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Video Instruksional 
Belajar Asyik dengan RUMBEL 

 
 

 

PROGRAM : INSTRUKSIONAL BELAJAR ASYIK DENGAN RUMBEL 

KATEGORI / SERI : FISIKA 

TOPIK/JUDUL : Nol Mutlak 

SASARAN 
(Jenjang/Kelas/Semester) 

: SMA 

MATERI POKOK :  

KOMPETENSI DASAR   

INDIKATOR : Setelah menonton tayangan ini maka siswa  dapat : 

1. Siswa dapat memahami konsel nol mutlak 

PENULIS NASKAH : G Pramono 

PENGKAJI MEDIA : Jazim Hamidi 

DURASI : 6 Menit 

HOST/GURU : Baju Duta RUMBEL/WARNA HITAM(Warna Gelap) 
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NASKAH PROGRAM INSTRUKSIONAL 2018 

JUDUL: Operasi Bilangan Bulat dan Pecahan 
 
 

SCENE VIDEO AUDIO DURASI 

01 Opening Belajar Asyik dengan 
RUMBEL  
 

Musik Opening 
 

15 sec 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampak seorang Guru Pintar Rumbel 
memberikan materi pembelajaran 
dengan sebuah background papan 
whiteboard. 
 
 
 
Keluar Judul Program Pada tayangan 
dengan effek Caption animation 
judul : 
 
 
Keluar Nama Penyaji Materi  
Gatot Pramono serta diikuti 
dibawahnya profesi Guru Pintar 
RUMBEL 
 
Insert gambar thermometer 
 

 
 

Guru Menjelaskan : 
“ Hallo pelajar sekalian pada 
kesempatan kali ini kita akan 

belajar mengenai temperatur 
nol mutlak. Barangkali kalian  
pernah mendengar 
temperature Nol mutlak itu 
apa ? Namun demikian 
barangkali kamu belum 
belum paham, kenapa dalam 
fisika kita mengenal 
temperature nol mutlak. 
 
Dalam kehidupan sehari-hari 
kita mengenal dua jenis 
termometer yang selama ini 
sering kita gunakan yang 
pertama adalah termometer 
berskala celcius dan 
termometer berskala  
Fahrenheit. 
 
 
 
 
 
 
 

40 sec 

03 
 

Tampak seorang Guru Pintar Rumbel 
memberikan materi pembelajaran 
dengan sebuah background papan 
whiteboard. 
 
 
Insert gambar penjelasan materi 
 

 
Tampak seorang Guru Pintar Rumbel 

Namun demikian kedua 
thermometer Celsius dan 
thermometer farhrenheit ini 
berbeda dalam penentuan 
skalanya. 
 
Thermometer berskala 
celcius menentukan titik 
nolnya berdasarkan titik beku 
air dan  menentukan nilai 100 
berdasarkantitik didih air.  
 
 
Sementara thermometer 
skala Fahrenheit 0° 
ditentukan berdasarkan titik 

40 sec 
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SCENE VIDEO AUDIO DURASI 
 
Insert gambar penjelasan 
 

 
 

beku campuran air es dan 
amonium klorida dengan 
demikian dengan skala 
Fahrenheit titik beku air pada 
temperatur 32 derajat dan titik 
didih air pada temperatur 212 
derajat 
 
 
 

04 Tampak seorang Guru Pintar Rumbel 
serta diberi caption Animatik 
penguat tayangan 
 

 
 

Thermometer skala celcius 
dan termometer   skala 
Fahrenheit pada tahun 1700-
an apalah abad 18 

