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PENATALAKSANAAN ELECRICAL STIMULATION DAN MASSAGE 

PADA KASUS BELL’S PALSY DEXTRA DI RSJD DR. RM. 

SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH 

(AYU INTI DWI JAYANTI, 2019, 30 halaman) 

 

Abstrak 

Bell’s palsy adalah kelainan yang terjadi di saraf wajah sehingga menyebabkan 

kelumpuhan secara tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Pada kasus bell’s palsy, 

fisioterpi berperan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. 

Teknologi intervensi yang dapat digunakan pada kasus bell’s palsy bermacam-

macam, beberapa diantaranya adalah ES (Electrical Stimulation), dan massage. 

Untuk mengetahuai manfaat dari pemberian ES (electrical stimulation), dan 

massage dalam meningkatkan kekuatan otot wajah pada pasien bell’s palsy. 

Setelah dilakukan 5 kali tindakan fisioterapi dengan  ES (electricaal stimulation) 

dan massage, diperoleh hasil pengukuran kekuatan otot-otot wajah menggunakan 

MMT sebahai berikut: a) M. Frontalis T1: 0 menjadi T5: 1, b) M. Corrugator 

Supercili T1: 1 menjadi T5: 1, c) M. Orbicularis Oculli T1: 1 menjadi T5: 5, d) M. 

Procerus T1: 0 menjadi T5: 1, e) M. Nasalis T1: 1 menjadi T5: 3, f) M. 

Zigomaticum Mayor dan M. Zigomaticum Minor T1: 0 menjadi T5: 1, g) M. 

Orbicularis Oris T1: 3 menjadi T5: 3, h) M. Depresor Anguli Oris T1: 0 menjadi 

T5: 1, i) M. Buccinator T1: 0 menjadi T5: 1, j) M. Mentalis T1: 1 menjadi T5: 1, 

k) M. Risorius T1: 0 menjadi T5: 0. Sedangkan untuk hasil pengukuran 

kemampuan aktivitas fungsional pada wajah menggunakan Ugo Fisch Scale 

dengan hasil sebagai berikut: a) Istirahat T1: 6 menjadi T5: 6, b) Mengerutkan 

Dahi T1: 0 menjadi T5: 3, c) Menutup Mata T1: 0 menjadi T5: 21, d) Tersenyum 

T1: 0 menjadi T5: 9, e) Bersiul T1: 7 menjadi T5: 7. 

 

Kata Kunci: bell’s palsy, ES, massage. 

 

Abstract 

Bell’s palsy is a disorder of the facial nerve that causes weakness or paralysis of 

the muscles abruptly on one side of the face. In the case of bell’s palsy, 

physioytherapy role is prevent further complications. Physiotherapy intervention 

technologies that can be used in case of bell’s palsy  varies, some of which are ES 

(electrical stimulation), and massage. To determine the benefits of ES (electrical 

stimulation), and massage in increasing the strength of the facial muscles and 

improve functional ability of facial muscles in patients bell’s palsy. After 5 times 

act with ES (electircal stimulation), massage and as follows: a) m. frontalis T1: 0 

become T5: 1, b) m. corrugator supercili T1: 1 become T5: 1, c) m. orbicularis 

oculli T1: 1 become T5: 5, d) m. procerus T1: 0 become T5: 1, e) m. nasalis T1: 1 

become T5: 3, f) m. zigomaticum mayor and m. zigomaticum minor T1: 0 become 

T5: 1, g) m. orbicularis oris T1: 3 become T5: 3, h) m. depresor anguli oris T1: 0 

become T5: 1, i) m. buccinator T1: 0 become T5: 1, j) m. mentalis T1: 1 become 

T5: 1, k) m. risorius T1: 0 become T5: 0. While the results of measurement of the 

ability of functional activity using Ugo Fisch Scale as follows: a) break T1: 6 

become T5: 14, b) frown T1: 0 become T5: 3, c) a close eye T1: 0 become T5: 21, 

d) smiling T1: 0 become T5: 9, e) whistling T1: 7 become T5: 7. 

 

Keywords:  bell’s palsy, ES, massage. 
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1. PENDAHULUAN 

Bell’s palsy adalah kelumpuhan pada salah satu sisi wajah, yang dapat 

menyebabkan tidak mampuan menutup mata atau mulut pada sisi yang lumpuh. 

Istilah bell’s palsy biasanya digunakan untuk kelumpuhan pada nervus VII dengan 

jenis perifer yang timbul secara akut (Fanani, 2012). 

Insiden bell’s palsy sebesar 20-30 kasus per 100.000 orang di dunia, dan 

puncaknya antara tiga dan lima dekade ini (Guzelant, 2014). Menurut Salvo 

(2013), kejadian bell’s palsy di Amerika Serikat dialami oleh wanita dan pria usia 

20 sampai 60 tahun dan dengan angka kejadian mencapai 2 dari 10.000 orang. 

