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INTISARI 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma integrasi-

interkoneksi sains dan Islam pemikiran Agus Purwanto dalam buku Ayat-Ayat 

Semesta dan Nalar Ayat-Ayat Semesta dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 

pemikirannya, implementasi paradigma integrasi-interkoneksi sains dan Islam 

pemikiran Agus Purwanto terhadap pendidikan.  

Hasil penelitian ini adalah  (1) bentuk paradigma integrasi-interkonksi Sains 

dan Islam oleh Agus Purwanto terangkum dalam gagasan “Trensains” yang 

menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai landasan konstruksi ilmu pengetahuan, 

(2) implementasi paradigma Integrasi-interkoneksi Sains dan Islam terbagi dalam dua 

bentuk, yaitu pesantren sains dan integrasi kurikulum. 

 

Kata kunci: Integrasi-Interkoneksi, Sains, Islam.   
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ABSTRACT 

This research aim to describe the science and Islam integration-

interconnection paradigm of Agus Purwanto thingking in his books, Ayat-ayat 

Semesta and Nalar Ayat-ayat Semesta, and its implementation in education.  

The results of this research are (1) the form of integration-interconnection 

paradigm of science and Islam is summarized in “Trensains” idea that makes Qur’an 

and Hadits the basis for construction of science, (2) the implementation of the science 

and Islam integration-interconnection paradigm is divided into two form, that is  

Pesantren Sains and curriculum integration. 

 

Keywords: integration-interconnection, science, Islam.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pergulatan selama ini antara Sains dan agama yang berdampak negatif 

haruslah dihindarkan, karena keduanya memberikan sumbangsih yang besar 

terhadap permasalahan zaman (Syarif, 2013). Jika keilmuan Islam merasa 

cukup dengan dirinya dan tidak mau berhubungan dengan cabang yang 

lainnya, maka kontribusi terhadap pembangunan karakter bangsa akan 

diragukan (Abdullah, 2014), sebab itulah untuk menghidupkan peradaban 

yang telah berabad-abad mengalami kejumudan dibutuhkan langkah yang 

konkrit dan jelas yaitu umat Islam harus memajukan sains, tekonlogi, dan 

pendidikan secara integratif (Syamsuddin, 2016). 

Dalam hal ini perlunya sebuah paradigma baru dalam membangun 

kesatuan yang menyelaraskan keduanya guna memberikan pemahaman yang 

utuh. Dengan begitu ilmu syarat dengan nilai dan tidak bebas nilai, dalam 

agama sendiri aktivitas harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, 

yang di dalamnya terdapat norma-norma dan prinsip-prinsip ajaran agama. 

Kesadaran transenden itulah yang terus ditekankan oleh para intelektual 

Muslim yang tujuannya adalah mengabdi pada ajaran Ilahi. 
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Masalah dikotomi di antara keduanya, tidak hanya terjadi di Indonesia 

saja melainkan terjadi di seluruh dunia Islam yang mengakibatkan umat Islam 

dalam keterpurukan dan ketidakberdayaan, sementara dunia Barat 

dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka sedang 

memimpin peradaban dunia yang sekuler. Para ahli pendidikan melihat bahwa 

sebab-sebab terjadinya keterpurukan dikarenakan berbagai persoalan 

mendasar yang menimpa dunia Islam, Azra (2007) mengidentifikasi adanya 

tiga persoalan umat Islam yang fundamental. Salah satunya adalah persoalan 

ambivalensi sistem pendidikan yang berimplikasi pada dikotomi keilmuan. 

Ilmu-ilmu umum (sains) terpisah dari ilmu-ilmu agama. 

Hal tersebut di atas kemudian memancing pemikiran-pemikiran atas 

konsep integrasi yang berupaya menyelaraskan antara sains dan agama, 

terkhusus dalam dunia Islam. Di Indonesia, ide isalmisasi ilmu pengetahuan 

diwujudkan antara lain dalam bentuk integrasi “ilmu-ilmu agama” dan “ilmu-

ilmu umum”, ide dasar gagasan ini bertolak dari keyakinan bahwa sumber 

asasi ilmu berasal dari Allah (Abdullah 2014). 

Menurut Rifa’i (2014) wacana integrasi keilmuan yang dikembangkan 

di lembaga pendidikan Islam masih berada pada tataran normatif-filosofis dan 

belum menyentuh ke wilayah-wilayah empirik-implementatif. Salah satu yang 

terabaikan dalam integrasi keilmuan ini adalah menerjemahkannya ke dalam 

kurikulum dan pembelajaran, karena bagaimanapun kurikulum dan 

pembelajaran merupakan bagian penting dalam konteks 
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mengimplementasikan wacana integrasi keilmuan, sehingga tidak hanya 

berdiri pada posisi normatif-filosofis, tetapi juga harus masuk ke dalam 

kurikulum dan pembelajaran secara sistematik. 

