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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat seseorang mulai bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun 

dalam melakukan perkerjaan, salah satu yang menjadi sorotan mata ketika 

berbicara untuk pertama kalinya adalah wajah. Dengan hal ini, seseorang 

dapat mengetahui ekspresi wajah yang ditunjukan. Wajah sangat berperan 

penting dalam aktivitas yang kita lakukan hingga dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar maupun ditempat kerja secara lebih mudah. Berbeda 

halnya saat wajah kiri dan kanan sudah tidak simetris, karena pengaruh dari 

udara dingin ataupun seringnya terkena air conditioner saat bekerja. Jika 

kejadian ini berlangsung secara terus dan menerus dapat meningkatkan resiko 

terjadinya suatu penyakit yang disebut bell’s palsy. 

Terapi fisik adalah bagian penting dari sistem pengiriman layanan 

kesehatan dan masyarakat atau kesejahteraan. Terapis fisik berlatih secara 

independen dari penyedia perawatan kesehatan atau layanan lain dan juga 

dalam program rehabilitasi untuk mencegah, mendapatkan, mempertahankan 

atau mengembalikan fungsi dan kualitas hidup yang optimal pada individu 

dengan kehilangan dan gangguan gerakan (Eviston et al., 2011). 

Dari Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 

tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. 
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Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui 

oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan 

Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-

Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa`id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth 

atas Zadul Ma'ad, 4/12-13). Dari hadist yang dipaparkan, memberikan makna 

bahwa seorang fisioterapi mengetahui penyakit pasien yaitu bell’s palsy dan 

terapi yang akan diberikan demi kesembuhan pasien. 

Bell’s Palsy adalah kasus cranial neuropati yang sering terjadi. 

Disebabkan karena lower motor neuron yang mengalami unilateral secara 

akut dan menyebabkan kelemahan pada sisi wajah. Hal lain yang menjadi 

penyebab berkembangnya kasus bell’s palsy adalah imun infektif dan iskemik 

mekanisme. Tetapi penyebabnya masih idiopatik (Eviston et al., 2015). 

Pasien terserang bell’s palsy dalam kurun waktu gejala muncul 48 

jam. Evolusi dari kelemahan otot wajah terjadi selama 10 hari. Berikut adalah 

ciri-cirinya seperti rasa nyeri mata yang kering mulut yang kering, dan hiper 

inflamasi. Setelah 10 hari pasien akan mengalami penyembuhan pada 

kelemahan wajah  (De Seta et al., 2014). 

Bell’s Palsy adalah nama sejenis penyakit kelumpuhan perifer akibat 

proses (non suppuratif, non neoplasmatik, non degeneratif primer), namun 

sangat mungkin akibat edema pada nervus fasialis pada distal kanalis fasialis. 

Penyebab secara pasti belum diketahui, tetapi beberapa penelitian mendukung 

adanya infeksi sebagai penyebab bell’s palsy terutama HSV. Dari beberapa 

penelitian dan penyelidikan yang telah dilakukan ternyata 75% dari paralisis 



3 

 

 

 

fasial adalah Bell’s Palsy. Permasalahan yang di timbulkan bell’s palsy cukup 

kompleks, diantaranya masalah kosmetika dan psikologis. 

Fisioterapi berperan penting dalam proses rehabilitas. Beberapa 

diantaranya adalah membantu mengurangi nyeri yang dialami pasien, 

meningkatkan kekuatan otot pada sisi yang lemah di area wajah. 

Meningkatkan kemampuan fungsional pasien yang terbatas akibat rasa nyeri 

dan kelemahan, hingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Ada banyak cara 

yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesembuhan pasien seperti 

menggunakan beberapa intervensi fisioterapi, contohnya adalah electrical 

stimulation. Sedangkan dalam penatalaksanaannya, pasien mendapatkan juga 

terapi berupa latihan tertentu dan pemberian edukasi seperti mirror exercise 

agar pasien dapat berlatih di rumah. 

Arus Faradik adalah arus IDC (Interrupted Direct Current) memiliki 

durasi yang pendek dengan arus yang berdenyut dengan frekuensi antara 50 

dan 75 Hz. Pulsa bersifat monophasic atau biphasic, dengan durasi kurang 

dari 1 ms, dan secara tradisional digunakan untuk rangsangan motorik (Sérgio 

& Rodrigues, 2015). 

Terapi latihan adalah gerakan yang telah dirancang secara sistematik 

sesuai dengan gerakan fisik manusia, postur tubuh, atau aktivitas tertentu 

yang bertujuan untuk mencegah keterbatasan aktivitas fungsional pasien, 

meningkatkan kemampuan fungsional pasien, mengurangi resiko cidera, 

mengoptimalisasi kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien 
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(C.Kisner, 2012). Dengan dilakukannya program fisioterapi tersebut, 

diharapkan dapat mengurangi keluhan pasien dengan kasus bell’s palsy. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan keluhan pasien dengan kasus bell’s palsy, masalah yang 

dirumuskan oleh penulis adalah 

1. Apakah electrical stimulation dan home program berupa mirror exercise 

dapat mengembalikan posisi wajah yang lemah kembali normal? 

2. Apakah electrical stimulation dan home program berupa mirror exercise 

dapat memelihara sifat kontraksi otot fascialis sinistra ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah dengan kasus bell’s 

palsy adalah untuk mengetahui guna dan manfaat dari intervensi 

fisioterapi berupa electrical stimulation dan home program berupa 

mirror exercise. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penulisan Karta Tulis Ilmiah guna untuk 

mendalami penatalaksanaan fisioterapi pada kasus bell’s palsy dengan 

intervensi fisioterapi berupa electrical stimulation dan home program 

berupa mirror exercise. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan tentang kasus bell’s palsy 

sehingga mampu memberikan perencanaan pelayanan hingga 

penanganan fisioterapi yang tepat serta efisien dalam proses 

penyembuhan kasus menggunakan intervensi fisioterapi berupa electrical 

stimulation dan home program berupa mirror exercise. 

2. Bagi Fisioterapi 

Menambah wawasan mengenai kasus bell’s palsy agar terapis 

dapat menganalisa hingga mengambil kesimpulan untuk penatalaksanaan 

yang dapat dilakukan dalam menangani kasus bell’s palsy. Terutama 

menggunakan intervensi berupa electrical stimulation dan home program 

berupa mirror exercise. 

3. Bagi Institusi 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana 

untuk berbagi informasi tentang kasus bell’s palsy serta diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai acuan untuk memberikan intervensi kepada pasien 

dengan kasus bell’s palsy. 

4. Bagi Masyarakat 

Memberikan, mempromosikan, serta memperluas informasi 

tentang peranan fisioterapi dalam menangani kasus bell’s palsy untuk 

masyarakat dan para pembaca. 


