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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Istilah Bell’s palsy biasanya digunakan untuk kelumpuhan 
nervus VII jenis perifer yang timbul secara akut, yang penyebabnya belum 
diketahui dan tanpa adanya kelainan neurologic lain. Penyakit ini dapat mengenai 
semua umur, namun lebih sering terjadi pada umur 20-50 tahun. Pada kasus ini 
modalitas yang diberikan adalah infra red dan electrical stimulation, serta terapi 
latihan berupa mirror exercise.  
Tujuan : Untuk  mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengembalikan 
fungsi sensorik wajah, peningkatan kemampuan fungsional dan kekuatan otot -otot 
wajah pada kondisi Bell’s Palsy dengan menggunakan modalitas Infra merah, 
Electrical stimulation arus faradik, dan terapi latihan dengan menggunakan mirror 
exercise.  
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil penilaian 
kekuatan otot pada wajah M. Frontalis, M. Zygomatikus, M. Orbicularis Oris, M. 
Risorius, M. Bucinator T1 : 1, menjadi T6 : 5, sedangkan M. Orbicularis Okuli T1 
: 3 menjadi T6 : 5, adanya peningkatan fungsional otot wajah T1 : 46, menjadi T6 
: 100.  
Kesimpulan : Dapat dsisimpulkan bahwa aplikasi modalitas fisioterapi berupa  
infra red, electrical stimulation dan terapi latihan berupa mirror exercise dapat 
membantu proses penyembuhan pada kondisi bell’s palsy sekaligus dapat 
mencegah komplikasi lain yang dapat memperburuk keadaan pasien. Infra red  
bermanfaat untuk menutrisi jaringan supaya lebih baik sehingga sifat-sifat 
fisiologis jaringan terjaga , manfaat electrical stimulation untuk menstimulasi otot 
wajah dan untuk mencegah/memperlambat terjadi atrofi, dengan faradisasi yang 
bertujuan untuk menstimulasi otot, melatih fungsi otot baru, meningkatkan 
sirkulasi serta mencegah/meregangkan perlengketan, manfaat mirror excercise  
merupakan salah satu bentuk terapi latihan  yang  dapat memberikan efek 
biofeedback yang didapatkan dari terapi latihan dengan menggunakan cermin.  
Kata kunci : Bell’s palsy, Infra Red, Electrical Stimulation, dan terapi latihan 
mirror exercise. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 dia ntara 

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 ke terlibatan 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 ). 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

Bell’s palsy adalah lesi pada nervus VII (nervus fasialis) perifer, yang 

mengakibatkan kelumpuhan otot-otot wajah, bersifat akut dimana penyebabnya 

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

Para ahli menyebutkan bahwa pada Bell’s palsy terjadi proses inflamasi akut 

pada nervus fasialis didaerah tulang temporal disekitar foramen stilomastoideus. 

Bell’s palsy ini hampir selalu menjadi unilateral. Namun demikian dalam waktu 

satu minggu atau lebih dapt terjadi paralisis bilateral (Harsono, 1996). 

Bell’s palsy suatu kelainan lazim nervus facialis yang sebabnya tidak 

diketahui (kemungkinan virus ). Mulainya tiba-tiba, dan berlanjut dalam beberapa 

hari. Untuk lesi tidak lengkap akan ada penyembuhan bertingkat dalam 3 sampai 6 

minggu. Selama penyembuhan, nervus ini mungkin beregenerasi menyimpang, 

sehingga glandula selivaria  atau lacrimalis disarafi oleh bagian motorik nervus 

ini, yang menyebabkan pengeluaran air mata dan saliva yang tidak tepat saat otot 

yang disarafi nervus facialis dipergunakan (air mata buaya).  

Regenerasi menyimpang dalam susunan motorik  nervus ini bisa menyebabkan 

fenomena seperti mata tertutup saat pasien mencoba mempergunakan otot wajah 

bawah, seperti dalam tersenyum.  

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

 

Pasien bernama Ny. Hartati, umur 36 tahun, jenis kelamin : perempuan, 

agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, dan alamat : Pajangan Rt 04 Rw 02 Pirikan 

Secang Magelang dengan diagnosis  bell’s palsy. Pasien merasakan ada perbedaan 

pada sisi kanan dan kiri wajahnya dan kesulitan untuk berbicara, berkumur,  

tersenyum dan menutup mata. Dari pemeriksaan didapat adanya perbedaan tonus 

otot wajah sisi kanan dan kiri. Sisi kanan yang mengalami bell’s palsy tonus otot 

lebih lemah, sedangkan yang kiri lebih kuat, suhu wajah relatif sama antara sisi 

kanan dan kiri, dan tidak terdapat nyeri tekan bagian belakang telinga. Pasien 

mengupayakan untuk menghindari kontak langsung dengan angin atau udara 

dingin pada daerah wajahnya,  saat naik kendaraan diupayakan menutup daerah 

wajah dan telinga dengan sapu tangan atau menggunakan helm  full face dengan 

kaca dibiarkan tertutup, dan pasien dianjurkan untuk melakukan latihan gerakan 

otot-otot wajah di depan cermin seperti latihan yang telah diberikan fisioterapis. 

