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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 sering 
ditemukan pada usia dewasa, jarang pada anak dibawah umur 2 tahun. Pada kasus 
ini modalitas yang diberikan adalah infra red dan electrical stimulation, serta 
terapi latihan berupa massage. 
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 massage. 
Hasil  :Setelah  dilakukan  terapi  selama  enam  kali  didapatkan  hasil  penilaian  kekuatan 
otot pada wajah M. Frontalis , M. Zygomatikus T1 : 1, menjadi T6 : 2, M. Orbicularis Okuli, 
M. Levator Labii T1  : 3 dan T6  : 3, M. Orbicularis oris, M. Nasalis T1  : 1 menjadi T6  : 3, 
adanya peningkatan fungsional otot wajah T1 : 42, menjadi T6 : 70. 
Kesimpulan :dapat disimpulkan bahwa aplikasi modalitas fisioterapi berupa Infra 
red bermanfaat untuk menutrisi jaringan karena kenaikan temperatur membantu 
terjadinya relaksasi juga akan meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi, 
manfaat electrical stimulation untuk menstimulasi otot wajah dan untuk 
mencegah terjadi atrofi, melatih fungsi otot baru, meningkatkan sirkulasi serta 
mencegah perlengketan, manfaat massage memberikan penguluran pada jaringan 
yang superfisial yakni otot-otot wajah guna mencegah terjadi perlengketan.  
Kata kunci : Bell’s palsy, Infra Red, Electrical Stimulation, dan terapi latihan 
massage. 
 
 
 
 

  



 
 

PENDAHULUAN 
 

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, sinkinesia atau spasme 
spontan (Lumbantobing, 2006). 
 Bell’s palsy masih merupakan studi menarik, disamping masih di dapat 
kan laporan bahwa 10 – 15% dari penderita bell’s palsy belum tersembuhkan 
dengan baik, juga kontroversi yang berkembang masih belum terselesaikan 
dengan memuaskan ( Thamrinsyam, 1991 ). 
 Pengamatan klinik pemeriksaan neurologi, laboratorium dan patalogi 
anatomi menunjukkan bahwa bell’s palsy bukan penyakit tersendiri tetapi 
berhubungan erat dengan banyak  factor dan sering merupakan gejala 
penyakit lain. Penyakit ini sering ditemukan pada usia dewasa, jarang pada 
anak dibawah umur 2 tahun. Biasanya diketahui oleh infeksi saluran napas 
bagian atas yang berkaitan erat dengan cuaca dingin.  
 Kelumpuhan saraf facialis akan menimbulkan kelainan bentuk wajah 
yang menyebabkan penderita sangat terganggu, terutama pada waktu 
mengekspresikan emosinya. Keadaan ini selain menimbulkan perasaan 
rendah diri, juga mengganggu kosmetik. Walaupun syaraf facialis mudah 
terkena trauma, tetapi dilain pihak merupakan syaraf yang mempunyai 
kemampuan regenerasi yang cukup besar ( Thamrinsyam, 1991 ).  
 Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan dalam penanganan bell’s 
palsy berupa infra red ( IR ), massage, electrical stimulation. Modalitas ini 
berperan dalam kelemahan otot dan gangguan fungsional pada otot wajah 
akibat bell’s palsy ( foster, 1981).  
 Melihat latar belakang diatas, penyusun mengambil judul karya tulis 
ilmiah: “ Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Bell’s Palsy Sinistra di 
RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta “.  
 
TUJUAN  
 Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa tujuan yang 
hendak dicapai, antara lain :  
1. Tujuan Umum 
 Untuk memenuhi persyaratan program DIII Fisioterapi Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta  
2. Tujuan Khusus  
 Untuk mengetahui manfaat pemberian infra red, electrical stimulation 
dan massage dalam mengembalikan kekuatan dan fusngsi otot – otot wajah.  

 
 
  