Penanganan fisioterapi sebagai bentuk pelayanan dari kesehatan yang 

bermanfaat dalam mengembangkan, memelihara, serta memulihkan gerak serta 

fungsi tubuh menggunakan penanganan manual, peningkatan gerak, peralatan 

(fisik, elektroterapeutis, serta mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi 

(Kemenkes RI, 2013).  

  

2. METODE 

Bell’s palsy menimbulkan beberapa masalah yaitu adanya kelemahan otot dan 

penurunan kemampuan fungsional pada wajah, dalam hal ini diukur dengan 

menggunakan skala ugo fisch. Penatalaksanaan fisioterapi yang dilakukan 

sebanyak 5 kali di RSJD DR. RM. Soedjarwadi pada tanggal 7,11,14,18, dan 21 

Februari 2019 dengan menggunakan modalitas ES (electrical stimulation) dan 

massage. Penggunaan ES pada kasus ini menggunakan arus faradic. Arus faradic 

lebih memiliki efek fisiologis dalam menstimulasi saraf sensorik dan motorik 

pasien dengan gangguan saraf tepi (Sighn, 2012). Efek massage pada otot dan 

jaringan lunak yaitu menjaga otot dalam keadaan baik dari nutrisi, fleksibilitas, 

dan vitalitas setelah mengalami trauma atau gangguan pada otot. Massage tidak 

meningkatkan massa otot, tetapi akan meningkatkan tonus otot (Prentice, 2012).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Setelah dilakukan treatment sebanyak 5 kali, dengan menggunakan ES dan 

massage didapatkan hasil sebagai berikut: 
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3.1.1 Kekuatan otot dengan MMT 

Tabel 1. Kekuatan otot dengan MMT 

 Otot Wajah T1 T2 T3 T4 T5 

m. frontalis 0 0 1 1 1 

m. corrugator   1 1 1 1 1 

m. orbicularis oculli 1 3 3 3 5 

m. procerus 0 0 1 1 1 

m. nasalis 1 1 1 1 3 

m. zigomaticum mayor dan 

m. zigomaticum minor 

3 1 1 1 1 

m. orbicularis oris 3 3 3 3 3 

m. depresor anguli oris 0 0 0 1 1 

m. buccinator 0 0 1 1 1 

m. mentalis 1 1 1 1 1 

m. risorius 0 0 0 0 0 

Jumlah 7 10 13 14 18 
 

3.1.2 Kemampuan Fungsional 

 

Gambar 1. Diagram kemampuan fungsional 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 ES (electrical stimulation) 

Setelah diberikan 5 kali terapi dengan modalitas ES didapatkan peningkatan 

kekuatan otot. Electrical stimulation (ES) dalam kasus bell’s palsy ini 

menggunakan arus faradic. Arus ini lebih memiliki efek fisiologis dalam 

menstimulasi saraf sensorik dan motorik pada pasien dengan gangguan saraf tepi 

(Sighn, 2012). 
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3.2.2 Massage 

Penggunaan massage pada kulit dapat meningkatkan temperatur dalam kulit, 

karena adanya efek mekanik yang dihasilkan dari massage. Dari efek tersebut 

akan meningkatkan suhu dan menurunkan resistensi kulit, efek massage terhadap 

otot dan jaringan lunak yaitu dapat menjaga otot dalam keadaan terbaik, 

fleksibilitas dan vitalitas setelah mengalami trauma. Massage tidak dapat 

meningkatkan massa otot, tetapi akan meningkatkan tonus otot (Prentice, 2012). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan fisioterapi pada pasien Tn.S usia 56 

tahun, dengan diagnosa bell’s palsy dextra mengalami beberapa permasalahan 

yaitu 1) kelemahan otot wajah dextra, 2) penurunan kemampuan fungsional. 

Setelah diberikan modalitas fisioterapi, dapat disimpulkan bahwa modalitas yang 

digunakan yaitu ES dan massage berperan dalam 1) peningkatan kekuatan otot-

otot wajah sisi dextra, 2) peningkatan kemampuan fungsional. 

4.2 Saran 

4.2.1 Kepada pasien 

Saran untuk pasien yakni melakukan home program yang diberikan oleh 

fisioterapis yakni untuk memakai masker pada saat bepergian dan menutup kaca 

helm pada saat mengendarai sepeda motor. Selain itu, pasien disarankan untuk 

menghindari makan dan minum yang dingin-dingin, tidak menggunakan kipas 

angin pada saat tidur dan tidak tidur dilaintai yang dingin. 

4.2.2 Kepada fisioterapis 

Saran untuk fisioterapis adalah untuk lebih memperhatikan assesment sebelum 

mendiagnosa dan menetukan tujuan serta intervensi yang akan diberikan kepada 

pasien. Selain itu, fisioterapis hendaknya selalu melakukan reevaluasi terhadap 

kondisi pasien untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan saat terapi diberikan. 
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