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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Bell’s palsy (kelumpuhan bell) biasanya digunakan untuk kelumpuhan nervus 

VII jenis perifer yang timbul secara akut, yang penyebabnya belum 

diketahui,tanpa adanya kelainan neurologic  lain. Pada sebagian besar penderita 

Bell’s palsy kelumpuhannya akan menyembuh, namun pada beberapa diantara 

mereka kelumpuhannya sembuh dengan meninggalkan gejala sisa. Gejala sisa ini 

dapat berupa kontraktur, sinkinesisia atau spasme spontan (Lumbantobing, 2006). 

Bell’s palsy merupakan paralisis fasialis LMN unilateral idiopatik.  Paralisis ini 

dihubungkan dengan fenomena infeksi virus atau pasca infeksi virus, dengan 

beberapa bukti yang secara spesifik menunjukkan keterlibatan virus herpes 

simplek. Onsetnya cepat, dalam jam atau hari, dan mungkin terdapat nyeri pada 

atau dibagian belakang telinga (Ginsberg, 2007). 

Paralisis Bell (Bell’s Palsy) atau prosoplegia  adalah kelumpuhan nervus 

fasialis perifer, terjadi secara akut dan penyebabnya tidak dketahui atau tidak 

menyertai penyakit lain yang dapat menga kibatkan lesi nervus fasialis (Harsono, 

1996). 

Penyakit ini dapat mengenai semua umur, namun demikian lebih sering terjadi 

pada umur 20-50 tahun. Peluang untuk terjadinya bell’s palsy pada laki-laki sama 

dengan pada wanita. Pada kehamilan trimester ketiga dan 2 minggu pasca 

persalinan kemungkinan timbulnya bell’s palsy lebih tinggi dari pada wanita tidak 

hamil, bahkan bisa mencapai 10 kali lipat ( Harsono, 1996 ).  
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Dalam penulisan proposal karya tulis ini, teknologi fisioterapi yang akan 

digunakan oleh penulis untuk mengatasi bell’s palsy berupa infra red (IR), 

Electrical Stimula ton (ES), dan mirror exercise.  

 

 B. Rumusan Masalah   

Rumusan masalah dalam penulisan  proposal karya tulis ilmiah ini yaitu, 

apakah pemberian infra red (IR), Electrical Stimulation  (ES), dan terapi latihan 

dengan mirror excercise  dapat mengembalikan fungsi dan kekuatan otot-otot 

wajah pada kondisi bell’s palsy?  

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu, untuk mengetahui manfaat dari infra red (IR), 

Elektrical Stimulation  (ES), dan terapi latihan dengan mirror exercise dalam 

mengembalikan fungsi otot wajah pada kondisi bell’s palsy. 

 

D. Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagi Penulis  

Menambah ilmu, pengalaman dan wawasan, pengetahuan penulis tentang 

penatalaksanaan  fisioterapi pada kasus bell’s palsy dextra  dengan pemberian 

infra red (IR), Electrical Stimulation (ES), dan terapi latihan dengan mirror 

exercise.  
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2.  Bagi Profesi 

Memberi gambaran tentang penatalaksanaan fisioterapi pada pada kasus 

bell’s palsy dextra  dengan pemberian infra red (IR),  Electrical Stimulation 

(ES), dan terapi latihan dengan mirror exercise.  

3.  Bagi Institusi 

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi D3 Fisioterapi 

sebagai lahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4.  Bagi Masyarakat 

Karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penatalaksanaan  fisioterapi 

pada kasus bell’s palsy dextra dengan pemberian infra red (IR),  Electrical 

Stimulation  (ES) , dan terapi latihan dengan mirror exercise. 

 