 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
1. Anatomi Fungsional  
  Secara anatomis bagian motorik saraf ini terpisah dari bagian yang 
menghantar sensasi dan serabut parasimpatis, yang terakhir ini sering dinamai 
saraf intermedius atau pars intermedius Wisberg. Sel sensoriknya terletak di 
ganglion genikulatum, pada lekukan saraf fasialis di kanal fasialis. Sensasi 
pengecapan dari 2/3 bagian depan lidah dihantar  melalui saraf lingual korda 
timpani dan kemudian  ke ganglion genikulatum. Serabut yang menghantar 
sensasi eksteroseptif mempunyai badan selnya di ganglion genikulatum dan 
berakhir pada akar desenden dan inti akar desenden dari saraf trigeminus 
(N.V). hubungan sentralnya identik dengan saraf trigeminus.  
 Inti motorik nervus VII terletak di pons. Serabutnya mengitari nervus VI 
dan keluar di bagian lateral pons. Nervus intermedius keluar dipermukaan 
lateral pons, diantara nervus V dan nervus VIII. Nervus VII bersama nervus 
intermedius dan nervus VIII memasuki meatus akustikus internus. Di sini 
nervus fasialis bersatu dengan nervus intermedius dan menjadi satu berkas 
saraf yang berjalan dengan kanalis fasialis dan kemudian masuk kedalam os 
mastoid, keluar dari tulang tengkorak melalui foramen stilomastoid, dan 
bercabang untuk mensarafi otot-otot wajah. 
 Perjalanan nervus fasialis keluar dari tulang temporal melalui kanalis 
fasialis yang mempunyai bentuk seperti corong yang menyempit pada pintu 
keluar sebagai foramen mental. Dengan bentukan kanalis yang unik tersebut, 
adanya inflamasi, demyelinisasi atau iskemik dapat menyebabkan gangguan 
dari konduksi. Impuls motorik yang dihantarkan oleh nervus fasialis bisa 
mendapat gangguan di lintasan supranuklear dan inflanuklear. Lei 
supranuklear bisa terletak di daerah wajah korteks motorik primer atau di 
jaras kortikobulbar ataupun di lintasan asosiasi yang berhubungan dengan 
daerah somatopropik wajah di korteks motorik primer. Karena adanya suatu 
proses yang dikenal awam sebagai “masuk angin” atau dalam bahasa inggris 
“cold”. Paparan udara dingin seperti angin kencang, ac, atau mengemudi 
dengan kaca jendela yang terbuka diduga sebagai salah satu penyebab 
terjadinya bell’s palsy. Karena itu nervus fasialis bisa bengkak sehingga 
terjepit didalam foramen stilomastoideus dan menimbulkan kelumpuhan 
fasialis LMN.  

Pada lesi LMN bisa terletak di pons, sudut serebelopontin, di os potresum 
atau kavum timpani. Di foramen stilomastoideus dan pada cabang-cabang 
tepi nervus fasialis. Lesi di pons yang terletak didaerah sekitar inti nervus 
abdusens dan fasikulus longitudinalis medialis. Karena itu paralisis fasialis 
LMN tersebut akan di sertai kelumpuhan muskulus rektus lateralis atau 
gerakan melirik kearah lesi. Nervus facialis merupakan saraf gabungan 
dengan Nervus Intermedianus. Keluar dari bagian Latero-Posterior Pons 
memasuki Meatus Akustikus Laternus kemudian melanjutkan perjalanannya 
didalam kanalis fasialis untuk menuju ke ganglion Genikulatum 
(Genikulatum N.Fasialis). Dari sini bergabung dengan N.Intermedianus 
menuju ke foramen Stilomastoideus untuk keluar dari tengkorak  
(Harsono, 1996). 



 
 

a. Nervus Fasialis 
 Kelumpuan saraf fasialis lebih sering terjadi bila dibandingkan dengan 
saraf kranialis lainnya. Keadaan ini disebabkan oleh karena saraf fasialis 
merupakan saraf panjang, dalam perjalanannya melalui kanal tulang yang 
sempit dan di beberapa tempat sering berdinding tipis (Soepriyadi, 1991). 

      Nervus cranialis biasanya digambarkan terdiri atas 12 pasang, yang 
dinyatakan dengan angka – angka (Chusid, 1990). Nervus cranialis VII 
(nervus fasialis) merupakan salah satu bagian dari nervus cranialis yang 
berada diurutan ketujuh. 
 Nervus  facialis berasal dari 2 nucleus  motoris di batang otak yang 
terdiri  dari (1) nucleus motoris superior, menerima impuls dari gyrus 
presentralis corteks cerebri kedua belah sisi kanan dan kiri dan mengirim 
serabut - serabut saraf  ke otot-otot mimik pada dahi dan m. orbicularis oculi, 
(2) nucleus motoris inferior, mengirim impuls hanya dari gyrus presentralis 
dari satu sisi yang berlawanan dan menerima serabut saraf ke otot - otot 
mimik wajah bagian bawah dan  platysma   (Soepriyadi, 1991).  
 Karena otot- otot bagian atas wajah mendapat persarafan dari dua sisi, 
maka terdapat perbedaan antara gejala kelumpuhan saraf  VII jenis sentral 
dan perifer. Pada gangguan sentral, sekitar mata dan dahi yang mendapat 
persarafan dari dua sisi tidak lumpuh, yang lumpuh ialah bagian bawah dari 
wajah. Pada gangguan N VII jenis perifer (gangguan berada di inti atau di 
serabut saraf )  maka semua otot sesisi wajah lumpuh dan mungkin juga 
termasuk cabang saraf yang mengurus pengecapan dan sekresi ludah yang 
berjalan bersama saraf fasialis (Lumbantobing, 2006).  
 