Modalitas yang diterapkan pada kasus ini yaitu dengan menggunakan modalitas 

infra red, electrical stimulation dan terapi latihan dengan mirror exercise. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil evaluasi kemampuan otot wajah dengan MMT otot wajah 

Tabel Evaluasi MMT otot wajah T1-T6 

Gerakan T1 T2 T3 T4 T5 T6 

M. Frontalis 1 1 3 3 5 5 

M. Orbicularis Okuli 3 3 3 3 3 5 

M. Zygomatikus 1 3 3 3 3 5 

M. Orbicularis Oris 1 1 3 3 3 5 

M. Risorius 1 3 3 3 3 5 

M. Bucinator 1 1 1 3 3 5 

 

2 .Hasil evaluasi kemampuan fungsional dengan skala Ugo Fisch  

Tabel Hasil evaluasi skala ugo fisch T1-T6 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Posisi Wajah T1 T2  T3 T4 T5 T6 

Istirahat/Diam 6 6 14 14 20 20 

Mengerutkan dahi 7 10 10 10 10 10 

Menutup mata 21 21 21 21 30 30 

Tersenyum  9 9 9 21 21 30 

Bersiul/ Mecucu 3  3 3 7 7 10 

Jumlah 46 49 57 73 88 100 



3. Evaluasi rasa tebal-tebal dengan Tes Sensabilitas 

Tabel Hasil evaluasi tes sensibilitas T1-T6 

 

 
B . Pembahasan 

Dengan sedikit gambaran dari permasalahan bell’s palsy tersebut, Setelah 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didapatkan permasalahan fisioterapi yaitu, 

(1) kelemahan otot wajah sisi kanan, (2) adanya penurunan sensibilitas,(3) 

adanya gangguan fungsi yang melibatkan otot wajah seperti mengerutkan dahi, 

menutup mata, tersenyum, berkumur, minum, dan juga gangguan ekspresi wajah, 

(4) adanya penurunan rasa percaya diri saat bergaul di lingkungan masyarakat 

karena adanya gangguan ekspresi wajah.  

Dari hasil yang dicapai dengan pemberian terapi infra red, electrical 

stimulation dan terapi latihan dengan mirror exercise pada bell’s palsy dextra ini 
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Temperatur   

Sentuhan Rasa 
kasar 

 

Sentuhan Rasa 
halus  

 

Sentuhan rasa 
tumpul 

 

Sentuhan rasa 
tajam 

 

Diskriminasi 2 
titik 

 



dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mendukung keberhasilan terapi yang 

dilaksanakan berasal dari faktor terapis, dan faktor dari pasien itu sendiri.  

Adapun faktor dari terapis antara lain dari tingkat pengetahuan tentang 

bell’s palsy yang meliputi proses patologi sampai penatalaksanaan terapi, 

kemampuan terapis dalam memilih modalitas terapi dan melaksanakan program 

terapi dan pemberian edukasi yang je las dan benar kepada pasien. Dalam kasus ini 

salah satu modalitas fisioterapi yang dilaksanakan adalah dengan infra red, 

electrical stimulation dan terapi latihan dengan mirror excercise sebagai pilihan 

terapi. Manfaat dari infra red  sendiri yaitu untuk meningkatkan sirkulasi darah 

yang diikuti meningkatnya proses metabolisme pada lapisan superficial kulit 

supaya  pemberian oksigen dan nutrisi kepada jaringan lebih diperbaiki sehingga 

sifat-sifat fisiologis jaringan terjaga (Sujatno, 2002). Manfaat pemberian stimulasi 

listrik untuk menstimulasi otot wajah dan untuk mencegah/memperlambat terjadi 

atrofi, dengan faradisasi yang bertujuan untuk menstimulasi otot, reedukasi dari 

aksi otot, melatih fungsi otot baru, meningkatkan sirkulasi serta 

mencegah/meregangka n perlengketan. Sedangkan mirror excercise merupakan 

salah satu bentuk terapi latihan  yang  dapat memberikan efek biofeedback yang 

didapatkan dari terapi latihan dengan menggunakan cermin.  

Faktor dari pasien sendiri, yaitu dukungan pasien terhadap program terapi 

yang telah ditetapkan mampu memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Pasien 

datang sesuai program terapi yaitu 6 kali terapi selama 1 minggu yang dilakukan 

diperoleh data bahwa home program dan edukasi.  



Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

modalitas fisioterapi berupa infra red, electrical stimulation  dan terapi latihan 

berupa mirror exercise dapat membantu proses penyembuhan pada kondisi Bell’s 

palsy sekaligus dapat mencegah komplikasi lain yang dapat memperburuk 

keadaan pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dalam uraian terdahulu, mulai dari penyebab, perjalanan penyakit sampai 

pelaksanaaan terapi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Bell’s palsy merupakan 

kelumpuhan saraf fasialis jenis perifer yang timbul secara akut, tanpa disertai 

dengan kelainan neurologik lain dan penyebabnya belum diketahui secara pasti 

(idiopatik). Bell’s palsy biasanya terjadi secara mendadak, dan pasien baru 

menyadari adanya kelumpuhan wajahnya pada saat bangun tidur kemudian pasien 

bercermin dan terlihat mulut jadi mencong dan  saat pasien berkumur, air tumpah 

dari sisi yang lesi (kanan), disamping itu diikuti dengan rasa baal/kebas di wajah, 

air mata tidak dapat dikontrol dan sudut mata turun. Selain itu, tanda lainnya 

adalah kehilangan refleks konjungtiva sehingga tidak dapat menutup mata, pada 

vase akut rasa sakit pada telinga terutama di belakang telinga, sudut mulut turun, 

sulit untuk berbicara. 

Meski namanya unik, penyakit ini akan mengganggu secara estetika. 

Artinya muka yang terlihat cantik dan bagus di depan kaca itu tidak terjadi dengan 

sendirinya. Karena, bila salah satu saja syarafnya minta istiraha t, maka proporsi 

wajah menjadi tidak seimbang. Jika tidak ditangani maka akan terjadi kecacatan 

dengan muka mencong kesalah satu sisi/perot, dilihat dari segi kosmetikam ini 

berarti menjadi suatu permasalahan. permasalahan diatas adanya kelumpuhan 

pada saraf fasialis juga menimbulkan beberapa permasalahan lain seperti: (1) 



kelemahan otot wajah sisi kanan, (2) adanya penurunan sensibilitas, (3) adanya 

gangguan aktivitas fungsional yang menggunakan otot-otot wajah. 

Modalitas fisioterapi yang dapat diberikan pada kondisi ini antara lain: 

infra red, electrical stimulation dan terapi latihan mirror exercise sebagi pilihan 

terapi yang dilakukan selama 6 kali terapi. Dari uraian pembahasan pada bab IV 

tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan aplikasi infra red, electrical 

stimulation dan mirror exercise dapat membantu mempercepat proses 

penyembuhan pada Bell’s palsy dextra ini. Dalam pelaksanaan terapi, selain 

kondisi modalitas yang digunakan, pengetahuan dan keterampilan fisioterapis 

memegang peranan penting terhadap keberhasilan program terapi. 

Fisioterapi merupakan salah satu pilihan terapi dari sekian banyak terapi 

yang bisa diberikan pada kondisi ini. Prinsip dasar dari pemberian fisioterapi 

adalah untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari titik terendah bahkan 

sampai menghilang permasalahan. 

   
B. Saran  

Bell’s palsy merupakan kasus kelumpuhan saraf perifer yang paling sering 

terjadi diantara kelumpuhan saraf perifer lainnya, untuk itu perlu adanya perhatian 

dari fisioterapi agar permasalahan-permasalahan yang muncul pada kondisi bell’s 

palsy ini dapat diselesaikan dengan modalitas fisioterapi yang ada. Proses 

identifikasi dan interprestasi masalah yang dilakukan dengan baik bisa 

memberikan intervensi yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada bell’s 

palsy. Agar tujuan dari program terapi dapat tercapai secara optimal, maka sangat 



diperlukan dukungan dari semua pihak baik keluarga maupun petugas kesehatan 

untuk membantu proses kesembuhan pasien tersebut.  

Untuk mewujudkan hal tersebut saran yang dapat penulis berikan pada 

pasien, keluarga dan pembaca antara lain :  

Saran kepada penderita, yaitu bagi penderita diharapkan kerjasama yang 

baik dengan terapis selama proses terapi berlangsung. Pasien diharapkan tetap 

selalu rutin menjalani program-program terapi yang telah diberikan dan 

ditentukan serta tetap menjalani home program seperti yang telah diedukasikan 

oleh fisioterapis. 

Kepada keluarga hendaknya selalu memberikan motivasi kepada pasien 

untuk latihan dan membantu dalam proses latihan. Dengan kerjasama yang baik 

antara terapis, pasien dan keluarga pasien diharapka n akan dapat tercapai 

keberhasilan terapi. 

Saran kepada pembaca, yaitu apabila sekiranya pembaca mendapati suatu 

kondisi seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada Karya Tulis Ilmiah ini, 

maka diharapkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit 

terdekat untuk mengikuti program fisioterapi selama ditambah pemberian 

sejumlah obat dan vitamin. Jika penyakit ini tidak segera ditangani, maka dapat 

menimbulkan komplikasi lebih lanjut terutama pada bagian mata karena akan 

terjadi iritasi pada  mata dan otomatis penglihatanpun terganggu. Penyakit ini tidak 

akan memicu penyakit lainnya.  
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