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PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASE BELL’S PALSY SINISTRA 

MODALITIES INFRA RED, ELECTRICAL STIMULATION (FARADIC) 

AND MIRROR EXERCISE IN RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

(Erma Trianing Wahyuni, 2014, 45 pages) 

 

Abstrack 

 

Background: Bell’s palsy is a paralysis of the facial nerve peripheral unilateral nature 

and the cause is unknown (idiopathic) but it is possible as a result of benign edema in 

facial nerve (N VII). The main problem is that often the patient complained of 

functional problems that mouth twisted to one side, inability to use the functional 

activity of the facial muscles other than that sometimes lead to other problems such as 

the absence of pain around the back of the ear (foramen stilomastoideus). 

Objective: To determine the implementation of physiotherapy in reducing pain and 

spasm, increase the strength of the facial muscles and improve functional ability of 

facial muscles in cases of bell’s palsy using modalities infra red, electrical stimulation 

(faradic) and mirror exercise. 

Methods: The intervention consisted of infra red given for 15 minutes, electrical 

stimulation for 15 minutes with each muscle contraction parameter 3x30 and mirror 

exercise to perform functional and 8x repetitions of each movement performed. 

Evaluations include pain, muscle strength and functional abilities face. 

Results: After treatment for 7 days results tenderness assessment showed 3 to 2, the 

increase in muscle strength m.frontal, m.orbicularis oculi, m.orbicularis oris, 

m.zigomaticus major, m.zigomaticus minor, m.bucinator, m.nasal of he value of 1 to 

3 and increased functional ability with ugo fisch T1: 26 to T7: 68. 

Conclusion: Infra red (IR) can reduce pain and spasm in m. sternocledomastoideus, 

electrical stimulation (faradic) and mirror exercise can improve muscle strength and 

functional ability of the facial muscles functional. 

Keywords: Bell’s Palsy, Infra Red (IR), Electrical Stimulation (faradic) and Mirror 

Exercise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Gangguan pada saraf dan otot merupakan gangguan yang paling sering dijumpai 

di masyarakat. Contoh kasus gangguan pada persarafan wajah adalah bell’s palsy.  

Bell’s palsy merupakan kelemahan otot wajah dengan dengan tipe lower motor 

neuron yang disebabkan oleh keterlibatan saraf facialis idiopatik di luar sistem saraf 

pusat, tanpa adanya penyakit neurologik lainnya. Sindrom ini pertama kali 

dideskripsikan pada tahun 1821 oleh seorang anatomis dan dokter bedah bernama Sir 

Charles Bell (Lowis, 2012). 

Insidens sindrom ini sekitar 23 kasus per 100.000 orang setiap tahun (Lowis, 

2012). Di Indonesia sendiri, insiden bell’s palsy secara pasti sulit ditentukan. Data 

yang dikumpulkan dari 4 buah rumah sakit di Indonesia didapatkan hasil bahwa 

frekuensi bell’s palsy sebesar 19,55% dari seluruh kasus neuropati dan yang 

terbanyak pada usia 21-30 tahun. 

Kondisi yang sering dijumpai pada penderita adalah kelumpuhan pada salah satu 

sisi wajahnya, ekspresi pada wajah akan menghilang, sudut mulut menurun, bila 

minum atau berkumur air menetes dari sudut ini, kelopak mata tidak dapat 

dipejamkan, kerut dahi menghilang. Bila penderita disuruh untuk memejamkan 

matanya maka kelopak mata pada sisi yang lumpuh akan tetap terbuka. 

Untuk dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang muncul pada 

kondisi bell’s palsy, fisioterapi mempunyai peranan penting di dalamnya. Adapun 

teknologi fisioterapi yang dapat diaplikasikan kepada pasien bell’s palsy antara lain 

pemanasan dengan sinar infra red, stimulasi elektris dengan arus faradic dan terapi 

latihan dengan mirror exercise. 



 

B. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Diploma III di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dalam meningkatkan 

kemampuan fungsional dan meningkatkan kekuatan otot pada kasus bell’s 

palsy. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui pengaruh infra red, ectrical stimulation (arus faradic), dan 

mirror exercise  terhadap permasalahan dari pasien dengan kondisi bell’s 

palsy seperti nyeri, kelemahan otot-otot wajah pada sisi kiri yang 

mengakibatkan adanya keterbatasan fungsi yang melibatkan otot-otot wajah. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi  

Menurut Budiman bell’s palsy adalah penyakit lower motor neuron yang 

mengenai pada nervus facialis (N.VII) perifer yang mana etiologinya idiopatik dan 

gejalanya adanya kelumpuhan wajah atas dan bawah unilateral. Terjadinya insiden ini 

secara akut (48jam) dan sering disertai nyeri aurikuler posterior penurunan sekresi air 

mata dan gangguan rasa kecap. 