2. Bell’s palsy 
a. Definisi 
 Bell's Palsy (BP) ialah suatu kelumpuhan akut n. fasialis perifer yang 
tidak diketahui sebabnya. Sir Charles Bell (1821) adalah orang yang pertama 
meneliti beberapa penderita dengan wajah asimetrik, sejak itu semua 
kelumpuhan n. fasialis perifer yang tidak diketahui sebabnya disebut Bell's 
palsy ( harsono, 1996 ). 

 Pengamatan klinik, pemeriksaan neurologik, laboratorium dan patologi 
anatomi menunjukkan bahwa bell’s palsy bukan penyakit tersendiri tetapi 
berhubungan erat dengan banyak faktor dan sering merupakan gejala penyakit 
lain. Penyakit ini lebih sering ditemukan pada usia dewasa, jarang pada anak 
di bawah umur 2 tahun. Biasanya didahului oleh infeksi saluran napas bagian 
atas yang erat hubungannya dengan cuaca dingin. 
 
b. Etiologi Bell’s palsy 
  Penyebab adalah kelumpuhan n. fasialis perifer. Umumnya dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
1) Idiopatik 
 Sampai sekarang belum diketahui secara pasti penyebabnya yang disebut 
bell’s palsy. Faktor-faktor yang diduga berperan menyebabkan bell’s palsy 
antara lain : sesudah bepergian jauh dengan kendaraan, tidur di tempat 



 
 

terbuka, tidur di lantai, hipertensi, stres, hiperkolesterolemi, diabetes mellitus, 
penyakit vaskuler, gangguan imunologik dan faktor genetic. 
2) Kongenital  

a) anomali kongenital (sindroma Moebius)  
b) trauma lahir (fraktur tengkorak, perdarahan intrakranial .dll.)  

3) Didapat  
a) Trauma Penyakit tulang tengkorak (osteomielitis)  
b) Proses intrakranial (tumor, radang, perdarahan dll) 
c) Proses di leher yang menekan daerah prosesus stilomastoideus) 
d) Infeksi tempat lain (otitis media, herpes zoster dll) 
e) Sindroma paralisis n. fasialis familial  

 
 

c.    Patofisiologi 
  Para ahli menyebutkan bahwa pada bell’s palsy terjadi proses inflamasi 

akut pada nervus fasialis di daerah tulang temporal, di sekitar foramen 
stilomastoideus. bell’s palsy hampir selalu terjadi secara unilateral. Namun 
demikian dalam jarak waktu satu minggu atau lebih dapat terjadi paralysis 
bilateral. Penyakit ini dapat berulang atau kambuh. Patofisiologinya belum 
jelas, tetapi salah satu teori menyebutkan terjadinya proses inflamasi pada 
nervus fasialis yang menyebabkan peningkatan diameter nervus fasialis 
sehingga terjadi kompresi dari saraf tersebut pada saat melalui tulang 
temporal.  
 Perjalanan nervus fasialis keluar dari tulang temporal melalui kanalis 
fasialis yang mempunyai bentuk seperti corong yang menyempit pada pintu 
keluar sebagai foramen mental. Dengan bentukan kanalis yang unik tersebut, 
adanya inflamasi, demyelinisasi atau iskemik dapat menyebabkan gangguan 
dari konduksi. Impuls motorik yang dihantarkan oleh nervus fasialis bisa 
mendapat gangguan di lintasan supranuklear dan infranuklear. Lesi 
supranuklear bisa terletak di daerah wajah korteks motorik primer atau di 
jaras kortikobulbar ataupun di lintasan asosiasi yang berhubungan dengan 
daerah somatotropik wajah di korteks motorik primer. Karena adanya suatu 
proses yang dikenal awam sebagai “masuk angin” atau dalam bahasa inggris 
“cold”. Paparan udara dingin seperti angin kencang, ac, atau mengemudi 
dengan kaca jendela yang terbuka diduga sebagai salah satu penyebab 
terjadinya bell’s palsy. Karena itu nervus fasialis bisa sembab, sehingga 
terjepit di dalam foramen stilomastoideus dan menimbulkan kelumpuhan 
fasialis LMN. Pada lesi LMN bisa terletak di pons, di sudut serebelo-pontin, 
di os petrosum atau kavum timpani, di foramen stilomastoideus dan pada 
cabang-cabang tepi nervus fasialis.  
 Lesi di pons yang terletak di daerah sekitar inti nervus abdusens dan 
fasikulus longitudinalis medialis. Karena itu paralisis fasialis LMN tersebut 
akan disertai kelumpuhan muskulus rektus lateralis atau gerakan melirik ke 
arah lesi. Selain itu, paralisis nervus fasialis LMN akan timbul bergandengan 
dengan tuli perseptif ipsilateral dan ageusia (tidak bisa mengecap dengan 2/3 
bagian depan lidah).  



