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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan 

nasional bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan Indonesia. Salah satu dari tujuan 

nasional tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu indikasi 

tercapainya kesejahteraan umum adalah derajat kesehatan masyarakat yang optimal 

oleh sebagian besar masyarakat. Untuk mewujud hal tersebut maka Pemerintah 

mencanangkan kebijakan nasional mengenai pembangunan berwawasan kesehatan 

sebagai strategi nasional menuju Indonesia sehat 2010 (Depkes RI, 1999 ).  

Menurut deklarasi WCPT pelayanan fisioterapi adalah pelayanan yang 

dilakukan kepada individu dan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, 

memperbaiki gerak dan fungsi. Fisioterapi diharapkan peran sertanya dalam 

mensukseskan Indonesia Sehat 2010 yaitu dengan mengetahui permasalahan kesehata 

masyarakat yang terjadi saat ini (IFI, 2001). 

 Fisioterapi sebagai salah satu bagian dari unit rehabilitasi medik berperan 

penting dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, sesuai 



 2 

dengan definisi fisioterapi yaitu suatu upaya kesehatan professional yang bertanggung 

jawab atas kesehatan gerak dan fungsi individu, keluarga maupun masyarakat 

khususnya dalam gerak fungsional dilakasanakan dengan terarah dan berorientasi 

pada masalah dan menggunakan pendekatan ilmiah serta dilandasi etika profesi yang 

mencakup aspek peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan 

(kuratif), pemulihan dan pemeliharaan (rehabilitatif) (Soenarno, 2000). 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bell’s palsy digunakan untuk menyatakan kelumpuhan nervus VII (saraf 

fasialis) jenis perifer yang timbul secara akut yang penyebabnya belum diketahui 

tanpa adanya kelainan neurologik lain. Pada sebagian besar penderita Bell’s Palsy 

kelumpuhannya akan menyembuh, namun pada beberapa di antara mereka 

kelumpuhannya sembuh dengan meninggalkan gejala sisa  (Lumbantobing, 1998). 

Bell’s palsy merupakan jenis kelumpuhan saraf fasialis perifer yang paling sering 

terjadi, tujuh puluh lima persen dari seluruh lesi saraf fasialis termasuk di dalam 

kelompok ini (Chusid, 1993). 

Penyebaran Bell’s palsy sampai saat ini masih diperdebatkan, dan kebanyakan 

dalam 2-3 minggu, 15% hanya mengalami penyembuhan asimetris wajah ringan, 

suatu gangguan sisa yang dapat diperlihatkan pada pengujian klinis, abnormal, 5-10% 

pasien mengalami penyembuhan yang buruk dengan gangguan neurologis yang 

menetap dan bentuk kosmetik yang jelek (Sidharta, 2000). 
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Bell’s palsy menimbulkan berbagai tingkat gangguan yaitu impairment seperti 

asimetris wajah, kelemahan otot wajah, gangguan rasa pada lidah, spasme otot wajah, 

functional limitation seperti gangguan makan, gangguan minum, gangguan menutup 

mata, gangguan ekspresi, dan participation of restriction seperti menarik diri dari 

masyarakat karena gangguan ekspresi (Priguna Sidharta, 1999). 

Dari masalah yang ditimbulkan diatas, dan untuk membantu pasien dalam 

permasalahannya agar mencapai hasil yang lebih baik dan optimal dengan pentingnya 

peranan fisioterapi maka penulis mengambil kasus ini. Modalitas fisioterapi yang bisa 

digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas antara lain : (1) dengan 

pemanasan : Infra Red (IR), Short Wave Diathermy (SWD), Micro Wave Diathermy 

(MWD), (2) stimulasi listrik: Interrupted Direct Current (IDC), faradisasi (3) 

massage, (4) terapi latihan dengan metode biofeedback yaitu mirror exercise.  