10 sec 

05 Tampak seorang Guru Pintar Rumbel 
memberikan materi pembelajaran 
dengan menggunakan papan 
whiteboard untuk menjelaskan 
sebuah konsep penjelasan grafik 
tentang nol mutlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pada awal tahun 1800-an 
para ahli mempelajari sifat-
sifat gas dan mereka 
menemukan sesuatu yang 
menarik bahwa semua gas 
sifat-sifatnya atau kondisinya 
kalau digambarkan dalam 
grafik. 
gimana kita ambil di sini 
adalah PV dan PV itu dalam 
teori kinetik gas merupakan 
energi dari gas jadi kita lihat 
di sini energi dari gas 
tersebut pada grafik PV  
versus T hampir semua gas 
mengikuti suatu garis lurus di 
sini di sini A + B + C semua 
mengikuti garis lurus, 
yang menarik adalah 
penemuan bahwa semakin 
suhu itu semakin kecil maka 
gas itu akan mengalami 
pengerutan atau dengan kata 
lain ketika dia mencapai titik 
nol maka volume dari gas itu 
juga adalah nol. 
 
 
 
 

4 menit 30 sec 
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SCENE VIDEO AUDIO DURASI 
Tampak seorang Guru Pintar Rumbel 
memberikan materi pembelajaran 
dengan menggunakan papan 
whiteboard untuk menjelaskan 
sebuah konsep penjelasan grafik 
tentang nol mutlak 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nah… kita lihat dari grafik ini 
kalau ini kita extrapolasikan 
maka dia akan sampai pada 
suatu titik yang ketiga grafik 
ini ketiga gas ini akan 
menemui titik yang sama, 
menuju titik sama di sini 
menghitung titik ketiga grafik 
gas a, b dan c itu nilainya 
adalah -273,16 derajat 
celcius adalah titik dimana 
volume gas adalah 0. 
 
Jadi kalau bermacam-macam 
gas grafik dari PVT diplotkan 
pada satu grafik misalnya gas 
a, d dan c maka bentuk 
grafiknya adalah linier dan 
yang menarik adalah ketika 
grafik grafik tersebut di 
ekstrapolasi ketiga grafik dari 
pegas a b dan c akan 
bertemu pada satu titik di 
mana titik tersebut kurang 
lebih nilainya adalah -273,16 
derajat Celcius titik dimana 
Secara teoritis energi adalah 
0 volume adalah 0  
 
Dengan demikian para ahli  
mempostulatkan bahwa titik -
273,6 derajat Celcius inilah  
yang disebut dengan titik nol 
absolut. 
 
Artinya tidak mungkin lagi 
ada kondisi yang dari -273,6 
derajat Celcius kondisi dari 
energi maupun dari kondisi 
kondisi energi maupun 
volume dari gas tersebut 
pada titik -273,6 derajat 
celcius adalah Secara teoritis 
dalam kenyataannya partikel 
molekul atau zat yang lain 
pada titik 0 tersebut pada titik 
masih memiliki energi yang 
diperlukan untuk molekul 
tersebut bergetar atau atom 
tersebut bergetar. 
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SCENE VIDEO AUDIO DURASI 

Insert gambar penjelas tayangan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi titik 0 absolut adalah 

Titik terendah di daratan yang 

lebih rendah dari titik tersebut 
tidak mungkin terjadi dan 
tidak mungkin ada Eksis 
artinya tidak mungkin Exist 
suatu zat yang memiliki 
tekanan energi atau volume 
ya negative, 
yang pada tahun 1858 yang 
mengusulkan agar titik 
tersebut disebut sebagai titik 
nol mutlak atau Absolut 

 

06 Tampak seorang Guru Pintar Rumbel 
memberikan materi pembelajaran 
dengan sebuah background papan 
whiteboard. Yang sedang 
memberikan kesimpulan dan 
mengakhiri pembahasan. 
 

Jadi definisi dari titik Nol 
Mutlak adalah Titik terendah 
di mana keberadaan suatu 
zat masih dimungkinkan 
dengan energi yang 
minimum. 
 
Demikian pelajaran mengenai 
Titik Nol Mutlak mudah-
mudahan dengan pelajaran 
ini kalian lebih memahami 
apa itu titik nol mutlak dan 
dan bagaimana titik nol 
ditetapkan oleh para ahli 
fisika.  
 

40 sec 

07 Insert Caption  
Daftar Sumber Gambar  
Nama Penulis dan Crew Produksi 
CBB Produksi Rumah Belajar 

Musik Closing 10 sec 

 