 
 

 Berdasarkan beberapa penelitian bahwa penyebab utama Bell’s palsy 
adalah reaktivasi virus herpes (HSV tipe 1 dan virus herpes zoster) yang 
menyerang saraf kranialis. Terutama virus herpes zoster karena virus ini 
menyebar ke saraf melalui sel satelit. Pada radang herpes zoster di ganglion 
genikulatum, nervus fasialis bisa ikut terlibat sehingga menimbulkan 
kelumpuhan fasialis LMN. Kelumpuhan pada bell’s palsy sinistra akan 
terjadi bagian atas dan bawah dari otot wajah seluruhnya lumpuh. Dahi tidak 
dapat dikerutkan, fisura palpebra tidak dapat ditutup dan pada usaha untuk 
memejam mata terlihatlah bola mata yang berbalik ke atas. Sudut mulut tidak 
bisa diangkat. Bibir tidak bisa dicucukan dan platisma tidak bisa digerakkan. 
Karena lagophtalmos, maka air mata tidak bisa disalurkan secara wajar 
sehingga tertimbun disitu. 
 
d. Gejala Klinis 

 Manifestasi klinik bell’s palsy khas dengan memperhatikan riwayat 
penyakit dan gejala kelumpuhan yang timbul. Pada anak 73% didahului 
infeksi saluran napas bagian atas yang erat hubungannya dengan cuaca 
dingin. Perasaan nyeri, pegal, linu dan rasa tidak enak pada telinga atau 
sekitarnya sering merupakan gejala awal yang segera diikuti oleh gejala 
kelumpuhan otot wajah berupa : 

1. Kelopak mata tidak dapat menutupi bola mata pada sisi yang lumpuh     
(lagophthalmos).  

2. Gerakan bola mata pada sisi yang lumpuh lambat, disertai bola mata 
berputar ke atas bila memejamkan mata, fenomena ini disebut bell's sign  

3. Sudut mulut tidak dapat diangkat, lipat nasolabialis mendatar pada sisi yang 
lumpuh dan mencong ke sisi yang sehat.  

 
e. Prognosis 

 Walaupun tanpa diberikan terapi, pasien bell’s palsy sinistra  cenderung 
memiliki prognosis yang baik. Dalam sebuah penelitian pada 1.011 penderita 
bell’s palsy sinistra, 85% memperlihatkan tanda-tanda perbaikan pada 
minggu ketiga setelah onset penyakit. 15% kesembuhan terjadi pada 3-6 
bulan kemudian. 
Sepertiga dari penderita bell’s palsy sinistra  dapat sembuh seperti sedia kala 
tanpa gejala sisa. 1/3 lainnya dapat sembuh tetapi dengan elastisitas otot yang 
tidak berfungsi dengan baik. Penderita seperti ini tidak memiliki kelainan 
yang nyata. 1/3 sisanya cacat seumur hidup. 

 Pada penderita kelumpuhan nervus fasialis perifer tidak boleh dilupakan 
untuk mengadakan pemeriksaan neurologis dengan teliti untuk mencari gejala 
neurologis lain. 

 Pada umumnya prognosis bell’s palsy sinistra baik: sekitar 80-90 % 
penderita sembuh dalam waktu 6 minggu sampai tiga bulan tanpa ada 
kecacatan. Penderita yang berumur 60 tahun atau lebih, mempunyai peluang 
40% sembuh total dan beresiko tinggi meninggalkan gejala sisa. Penderita 
yang berusia 30 tahun atau kurang, hanya punya perbedaan peluang 10-15 
persen antara sembuh total dengan meninggalkan gejala sisa. Jika tidak 



 
 

sembuh dalam waktu 4 bulan, maka penderita cenderung meninggalkan 
gejala sisa, yaitu sinkinesis, crocodile tears dan kadang spasme hemifasial. 

 
 

PROSES FISIOTERAPI 
Proses pemecahan masalah yang harus dihadapi oleh fisioterapis pada 

kasus bell’s palsy sinistra meliputi : (1) pengkajian fisioterapi, (2) 
pelaksanaan fisioterapi, dan (3) evaluasi terhadap hasil terapi. 

