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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). 

Pendapat lain mengemukakan bahwa Bell’s Palsy merupakan kelemahan 

atau paralisis otot  wajah yang disebabkan oleh cedera terhadap satu dari 

dua nervus fasialis (tipe LMN) (Fenderson, 2009). Gangguan ini berupa 

paresis atau paralisis saraf kranialis fasialis yang terjadi secara tiba-tiba, 

bersifat unilateral tanpa sebab yang jelas. Sindroma ini pertama dijelaskan 

lebih dari satu abad yang lalu oleh Sir Charles Bell. Meskipun masih 

banyak kontroversi mengenai etiologi dan pelaksanaannya Bell’s Palsy 

merupakan penyebab paralisis tersering didunia (Ropper, 2005). 

Di Indonesa insiden Bell’s Palsy sering terjadi namun masih 

penyebab pasti belum diketahui. Frekuensi yang ditemukan sekitar 19,55% 

Bell’s Palsy di  Indonesia. Biasanya sering menyerang pada usia 20-50 

tahun dari seluruh kasus neuropati. Peningkatan angka kejadian biasanya 

bertambah setelah umuur 60 tahun.  
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Bell’s Palsy biasanya hanya menyerang sebagian sisi wajah. 

Kejadian ini sangat jarang namun bisa terjadi serangan ulang (Annnsilva, 

2010). 

Tanda dan gejala yang sering dijumpai pada kasus Bell’s Palsy 

biasanya pasien tidak dapat mengerutkan dahi dan kerutan dahi hanya 

terlihat diwajah sisi sehat, tidak bisa menutup mata namun tidak ada 

gangguan pada gerakan boola mata, tidak dapat mengembungkan pipi dan 

kembungan pipi hanya terlihat pada wajah sisi sehat, air mata keluar 

secara berlebihan pada wajah sisi sakit karena mata tidak mampu 

menutup, pengecap pada dua pertiga lidah kurang tajam (Sidharta, 2008). 

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 diaplikasikan kepada pasien antara 

lain (1) elektrikal stimulasi dengan arus faradik (2) edukasi serta terapi 

latihan dengan mirror exercise. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka karya tulis ini memiliki 2 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana manfaat pemberian modalitas dengan elektrikal stimulasi 

arus faradik dapat meningkatkan kekuatan otot wajah pada kondisi 

Bell’s Palsy? 
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2. Bagaimana manfaat pemberian modalitas dengan mirror exercise 

dapat meningkatkan kemampuan fungsional (motorik wajah) pada 

kondisi Bell’s Palsy? 

 

C. 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? 

 

D. Manfaat penulisan 

1. Manfaat bagi Penulis 

Manfaat hasil karya tulis ini sendiri diharapkan dapat memperluas dan 

menambah wawasan serta pengetahuan tentang manfaat pemberian 

modalitas elektrikal stimulasi arus faridik dan mirror exercise yang 

diberikan pada pasien Bell’s Palsy. 

2. Manfaat bagi  Institusi Pendidikan 

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan peserta didik 

dilingkungan fisioterapi untuk memahami serta melaksanakan proses 
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fisioterapi dengan modalitas stimulasi arus faridik dan mirror dalam 

meningkatkan kemampuan fumgsional (motorik wajah) pada kasus 

Bell’s Palsy. 

3. Manfaat bagi  Masyarakat 

Diharapkan dengan adalanya karya tulis ini dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang kondisi Bell’s 

Palsy sehingga masyarakat dapat melakukan upaya dalam pencegahan 

serta mengetahui peranan fisioterapi pada kondisi tersebut. 

 

 