B. Etiologi  

Sampai saat ini penyebab bell’s palsy masih belum diketahui, menurut Pranata 

(2008) penyebab bell’s palsy yakni angin dingin yang masuk ke dalam foramen 

stilomastoideus mengakibatkan nervus fasialis bisa sembab lalu membengkak. 

Pembengkakan saraf fasialis ini mengakibatkan pasokan darah ke saraf tersebut 



 

terhambat. Hal itu menyebabkan ischemic bahkan nekrosis sehingga fungsi 

menghantar impuls atau rangsangnya terganggu dan menimbulkan kelumpuhan 

fasialis tipe lower motor neuron. 

C. Tanda dan Gejala 

Gejala Bell’s palsy dapat berupa kelumpuhan otot-otot wajah pada satu sisi, 

mengeluhkan nyeri di sekitar telinga, rasa bengkak atau kaku pada wajah walaupun 

tidak ada gangguan sensorik. Kadang- kadang diikuti oleh hiperakusis, berkurangnya 

produksi air mata, hipersalivasi dan berubahnya pengecapan. (Munilson dkk, 2012). 

Deskripsi Problematika Fisioterapi 

A. Impairment 

Adanya asimetris pada wajah, rasa kaku dan tebal pada wajah sisi yang lesi, 

adanya penurunan kekuatan otot wajah pada sisi yang lesi. 

B. Functional limitation 

Adanya ganguan fungsi yang melibatkan otot-otot wajah, seperti menutup mata 

atau tidur mata tidak rapat sisi lesi, makanan terkumpul sisi lesi, berkumur atau 

minum bocor sisi lesi, serta adanya gangguan ekspresi. 

C. Participation restriction 

Pasien cenderung menarik diri dari pergaulan karena kurang percaya diri 

dengan kondisi wajahnya. 

Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Infra Red (IR) 

Generator infra red dibagi menjadi dua jenis yaitu generator non luminous dan 

luminous. Pancaran gelombang infra red yang digunakan untuk pengobatan 

fisioterapi adalah 7700 – 150.000 Amstrong (Sujatno, 2002). Efek fisiologis infra 

red secara umum antara lain meningkatkan proses metabolisme, vasodilatasi 



 

pembuluh darah, menaikkan temperatur tubuh dan mengaktifkan kerja kelenjar 

keringat. Sedangkan efek terapeutik infra red antara lain mengurangi atau 

menghilangkan nyeri, rileksasi otot, meningkatkan suplai darah dan 

menghilangkan sisa-sisa hasil metabolisme. 

2. Electrical Stimulation (ES) 

Arus faradic adalah arus listrik bolak-balik yang tidak simetris yang 

mempunyai durasi 0.01-1 ms dengan frekuensi 50-100 cy/detik. Pada kondisi 

bell’s palsy teknik aplikasi electrical stimulation yang sesuai adalah dengan 

menggunakan metode individual (motor point), metode motor point yaitu suatu 

stimulasi elektrik yang ditujukan pada individual otot sesuai dengan fungsinya 

melalui motor point.  

Efek fisiologis pemberian electrical stimulation yaitu reaksi elektrokimiawi, 

permeabilitas membrane, reaksi terhadap saraf motoris berupa kontraksi otot 

skeletal, peningkatan kekuatan otot, perbaikan sistem vaskularisasi dan 

merangsang saraf sensoris. 

Sedangkan efek teraupeutik faradic antara lain memberikan fasilitasi kontraksi 

otot, mendidik kerja dan fungsi otot baru. 

3. Mirror Exercise 

Mirror exercise merupakan salah satu bentuk terapi latihan yang 

menggunakan cermin yang pelaksanaannya menggunakan latihan gerakan-

gerakan pada wajah baik secara aktif maupun pasif. Latihan yang dapat diberikan 

pada pasien antara lain mengangkat alis atau  mengkerutkan dahi, menutup mata, 

tersenyum, bersiul dan meniup, mengembang kempiskan cuping hidung. Setiap 

gerakan dilakukan pengulangan sebanyak 8 kali. 



 

PROSES FISIOTERAPI 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

a. Identitas pasien 

Nama: Nn X, umur: 18 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, 

pekerjaan: pelajar, alamat: Krapyak Wetan RT 10, Panggungharjo, Sewon, 

Bantul, Yogyakarta. 

b. Keluhan utama 

Pasien mengeluhkan wajah sisi kiri merot, kaku, dan susah digerakkan. 