 
A. Pengkajian Fisioterapi 

Dalam pengkajian fisioterapi, proses pemeriksaan untuk menentukan 
problematika pasien dimulai dari anamnesis, pemeriksaan, dan dilanjutkan 
dengan menentukan diagnosa fisioterapi. 

 
1.  Anamnesis 
Anamnesis merupakan suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab kepada pasien secara langsung (auto anamnesis) 
ataupun keluarganya (hetero anamnesis) mengenai kondisi/keadaan penyakit 
pasien. Dengan melakukan anamnesis ini akan diperoleh informasi-informasi 
penting untuk membuat diagnosis.  
 
2. Pemeriksaan  

Pemeriksaan yang dilakukan dibagi menjadi dua, antara lain : 
a.  Pemeriksaan fisik 
1) Tanda-tanda vital  

Dari pemeriksaan vital sign pada tanggal 2 februari 2013, diperoleh data 
sebagai berikut: 
a) Tekanan darah : 130/ 80 mmHg. 
b) Denyut nadi : 84 kali/ menit 
c) Pernapasan  : 22 kali/ menit 
d) Temperatur  : 36,7  o C 
e) Tinggi badan  : 170 cm 
f) Berat badan  : 65 kg 

2) Inspeksi 
Merupakan pemeriksaan dengan cara melihat dan mengamati keadaan fisik 
pasien baik pada saat diam maupun bergerak. Pemeriksaan inspeksi ini ada 
dua macam, yaitu inspeksi statis dan dinamis. 
a) Inspeksi statis 

Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat dan mengamati pasien 
dalam keadaan diam. Dari pemeriksaan ini didapatkan hasil sebagai 
berikut :  - wajah pasien tidak symetris, Mulut pasien mencong ke 
sisi kanan, Mata kiri terlihat lebih terbuka lebar. 

b) Inspeksi dinamis 
Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat dan mengamati pasien 
dalam keadaan bergerak. Dari pemeriksaan ini didapatkan hasil Mata 



 
 

kiri tidak dapat menutup rapat, kerutan dahi tidak symetris, alis kiri 
tidak bisa di angkat, tersenyum dan bersiul tidak bisa. 

3) Palpasi 
Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba, memegang, dan menekan 
pada bagian tubuh yang akan diperiksa atau yang dikeluhkan pasien. Dari 
palpasi didapat suhu wajah sisi lesi sama dengan sisi sehat, tidak ada nyeri 
tekan di daerah bawah telinga kiri, ada bengkak, ada spasme pada wajah sisi 
sehat, ada nya hipotonus pada wajah sisi kiri (lesi) 

4) Perkusi  dan Auskultasi   
Pada pemeriksaan ini tidak dilakukan.  

5)   Pemeriksaan gerak dasar 
Pemeriksaan tes gerakan adalah suatu cara pemeriksaan dengan cara 
melakukan gerakan, Pemeriksaan Gerak Dasar terdiri dari pemeriksaan 
gerak aktif, pasif dan melawan tahanan. 
a) Gerak pasif 

Pemeriksaan gerakan yang dilakukan oleh terapis kepada pasien 
dimana pasien dalam keadaan pasif dan rileks. Dalam hal ini tidak 
dilakukan. 

b) Gerak aktif 
Pasien diminta menggerakkan anggota gerak yang diperiksa secara 
aktif, terapis melihat dan memberikan aba-aba agar pasien dapat 
mengerti apa yang dimaksud ataupun gerakan yang dikehendaki. 
Dari pemeriksaan ini pasien dapat mengerutkan dahi tetapi masih 
sangat minimal tanpa nyeri, pasien dapat menutup mata tetapi tidak 
rapat tanpa nyeri, pasien dapat tersenyum tetapi sudut bibir kiri hanya 
sedikit terangkat hanya terdapat nyeri, pasien dapat bersiul tapi 
terdengar tidak nyaring tanpa nyeri. 

c) Gerak isometric melawan tahanan 
Gerak isometric melawan tahanan merupakan suatu cara pemeriksaan 
gerak yang dilakukan penderita secara aktif, sementara terapis 
memberikan tahanan yang berlawanan arah dengan gerakan yang 
dilakukan oleh penderita. Saat ini tidak bisa melakukan melawan 
tahanan. 

6) Pemeriksaan  Kognitif, Intrapersonal, dan Interpersonal 
Pemeriksaan kognitif meliputi komponen atensi, konsentrasi, 

memori, pemecahan masalah, integritas belajar dan pengambilan sikap. 
Dari pemeriksan ini diperoleh keterangan bahwa pasien mampu 
menceritakan prihal penyakitnya dari awal keluhan itu muncul dengan 
baik dan urut. 

