 

Tujuan jangka pendek : 

1. Meningkatkan kekuatan otot wajah sebelah kanan 

2. Meningkatkan fungsional wajah 

Tujuan Jangka Panjang : 

Mengembalikan kemampuan fungsional wajah seperti gangguan saat 

minum dan berkumur, gangguan saat makan, gangguan ekspresi, gangguan 



dalam mengangkat alis, mengerutkan alis, mengerutkan hidung, 

tersenyum, bersiul dan menutup mata. 

D. Pelaksanaan  

1. Electrical stimulasi dengan arus Faradik 

a. Pelaksanaan terapi 

Mesin masih dalam posisi off dan tombol intensitas dalam posisi nol. 

Letakkan elektroda pasif pada cervical 7, sedangkan aktif elektroda 

pada motor poin otot wajah kanan. Stimulasi diberikan pada wajah 

yang kanan atau wajah yang lesi. Hidupkan alat dan naikkan 

intensitas sesuai toleransi pasien. Pada fase pertama lakukan terlebih 

dahulu 15 kontraksi pada satu titik motor point. Kemudian berikan 

waktu istirahat pada otot yang baru saja distimulasi. Selama waktu 

istirahat tersebut lakukan stimulasi pada otot lain. Setelah seluruh 

titik motor point selesai distimulasi, lakukan fase kedua dengan 

mengulangi stimulasi dari awal untuk menyelesaikan 15 kontraksi 

yang belum dilakukan. Untuk mengakhiri stimulasi terlebih dahulu 

meurunkan intensitas arusnya. Kemudian lepaskan elektroda baik 

yang pasif maupun aktif dari kulit pasien dan matikan dan rapikan 

alat. 

 Dosis : 

Kontraksi : 30 kontraksi masing-masing setiap motor point 

 Intensitas : 

Intensitas untuk setiap kontraksi otot yaitu 2-6 mA yang 

merupakan rata-rata kontraksi atas dasar toleransi pasien 

2. TERAPI LATIHAN dengan mirror exercise 

a. Pelaksanaan terapi 

a. Pada pelaksanaan terapi ini pasien diminta untuk melakukan 

gerakan–gerakan wajah yang diperintahkan oleh terapis, seperti : 

mengangkat alis dan mengkerutkan dahi, menutup mata, 

tersenyum, bersiul, menarik sudut mulut kesamping kanan 



maupun kiri, menggerakkan kedua alis ke medial, 

mengembangkempiskan cuping hidung. 

Dosis :  

Dosis waktu : 10 – 25 menit  

Pengulangan : 4 – 5 kali setiap latihan.   

E. Edukasi 

  Adapun edukasi yang diberikan terapis pada kasus ini adalah : (1) 

Pasien disarankan untuk kompres air hangat setiap pagi dan sore hari, (2) 

Pasien disarankan untuk tidak tidur dilantai tanpa menggunakan alas dan 

bantal, dan jangan menggunakan kipas angin secara langsung menerpa 

wajah, (3) Saat tidur pasien disarankan menggunakan penutup mata karena 

mata pasien belum bisa menutup secara sempurna, (4) Pasien diajarkan 

untuk melatih gerakan-gerakan di depan kaca (mirror exercise) seperti: 

mengangkat alis dan mengkerutkan dahi ke atas, menutup mata, 

tersenyum, bersiul, menutup mulut dengan rapat, mengangkat sudut bibir 

ke atas, memperlihatkan gigi-gigi, dan mengembang kempiskan cuping 

hidung, minimal 4 kali sehari dilakukan 1 kali gerakan dengan 8 kali 

pengulangan, (5) Hindari keluar malam karena faktor geografis angin 

malam lebih dingin dari pada siang hari. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada pasien dengan nama Bapak. x, umur 35 tahun dengan 

diagnosis Bell’s palsy dextra mempunyai permasalahan mulut mencong ke 

sisi kiri, mata kanan sulit dipejamkan, sulit makan karena terkumpul disisi 

wajah kanan, saat berkumur air masih keluar disisi wajah kanan, dan 

gangguan gerak fungsional otot wajah(motorik), dan penurunan kekuatan 

otot wajah kanan. Modalitas fisioterapi yang digunakan adalah elektrikal 

stimulasi dengan arus faradik dan terapi latihan mirror exercise serta 



edukasi sebagai mana tercantum pada evaluasi akhir.  Setelah diberikan 

terapi sebanyak 6 kali maka hasil yang didapatkan adanya peningkatan 

kemampuan fungsional dan kekuatan otot-otot wajah bagiain kanan. 

B. Saran 

Akhirnya penulis berharap kepada pembaca, agar segera konsultasi 

ke dokter atau tenaga medis lain, bila di jumpai atau dirasakan keluhan 

seperti: mulut mencong, mata sukar di tutup, dan sebagainya.  Ini 

dimaksudkan agar dapat diberikan tindakan sedini mungkin sehingga 

komplikasi yang timbul dapat di cegah. 
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