2. Pemeriksaan Fisik 

a. Inspeksi 

Inspeksi statis: asimetris pada wajah sisi kiri terutama pada bibir merot dan 

alis sebelah kiri turun ke bawah. Sedangkan inspeksi dinamis: asimetris pada 

bibir saat tersenyum atau berbicara merot ke sisi kanan, tidak mampu menutup 

mata kiri dengan sempurna, tidak ada kerutan di dahi sisi kiri dan tidak 

mampu mangangkat alis dengan sempurna. 

b. Palpasi 

Adanya spasme pada m. sternocledomastoideus dan adanya nyeri tekan di 

bawah telinga (foramen stilomastoideus). 

c. Pemeriksaan gerak 

Pemeriksaan gerak aktif tampak bahwa pasien belum mampu mengangkat 

alis bagian kiri, menutup mata bagian kiri, menggerakkan mulut kiri atau 

tersenyum dan mengerutkan dahi dengan sempurna. 

 



 

3. Pemeriksaan spesifik 

a. Pemeriksaan kekuatan otot-otot wajah dengan MMT 

Otot Sinistra Dextra 

M. Frontalis 1 5 

M. Orbicularis Oculi 1 5 

M. Orbicularis Oris 1 5 

M. Zigotaticus Mayor 1 5 

M. Zigomaticus Minor 1 5 

M. Bucinator 1 5 

M. Nasal 1 5 

 

b. Pemeriksaan kemampuan  fungsional dengan Skala Ugo Fisch 

Posisi wajah Nilai 

Istirahat/diam 20 x 100% = 20 

Mengkerutkan dahi 10 x 0% = 0 

Menutup mata 30 x 30 % =  9 

Tersenyum 30 x 0% =  0 

Bersiul 10 x 30% =  3 

Jumlah = 32 

 

c. Pemeriksaan nyeri dengan skala VDS (Verbal Descriptor Scale) 

Jenis Nyeri Nilai 

Nyeri diam 1 (tidak nyeri) 

Nyeri gerak 1 (tidak nyeri) 

Nyeri tekan 3 (nyeri ringan) 

 

B. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Pemanasan dengan Sinar Infra Red (IR) 

Pertama-tama pasien diberikan penutup untuk menutup mata pasien, kemudian 

lampu diposisikan tegak lurus dengan wajah yang akan diterapi. Jarak antara sinar 

dengan wajah diatur ± 45 cm, atur waktu selama 15 menit. 

2. Stimulasi Elektris dengan Faradik 

Pemberian stimulasi elektris pada kondisi ini mengunakan metode individual 

(motor point). Dosis menggunakan intensitas sampai timbul kontraksi minimal, 

dengan parameter 3 x 30 kontraksi untuk setiap otot.  



 

3. Mirror Exercise 

Latihan yang dapat diberikan pada pasien antara lain mengangkat alis atau  

mengkerutkan dahi, menutup mata, tersenyum, bersiul dan meniup, mengembang 

kempiskan cuping hidung, mengucapkan kata-kata labial dengan konsonan L, M, 

N. Setiap gerakan dilakukan pengulangan sebanyak 8 kali. 

C. Evaluasi Hasil Terapi 

1. Evaluasi kekuatan otot-otot wajah dengan MMT (manual muscle testing) 

Nama otot  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

m. frontalis  1 1 1 3 3 3 3 3 

m. orbicularis oculi 1 1 1 3 3 3 3 3 

m. orbicularis oris 1 1 1 3 3 3 3 3 

m. zigomaticus mayor 1 1 1 3 3 3 3 3 

m. zigomaticus minor 1 1 1 3 3 3 3 3 

m. bucinator  1 1 1 3 3 3 3 3 

m. nasal  1 1 1 3 3 3 3 3 

 

2. Evaluasi nyeri dengan skala VDS (verbal describtive scale) 

   T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Nyeri diam  1 1 1 1 1 1 1 1 

Nyeri gerak  1 1 1 1 1 1 1 1 

Nyeri tekan  3 3 3 3 3 2 2 2 

 

3. Evaluasi fungsional otot-otot wajah dengan Skala Ugo Fisch 

Terapi 

ke- 

Diam Menutup 

mata 

Mengerutkan 

dahi 

Tersenyum Bersiul Total 

point 

T0 20x70%= 14 30x30%= 9 10x0%= 0 30x0%= 0 10x30%= 3 26 

T1 20x70%= 14 30x30%= 9 10x0%= 0 30x0%= 0 10x30%= 3 26 

T2 20x70%= 14 30x70%= 21 10x0%= 0 30x0%= 0 10x30%= 3 38 

T3 20x70%= 14 30x70%= 21 10x30%= 3 30x30%= 9 10x30%= 3 50 

T4 20x100%= 20 30x70%= 21 10x30%= 3 30x30%= 9 10x30%= 3 56 

T5 20x100%= 20 30x70%= 21 10x30%= 3 30x30%= 9 10x30%= 3 56 

T6 20x100%= 20 30x70%= 21 10x30%= 3 30x30%= 9 10x30%= 3 56 

T7 20x100%= 20 30x70%= 21 10x30%= 3 30x70%= 21 10x30%= 3 68 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

       Setelah dilakukan terapi sebanyak 7 kali dengan menggunakan modalitas 

fisioterapi berupa infra red, electrical stimulation (faradic) dan terapi latihan metode 

mirror exercise serta edukasi didapatkan hasil evaluasi akhir yaitu pada tanggal 13 

Januari 2014 didapatkan hasil bahwa saat minum pasien sudah bisa mengontrol 

sehingga air tidak banyak yang tumpah, saat makan, makanan yang terkumpul di sisi 

kiri hanya sedikit, bicara pasien sudah tidak terlalu pelo dan ekspresi pasien 

menunjukkan adanya perbaikan.  