Pemeriksaan interpersonal merupakan kemampuan pasien dalam 
memahami dirinya, menerima keadaan dirinya, motivasi, kemampuan 
berinteraksi dengan lingkungan dan bekerja sama dengan terapis. Dalam 
pemeriksaan yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa pasien memiliki 
semangat yang sangat kuat untuk segera sembuh. 

Pemeriksaan intrapersonal meliputi kemampuan seseorang dalam 
berhubungan dengan orang lain baik sebagai individu, keluarga dan 



 
 

masyarakat dan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dari 
pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa pasien dapat berkomunikasi 
dengan baik terhadap terapis serta dapat berinteraksi dengan baik dengan 
orang lain. 

7) Kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas 
Kemampuan fungsional yaitu kemampuan seseorang dalam 

melakukan aktivitas dasar dan fungsional pada aktivitas sehari-hari. 
Sedangkan lingkungan aktivitas adalah keadaan lingkungan sekitar yang 
berhubungan dengan kondisi pasien. 

 
a) Kemampuan fungsional dasar  

Pasien terbatas untuk melakukan kemampuan fungsional dasar wajah 
seperti pasien dapat mengangkat alis tetapi tidak sempurna, pasien 
dapat menutup mata tetapi tidak rapat, pasien dapat mengerutkan dahi 
tetapi tidak sempurna, pasien dapat tersenyum tetapi tidak sempurna, 
pasien dapat mencucu tetapi tidak sempurna. 

b) Aktifitas fungsional   
Pasien makan masih kesulitan, terutama saat mengunyah makanan 
masih mengumpul di sisi yang lesi, saat minum dan berkumur air 
masih bocor. 

c) Lingkungan aktivitas   
Pasien tidak percaya diri pada saat berkumpul dengan teman-teman 
nya dan masyarakat sekitar. 

b) Pemeriksaan spesifik 
1) Pemeriksaan nyeri dengan VAS 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui derajat nyeri yang 
dirasakan pasien. Pada pegukuraa kondisi ini penulis menggunaka VAS  

( visual analogue scale ) yaitu cara pengukuran derajat nyeri dengan 
menunjukkan satu titik pada garis skala nyeri ( 0 – 100 mm ). Salah satu 
ujung menunjukkan tidak nyeri dan ujung yang lainnya menunjukkan 
nyeri yang hebat atau nyeri tak tertahankan.  

 
 

B. Problematika Fisioterapi 
Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, diketahui permasalahn dan diagnose 

fisioterapi sebagai berikut : 
1. Impairment  

 Impairment yang dijumpai pada pasien dengan kondisi bell’s palsy 
sinistra ini adalah: a) ada nya nyeri diam, tekan dan gerak pada daerah bawah 
telinga, b) adanya kelamahan otot wajah seperti mengerutkan dahi, alis, menutup 
mata, tersenyum, dan bersiul. 
2. Functional limitation 

Keterbatasan fungsi yang dirasakan oleh pasien dengan kondisi bell’s 
palsy sinistra ini adalah: a) Adanya gangguan makan yaitu terkumpul pada sisi 
kiri, b) Adanya gangguan berkumur/minum bocor pada sisi kiri, c) Mata sebelah 
kiri tidak dapat menutup rapat.  



 
 

3. Disability 
Adanya penurunan rasa percaya diri saat bergaul di lingkungan masyarakat 

karena adanya gangguan ekspresi wajah. 
  

C. Tujuan Fisioterapi 
Sesuai dengan problematika yang ada, maka dirumuskan tujuan fisioterapi 

dalam hal ini terbagi dalam dua tujuan , yaitu Tujuan Jangka Pendek dan Tujuan 
Jangka Panjang. 

1. Tujuan jangka pendek 
a. Mengurangi nyeri diam, tekan dan gerak pada daerah bawah 

telinga kiri. 
b. Mengurangi spasme pada wajah sisi kanan (sisi sehat). 
c. Meningkatkan kekuatan otot wajah sisi lesi. 
d. Meningkatkan tonus otot wajah sisi lesi. 

2. Tujuan Jangka Panjang 
Mengembalikan kemampuan fungsional wajah seperti gangguan saat 
minum dan berkumur, gangguan saat makan, gangguan ekspresi, 
gangguan dalam mengangkat alis, mengerutkan alis, tersenyum, 
bersiul dan menutup mata. 
 

