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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama islam sangat menyuruh umatnya untuk terus berusaha 

mendapatkan obat terhadap segala penyakit yang di alami, dan yang terpenting 

adalah kehalalan obat tersebut, karena islam sangat melarang umatnya untuk 

berobat dengan hal-hal yang dilarang oleh agama selama masih ada obat yang lain 

dan tidak dalam keadaan darurat. Hal ini tercantum dalam beberapa hadist nabi, 

diantaranya: 

اَء، بََرأَ بِإِْذِن هللاِ َعزَّ َوَجلَّ  َواُء الدَّ  عن جابر بن عبد هللا لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء، فَإَِذا أََصاَب الدَّ

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya 

maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. 

Muslim). 

Dalam agama islam mempercepat pengobatan dalam proses penyembuhan 

penyakit sangat di wajibkan. sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi 

penyakit yang lebih parah. Karna setiap penyakit pasti ada obatnya, walaupun 

sebagian penyakit belum ditemukan obatnya. Dan segala hal yang ada di dunia 

iniberasal dari Allah, termasuk penyakit. Salah satu penyakit yang berasal dari 

Allah adalah Bell’s Palsy. 

Bell’s palsy merupakan kelumpuhan pada wajah yang disebabkan karena 

terjadinya paralisis nervus facialis yang terjadi secara akut dan penyebabnya 
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bersifat idiopatik (belum diketahui). Bell’s palsy pertama kali 

dideskripsikan pada tahun 1821 oleh seorang ahli anatomis dan dokter bedah 

benama Sir Charles Bell, dokter berasal dari Skotlandia  (Lowis et al, 2012) 

Insiden Bell’s palsy dilaporkan sekitar 40-70% dari semua kelumpuhan 

saraf fasialis perifer akut. Prevalensi rata-rata berkisar antara 10–30 pasien per 

100.000 populasi per tahun dan meningkat sesuai pertambahan umur. Insiden 

meningkat pada penderita diabetes dan wanita hamil. Sekitar 8-10% kasus 

berhubungan dengan riwayat keluarga pernah menderita penyakit ini.Gejala Bell’s 

palsy dapat berupa kelumpuhan otot- otot wajah pada satu sisi yang terjadi secara 

tiba-tiba beberapa jam sampai beberapa hari (maksimal 7 hari). Kadang- kadang 

diikuti oleh hiperakusis, berkurangnya produksi air mata, hipersalivasi dan 

gangguan pada indra pengecap. (Munilson et al, 2013) 

Problem yang terjadi pada penderitaBell’s Palsy yaitu adanya penurunan 

kekuatan otot wajah sehingga dapat menurunkan kemampuan aktifitas fungsional 

wajah pasien. Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan kekuatan otot wajah,sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan aktifitas fungsional wajah pada pasien penderita Bell’s Palsy. 

Fisioterapi berdasarkan Kepmenkes 1363 adalah bentuk pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, 

memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan 

dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan 

(fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi (Putriani, 

2014). 
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Fisioterapi memiliki modalitas yang bertujuan, meningkatkan kekuatan 

otot sehingga dapat meningkatkan aktifitas fungsional dan beberapa modalitas 

yang dapat diberikan pada kasus Bell’s Palsy yaitu Infrared, Electrical 

Stimulation, Massage, dan Mirror Excercise. 

Efek dari modalitas Infrareddapat menaikkan suhu lokal dengan 

menyebabkan  vasodilatasi pembuluh darah sehingga dapat melancarkan sistem 

vaskularisasi pada kasus Bell’s Palsy. Modalitas Electrical Stimulation memiliki 

fungsi menjaga sifat fisiologis otot dengan memberikan rangsang motorik 

terhadap sitem saraf agar dapat memberikan efek kontraksi pada otot dengan 

metode motor point. Modalitasmassage dan mirror excercise dapat memberikan 

efek rileksasi otot dan meningkatkan kekuatan otot (Munilson et al, 2013) 

Prognosis pasien Bell’s palsy umumnya baik, terutama pada anak-anak. 

Penyembuhan komplit dapat tercapai pada 85 % kasus, penyembuhan dengan 

asimetris otot wajah yang ringan sekitar 10% dan 5% penyembuhan dengan gejala 

sisa berat (Munilson et al, 2013) 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambiljudul karya tulis ilmiah 

”PENATALAKSANAAN FISIOTERAPIPADA KASUS BELL’S PALSY 

SINISTRADI RSU AISYIYAH PONOROGO”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan permasalahan yang terdapat pada kasus Bell’s Palsy ini maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah manfaat dari modalitas Infrared, Electrical Stimulation,Massage 

dan Mirror Excercise dapat meningkatkan kekuatan otot wajah pada 

kasus Bell’s Palsy. 

2. Apa manfaat dari modalitas Infrared, Electrical Stimulation,Massage dan 

Mirror Excercise dapat meningkatkan aktivitas fungsional wajah pada 

kasus Bell’s Palsy. 

 

C. TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada kasus Bell’s Palsy maka 

penulisan Karya Tulis ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui manfaat modalitas Infrared, Electrical Stimulation, 

Massage dan Mirror Excercise dapat meningkatkan kekuatan otot pada 

kasus Bell’s Palsy 

2. Untuk mengetahui manfaat modalitas Infrared, Electrical Stimulation, 

Massage dan Mirror Excercise dapat meningkatkan aktivitas fungsional 

wajah pada kasus Bell’s Palsy. 

 

D. MANFAAT 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat menambah khasanah cakrawala fisioterapi yang dapat di 

implementasikan pada pelayanan fisioterapi. 

b. Menambah pemahaman penulis tentang penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasusBell’s Palsy. 
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c. Mengetahui manfaat modalitas Infrared, Electrical 

Stimulation,Massage dan Mirror Excercise untuk meningkatkan 

kekuatan otot dan meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional 

wajah pada kasus Bell’s Palsy. 

2. Bagi Mayarakat 

Dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Bell’s 

Palsysehingga masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui 

gambaran klinis tentang Bell’s Palsydalam pendekatan fisioterapi. 

3. Bagi Pendidikan 

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan di jadikan sebagai  

salah satu referensi bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan informasi tentang Bell’s Palsy yang sering di 

jumpai oleh fisioterapis 