Sedangkan untuk evaluasi kekuatan otot-otot wajah dengan MMT (manual muscle 

testing), nyeri dengan skala VDS (verbal descriptive scale) dan evaluasi kemampuan 

fungsional dengan skala ugo fisch dari T0 sampai T7 dapat dilihat hasil adanya: 

1. Peningkatan kekuatan otot wajah menggunakan MMT (manual muscle testing) 

2. Penurunan nyeri menggunakan VDS (verbal descriptive scale) 

3. Peningkatan kemampuan fungsional otot-otot wajah menggunakan skala Ugo 

Fisch 

B. PEMBAHASAN 

Peningkatan kekuatan otot wajah pada kasus bell’s palsy ini kemungkinan 

besar dipengaruhi oleh diberikannya modalitas faradic dan mirror exercise. 

Faradic ini sendiri memberikan rangsangan pada saraf mitiris sehingga terjadi 

potensial aksin pada serabut saraf sehingga menimbulkan kontraksi otot volunter 

dan berulang-ulang pada individual otot wajah yang bertujuan melatih kembali 

kerja dan fungsi otot dan memicu terjadinya pumping action dengan tujuan 



 

melancarkan sirkulasi vaskularisasi dan pada akhirnya terjadi peningkatan 

kekuatan otot (Sujatno dkk, 2002). 

Mirror exercise bertujuan untuk mengontrol gerakan dan meningkatkan 

kekuatan otot. Pelaksanaan latihan ini prinsipnya latihan yang dilakukan secara 

aktif dan berulang-ulang sehingga karena adanya gerakan volunter dapat 

meningkatkan kekuatan otot dan fungsional wajah (Widowati, 1993). 

Terjadinya penurunan nyeri pada penderita bell’s palsy ini dimungkinkan 

karena adanya pengaruh diberikannya modalitas infra red. 

Efek terapeutik yang dihasilkan dari pemberian infra red antara lain 

mengurangi atau menghilangkan nyeri, rileksasi otot, meningkatkan suplai darah 

dan menghilangkan sisa-sisa hasil metabolisme (Sujatno dkk, 2002). 

Peningkatan fungsional otot-otot wajah pada kasus bell’s palsy ini karena 

diberikan modalitas faradic dan mirror exercise. Kedua modalitas tersebut 

memberikan efek peningkatan kekuatan otot wajah. Dengan adanya peningkatan 

kekuatan otot wajah, maka kemampuan fungsional wajah juga akan meningkat. 

Dari ketiga hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

modalitas fisioterapi berupa infra red, stimulasi elektris dengan faradic dan terapi 

latihan dengan mirror exercise serta edukasi dapat membantu proses 

perbaikan/kesembuhan pada kondisi bell’s palsy antara lain mengurangi nyeri, 

meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan fungsional pada otot-otot wajah. 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut di atas dan disesuaikan dengan kondisi 

pasien, maka modalitas fisioterapi yang dapat diberikan adalah infra red, electrical 



 

stimulation dengan faradic dan terapi latihan dengan mirror exercise serta edukasi. 

Dari aplikasi beberapa modalitas tersebut sebanyak 7 kali dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi infra red, electrical stimulation dengan faradic dan terapi latihan dengan 

mirror exercise serta edukasi dapat membantu mempercepat proses kesembuhan dan 

perbaikan pada kondisi bell’s palsy sinistra ini. 

B. SARAN 

1. Fisioterapis: mengembangkan pengetahuan tentang bell’s palsy melalui 

penelitian, memperhatikan tindakan yang akan diaplikasikan ke pasien, 

memilih modalitas yang sesuai dengan permasalahan pasien, melakukan 

evaluasi serta memberikan edukasi kepada pasien sehingga akan memperoleh 

hasil yang optimal. 

2. Pasien: rutin dalam melakukan terapi ke fisioterapi dan melakukan edukasi 

yang diberikan terapis kepada pasien. 

3. Pembaca: apabila pembaca merasakan atau mendapati suatu kasus berupa 

bell’s palsy maka diharapkan untuk segera memeriksakan ke dokter terdekat 

sehingga dapat segera ditangani khususnya mendapat penanganan dari 

fisioterapis. 
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