D. Pelaksanaan Fisioterapi 
Penatalaksanaan pada kondisi bell’s palsy sinistra ini dilakukan pada 

tanggal 5 Februari 2013 (hari pertama terapi), dengan modalitas Infra red, 
electrical stimulation, dan terapi latihan dengan massage.. 
1.  Infra red 

Untuk mendapatkan efek yang optimal maka perlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut : 

 
a.  Persiapan alat  

Perlu dipersiapkan alat serta pemeriksaan alat yang akan digunakan, antara 
lain meliputi : pengecekan kabel dan pemanasan alat. 

b.  Persiapan pasien 
Pada pelaksanaannya posisi pasien tidur terlentang, rileks dan senyaman 
mungkin dengan posisi kepala menoleh ke kanan dan mata tertutup. 
Daerah yang diterapi harus bebas dari pakaian serta perlu dilakukannya 
sensibilitas test terhadap panas dan dingin terlebih dahulu. Tes ini bisa 
dilakukan dengan cara pasien disuruh merasakan sensasi yang terjadi 
dengan menggunakan tabung berisi air hangat dan dingin. Bila terjadi 
gangguan sensibilitas panas dan dingin pada daerah tersebut, maka 
pengobatan dengan infra merah perlu dihindarkan. Pada pemeriksaan 
sensibilitas pada pasien ini adalah normal.  Perlu pemberitahuan mengenai 
panas yang  dirasakan dari terapi infra red yaitu rasa hangat. Bila ternyata 
ada rasa panas yang menyengat, pasien diminta untuk segera 
memberitahukan fisioterapis. 

  



 
 

c.   Pelaksanaan terapi  
Penyinaran dengan infra merah diusahakan tegak lurus dengan daerah 
yang diterapi yaitu pada daerah wajah sisi kiri sampai belakang telinga, 
dengan jarak lampu antara 35cm. Lamanya waktu penyinaran 15 menit 
disesuaikan dengan kondisi pasien. Setelah terapi selesai alat dirapikan 
seperti semula. 
 
2. Electrical stimulation 

a. Persiapan alat 
Pertama cek arus yang akan di berikan ke pasien, kemudian basahi pad, 
cek kabel-kabel apakah ada yang belum menyambung ke alat, setelah 
itu cek motor poin.                                                                                                                 
b. Persiapan pasien  
Posisi pasien tidur terlentang dengan nyaman. Area terapi yang hendak 
diberikan stimulasi bebas dari pakaian dan dalam keadaan bersih. 
Sebelum terapi dimulai dilakukan tes sensibilitas rasa tusuk tajam dan 
tumpul. Berikan penjelasan pada pasien mengenai rasa yang 
ditumbulkan dari arus pada alat yaitu rasa tusuk-tusuk halus. 
c. Pelaksanaan terapi 
Pemasangan di tujukan untuk modulation stimulation otot pada wajah 
sisi kiri. Digunakan dengan metode motor point. Pasif elektroda di 
tempatkan pada cervikal, aktif elektroda pada motorpoint.  
• Dosis : 

- Arus : Trianguler 
- Pulse : 100 Hz 
- Frekuensi : 250 MHz  
- Intensitas : 2-6 (toleransi pasien)  

2. Terapi latihan dengan " Massage " 
a. Persiapan pasien 

Pasien tidur terlentang di atas bed dengan posisi rileks dan nyaman. 
b. Pelaksanaan terapi 

- Pasien tidur terlentang 
- Terapis berdiri atau duduk di atas pasien (cranial) 
- Taburkan bedak (ditaruh di tangan terapis terlebih dahulu) 
- Ratakan bedak dengan metode strocking  
- Teknik Efflurage 
- Stretching (pada bagian yang lesi) 
- Stimulasi atau taping pada bagian yang lesi  
- Kneading pada bagian yang sehat, cari otot-otot yang spasme 
- Kemudian efflurage lagi. 

Dosis :  
Dosis waktu : 10-15 menit     
 

E. Edukasi dan Home Program 
Sebagai upaya penunjang program terapi yang dilaksanakan dirumah sakit 

maka perlu adanya upaya terapi yang dilakukan dirumah yang dapat diberikan 



 
 

dalam bentuk edukasi dan home program. Edukasi yang diberikan kepada pasien 
adalah (1) pasien di sarankan untuk memakai kaca mata ketika bepergian untuk 
menghindari debu / angin masuk ke mata, (2) Pasien di sarankan untuk 
mengompres wajah sisi kiri dengan handuk yang di rendam air hangat dan 
balutkan selama 10 sampai 15 menit, ( 3 ) Pasien di sarankan untuk menghindari 
paparan angin secara langsung (kipas angin, Ac, dll), (4) pasien di sarankan untuk 
latihan di cermin yang sudah di contohkan oleh terapis. 