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan diberikan beberapa penerapan 

modalitas fisioterapi berupa IR, stimulasi listrik dengan menggunakan IDC, massage, 

dan terapi latihan dengan metode biofeedback yaitu mirror exercise pada penanganan 

kasus Bell’s palsy. 

 Pemanasan dengan menggunakan IR bertujuan untuk memperlancar 

peredaran darah, sehingga peradangan dapat berkurang, dan mengurangi spasme otot-

otot wajah;  massage, sentuhan tangan akan merangsang reseptor sensorik dari kulit 

dan jaringan subcutaneus sehingga dapat memberikan efek rileksasi dan menjaga sifat 

fisiologis otot wajah (Tappan, 1988), Stimulasi listrik dengan menggunakan IDC 

mempunyai tujuan untuk menimbulkan kontraksi otot sehingga akan melatih 
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fungsional otot wajah (Sri Mardiman, 1998), sedangkan terapi latihan dengan metode 

biofeedback yaitu mirror exercise pada pasien Bell’s palsy  bertujuan untuk melatih 

kembali  gerakan fungsional otot-otot wajah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. apakah pemberian Infra Red (IR) dapat memperlancar sirkulasi peredaran 

darah dan mengurangi spasme otot-otot wajah pada kondisi Bell`s palsy ? 

2. apakah pemberian Massage dapat menjaga sifat fisiologis otot-otot wajah 

pada kondisi Bell`s palsy ? 

3. apakah pemberian stimulasi elektris dengan arus Interrupted Direct Current 

(IDC) dan Mirror Exercise dapat mengembalikan fungsi dan kekuatan otot –otot 

wajah pada kondisi Bell`s palsy ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan pada Karya Tulis  ilmiah Penatalaksanaan Fisioterapi pada 

kondisi Bell’s Palsy Dekstra ini adalah: 

1. Tujuan umum 

untuk mengetahui apakah metode penatalaksanaan Fisioterapi yang digunakan 

oleh penulis dapat mengatasi permasalahan Fisioterapi pada penderita Bell’s palsy. 
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2.  Tujuan khusus 

(1) untuk mengetahui pengaruh Infra Red dalam memperlancar sirkulasi 

peredaran darah dan mengurangi spasme otot-otot wajah pada kondisi Bell`s palsy; 

(2) untuk mengetahui pengaruh pemberian Massege dalam menjaga sifat fisiologis 

otot pada kondisi Bell`s palsy; (3) untuk mengetahui pengaruh stimulasi elektris 

dengan arus Interrupted Direct Current (IDC) dan Mirror Exercise dalam 

pengembalian fungsional dan kekuatan otot-otot wajah pada kondisi  Bell’s palsy. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ilmiah 

Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Bell’s Palsy Dextra ini antara lain: 

1. Penulis  

Diharapkan karya tulis ini membuat penulis dapat lebih mendalami ilmu 

yang telah diberikan dalam setiap kuliah dan mengujinya didalam lingkungan 

masyarakat untuk menambah wawasan serta penggetahuan tentang modalitas 

fisioterapi pada kondisi Bell’s Palsy. 

2. Institusi  

Karya tulis ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pengetahuan-

pengetahuan baru yang menunjang lembaga atau institusi terkait mampu mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan. Sehinga didapatkan ilmu pengetahuan yang 

berkembang dilingkungan masyarakat yang tepat guna,  institusi pendidikan sebagai 

saranan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik di lingkungan pendidikan 
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fisioterapi untuk memahami serta melaksanakan proses fisioterapi dengan modalitas 

yang ada. 

3. Masyarakat 

Memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang peranan fisioterapi 

pada kondisi Bell’s Palsy khususnya kepada para pembaca dan masyarakat. 

4. Pendidikan. 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan  menjadikan inspirasi bagi dunia 

pendidikan. Khususnya dunia kesehatan untuk terus melakukan usaha-usaha yang 

menunjang  ilmu penelitian pada kondisi Bell’s Palsy dengan modalitas Fisioterapi 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




