
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Memiliki wajah yang terlihat sehat dan terawat merupakan idaman setiap 

manusia, dalam interaksi sehari-hari seringkali manusia mengungkapkan 

berbagai ekspresi wajah mengenai perasaan yang dirasakannya. Ekspresi wajah 

atau  mimik adalah hasil dari satu atau lebih dari satu kombinasi gerakan otot 

wajah seperti tersenyum, mengangkat kedua alis, mengerutkan dahi, dan lain 

sebagainya. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi non 

verbal kepada orang yang mengamatinya dan salah satu cara penting untuk 

menyampaikan pesan sosial  dalam kehidupan manusia akan tetapi jika otot 

wajah mengalami kelemahan atau gangguan kesehatan maka seseorang yang 

mengalaminya akan kesulitan untuk menujukan ekspresi wajahnya. Gangguan 

kesehatan berupa kelemahan pada saraf tepi VII (n. Fasialis) disebut dengan 

bell’s palsy yang mengakibatkan asimetris pada otot wajah atara kanan dan kiri. 

Sehingga waja terlihat merot atau miring (Bahrudin, 2011) 

 Definisi dari bell’s palsy adalah kelumpuhan atau kelemahan saraf perifer 

wajah idiopatik  secara akut (acute onset) pada sisi wajah kanan ataupun kiri 

(Mujaddidah, 2017). Bell’s palsy dikemukakan pertama kali oleh Sir Charles 

Bell yaitu seorang anatomis dan dokter bedah pada tahun 1774-1824 (Munilson, 

Edward, & Triana, 2012). Bell’s palsy termasuk kasus terbanyak dari 
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kelumpuhan akut perifer wajah unilateral di dunia. Insidensinya adalah sebesar 

20-30 kasus dari 100.000 orang. Kasus ini menempati porsi sebesar 60-70% 

dari seluruh kasus kelumpuhan perifer pada wajah unilateral (Mujaddidah, 

2017). 

 Permasalahan yang bisa timbul akibat bell’s palsy antara lain,  mulut tampak 

moncong/perot terlebih saat tersenyum, saat memejamkan mata kelopak mata 

tidak dapat menutup rapat (logoftalmos), saat penderita diminta menutup mata 

bola mata terlihat berputar ke atas, penderita tidak mampu meniup dan bersiul, 

saat minum atau berkumur, air keluar dari sisi mulut yang lumpuh (Bahrudin, 

2011). Pasien juga merasakan nyeri disekitar telinga, meskipun tidak ada 

gangguan sensorik pasien merasa bengkak atau tebal pada wajah (Munilson et 

al., 2012). 

 Peran fisioterapi pada kasus bell’s palsy untuk mengembalikan kemampuan 

fungsional secara optimal, sehingga pasien dapat melakukan aktivitasnya 

seperti makan, minum, tersenyum, berkedip, dan lain-lain. Dalam penulisan 

karya tulis ilmiah ini untuk menangani bell’s palsy akan diterapkan modalitas 

fisioterapi berupa infra red, massage dan mirror exercise. Tujuan dari 

pemberian infra red adalah meningkatkan proses meningkatkan sirkulasi dan 

dengan demikian mengurangi tekanan edema lokal (Banu et al., 2013). Tujuan 

dari massage yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas,  menghasilkan efek 

rileksasi, dan menurunkan spasme pada otot wajah dengan merangsang reseptor 

sensoris jaringan pada kulit (Prentice, 2012). Sedangkan tujuan dari mirror 
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exercise adalah untuk meningkatkan simetri dan umpan balik (biofeedback), 

sehingga dapat menjaga sifat fisiologis otot wajah (Alakram & Puckree, 2011). 

 Pada dasarnya sakit dan kesembuhan penyakit pada manusia adalah sebuah 

kekuasaan-Nya bukan berarti kita hanya bergantung tanpa ada usaha. 

Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh abu Hurairah RA pada 

Nabi SAW bersabda َزَلَ َما
ْ
ن
َ
َ َداءَ  للاَه أ

َ
َزَلَ ِإّل

ْ
ن
َ
هَه أ

َ
َفاءَ  ل

َ
 yang berarti“Allah SWT tidak  ش

menurunkan sakit, kecuali juga menurunkan obatnya” (HR Bukhari). Maka 

dalam hadis diatas mengajarkan kita tentang berusaha mencari kesembuhan dan 

ketepatan dalam berobat menjadi kunci kesembuhan.  Dari permasalahan  

diatas, peran fisioterapi  dalam membantu pasien untuk menangani 

permasalahannya agar mencapai hasil yang optimal maka penulis mengambil 

judul Penatalaksanaan Fisioterrapi pada Bell’s Palsy Sinistra dengan Modalitas 

Infra Red, Massage, Mirror Exercise di Rsud Kota Salatiga. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan rumusan 

masalah dari karya tulis ilmiah ini ialah apakah pemberian Infra Red, Massage, 

dan Mirror Exercise dapat memberikan efek sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kekuatan otot-otot wajah pada kondisi bell’s palsy 

2. Mengembalikan fungsi otot-otot wajah pada kondisi bell’s palsy 
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C. Tujuan 

 Dalam Karya Tulis Ilmiah ini adapun tujuan yang ingin dicapai penulis 

antara lain tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui keadaan dan masalah yang ditemukan pada kasus 

bell’s palsy yang berhubungan dengan gangguan kemampuan gerak dan 

fungsional dari otot-otot wajah serta penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi bell’s palsy. 

2. Tujuan Khusus 

  Untuk mengetahui apakah pengaruh Infea red, massage, dan mirror 

exercise dapat:  

a. Meningkatkan kekuatan otot pada kondisi bell’s palsy  

b. Meningkatkan kemampuan fungsional pada kondisi bell’s palsy.  

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Penulis 

  Hasil Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menambah 

pemahaman dan pengetahuan tentang penatalaksanaan fisioterapi pada 

bell’s palsy dan upaya pencegahannya. 

2. Institusi 

  Dapat mengembangkan dan menambah wawasan serta praktek 

fisioterapi dalam menangani penderita bell’s palsy. 
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3. Masyarakat 

  Hasil Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat tentang bell’s palsy sehingga masyarakat 

dapat melakukan upaya pencegahan serta mengetahui peran fisioterapi pada 

kondisi tersebut. 

 