 
F. Evaluasi Hasil Terapi 

Evaluasi dilakukan secara periodik selama 6 kali terapi yaitu pada tanggal 
5,6,7,8,9,10 februari 2013. Pada kasus ini evaluasi yang digunakan adalah: 
Pemeriksaan nyeri dengan menggunakan VAS untuk mengukur nyeri diam, tekan 
dan gerak, Manual Muscle Testing untuk mengukur nilai kekuatan otot-otot 
wajah, dan skala Ugo Fisch untuk mengukur kemajuan motorik dan kemampuan 
gerak fungsional otot-otot wajah.  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil 
 Dari hasil pengamatan setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali tindakan 
terapi selama 1 minggu  di mulai pada tanggal 5 februari 2013 dengan modalitas 
yang diterapkan fisioterapi pada kasus ini yaitu dengan menggunakan modalitas 
infra red, electrical stimulation dan massage, diperoleh satu perkembangan positif  
dari hasil evaluasi akhir pada tanggal 11 februari 2013, yaitu adanya pengurangan 
rasa tebal pada daerah wajah sisi yang lesi, peningkatan kekuatan otot-otot wajah, 
serta kemajuan motorik otot-otot wajah.  
 Berikut ini adalah gambaran tabel kemajuan dari problematika pasien dengan 
bell’s palsy sinistra dengan menggunakan Ugo Fisch Scale untuk mengetahui 
(1)peningkatan kekuatan otot-otot wajah, (2) kemampuan fungsional otot-otot 
wajah, (3) peningkatan sensorik wajah pasien setelah mendapatkan penanganan 
fisioterapi selama 6 kali terapi dengan modalitas infra red, electrical stimulation, 
dan massage 
 
B.Pembahasan 
 Pada pelaksanaan studi kasus yang dilakukan di RS PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta, diperoleh data pasien seorang laki - laki nama : Bp Imam Ari 
Mustofa , umur 23 tahun dengan diagnosa bell’s palsy sinistra dan mulai 
mendapatkan penanganan fisioterapi pertama kali di RS PKU Muhammadiyah 
yuogyakarta pada tanggal 2 februari 2013, saat pertama kali datang manifestasi 
dari kasus ini adalah adanya  permasalahan  yaitu, pasien merasakan wajah merot 
ke sisi kanan, kemudian pasien merasa tebal pada wajah sebelah kiri, dan mata 
kiri tidak dapat menutup rapat. Dua minggu yang lalu, ketika pasien bangun tidur 
dan mau minum, pasien kaget karena air yang di minum nya tumpah dan ketika 
bercermin, wajah pasien mencong ke kanan. 
 Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didapatkan permasalahan 
fisioterapi yaitu, (1) kelemahan otot wajah sisi kiri, (2) adanya penurunan 



 
 

sensibilitas,(3) Adanya rasa baal pada wajah sisi kiri, (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 massage pada bell’s palsy sinistra  yaitu  
1. Infra Red 
 infra red 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. Selain meningkatkan sirkulasi darah, efek yang ditimbulkan dari infra 
merah yaitu efek relaksasi sehingga nyeri dapat berkurang (Sujatno, 2002). 
2. Electrical Stimulation  
       Electrical Stimulasi menggunakan arus listrik untuk menyebabkan otot 
tunggal atau sekelompok otot untuk kontraksi. Dengan menempatkan elektroda 
pada kulit di berbagai lokasi terapis fisik dapat merekrut serat otot yang sesuai. 
Persetujuan otot melalui rangsangan listrik membantu memperkuat otot. Seiring 
dengan meningkatnya kekuatan otot, kontraksi otot juga meningkatkan suplai 
darah ke daerah yang membantu dalam penyembuhan (sujatno, 1993).  
3. Massage 
       Pemberian massage wajah pada kondisi Bell’s Palsy bertujuan untuk 
mencegah terjadinya perlengketan jaringan dengan cara memberikan penguluran 
pada jaringan yang superfisial yakni otot-otot wajah. Dengan pemberian massage 
wajah ini akan terjadi peningkatan vaskularisasi dengan mekanisme pumping 
action pada vena sehingga memperlancar sirkulasi darah dan limfe. Efek rileksasi 
dapat dicapai dan elastisitas otot dapat tetap terpelihara serta mencegah timbulnya 
perlengketan jaringan dan kontraktur otot dapat dicegah. Pemberian massage 
wajah pada kondisi bell’s palsy juga dapat mengurangi rasa kaku pada wajah. 
(Tappan, 1988). 
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