Terkait dengan gagasan intelektual muslim dalam mendialogkan sains 

dan Islam, gagasan Agus Purwanto dalam buku Ayat-ayat Semesta  dan buku 

Nalar Ayat-ayat Semesta mengenai Sains Islam perlu diteliti lebih lanjut 

sebagai kontruksi sains ke depan, selain itu Agus Purwanto juga menjadi 

inisiator lahirnya Pesantren Sains sebagai wujud implementasi gagasannya 

dalam pendidikan. 

Lembaga Pesantren Sains merupakan sintesis dari pesantren dan 

sekolah umum bidang sains, dengan kegiatan utamanya mengkaji dan meneliti 

ayat-ayat semesta yang terkandung dalam al-Qur’an. Pesantren Sains tidak 

hanya menggabungkan materi pesantren dan ilmu umum sebagaimana 

pesantren modern, di mana pesantren modern pada umumnya merupakan 

pesantren yang mempergunakan sistem madrasah dan memasukkan pelajaran-

pelajaran umum dalam sistem pendidikannya. 

Pesantren Sains memiliki sistem di mana santri sebagai peserta didik 

akan lebih berkonsentrasi dalam pemahaman al-Qur’an dan al-Hadits, sains 

kealaman (natural science) dan interaksinya. Interaksi antara agama dan sains 

merupakan materi khas Pesantren Sains dan tidak ada dalam pondok 

pesantren modern, menurut Purwanto (2013) hubungan sains dan Islam 

selama ini memiliki berbagai macam model, Pesantren Sains tidak melakukan 
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pendekatan dengan hanya melakukan “Islamisasi Sains” yaitu dengan 

membeberkan ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan sains yang sudah 

ada, juga tidak melakukan pendekatan dengan cara “Saintifikasi Islam” di 

mana hanya berusaha menjelaskan Islam dengan terminologi sains, akan 

tetapi Pesantren Sains megajukan pendekatan “Sains Islam” di mana sains 

dikonstruksi dengan basis wahyu.     

Institusi pendidikan yang baik, didalamnya terkandung sebuah sistem 

yang baik pula. Dari segi kurikulum yang diterapkan, sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh institusi tersebut, serta pengelolaan dalam manajemen 

lembaga. Oleh karenanya Pesantren Sains sebagai institusi pendidikan Islam 

harus menyiapkan semua hal itu untuk memajukan dan mengembangkan unit 

pendidikan yang dikelolanya terutama dalam proses pembelajaran terhadap 

peserta didik yang ada didalamnya. 

Pesantren Sains mempunyai unit pendidikan yang menggunakan 

kurikulum unifikasi di mana mengadopsi kurikulum pendidikan nasional, 

kurikulum Cambridge, dan kurikulum kearifan Pesantren Sains yang 

kemudian diselenggarakan dalam bentuk sistem kredit semester. 

Mengacu pada penelitian M. Yasin Yusuf (2015) mengenai 

epistimologi sains-Islam, penelitian yang dilakukan baru menyentuh ranah 

filosofis konsep integrasi sains dan Islam yang dibawakan oleh Agus 

Purwanto, selain itu pada penelitian Fauzi Annur (2017) yang juga meneliti 

tentang pemikiran Agus Purwanto dalam buku Ayat-Ayat Semesta dan Nalar 
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Ayat-Ayat Semesta hanya sampai pada pembahasan implikasi konsep integrasi 

sains dan Islam terhadap pendidikan. 

Minimnya penelitian terkait pemikiran Agus Purwanto mengenai 

konsep integrasi sains dan Islam yang sampai pada ranah implemetasi konsep 

tersebut, menjadikan lemahnya daya tawar pemikiran Agus Purwanto sebagai 

inovasi dalam pendidikan, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian 

mengenai hal tersebut.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang terdapat permasalahan yang dapat 

teridentifikasi antara lain: Pertama, masih terdapat dikotomi ilmu dalam dunia 

pendidikan. Kedua, minimnya kajian mengenai deskripsi paradigma integrasi 

interoneksi pada pemikiran Agus Purwanto dalm buku Ayat-ayat Semesta dan 

Nalar Ayat-ayat Semesta serta bagaimana implementasi konsep integrasi sains 

dan Islam pada ranah pendidikan.    

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, agar 

tidak terlalu luas bahasan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti 

membatasi permasalahan dengan hanya mendiskripsikan implementasi 

paradigma sains lslam menurut perspektif Agus Purwanto pada pendidikan 

yang terwujud dalam lembaga Pesantren Sains.   
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dalam kajian ini digambarkan 

bahwasannya pendidikan belum mampumengembangkan sains dan agama 

secara integratif-interkonektif di sekolahumum, maupun sekolah agama. 

Selain itu pendidikan lebih dominan bergerakdalam ranah teoritis termasuk 

bidang sains. Sementara ekperimen-eksperimensangatlah penting untuk 

ditanamkan pada setiap peserta didik dalam rangkamengembangkan nalar 

pikirnya secara logis dan empiris. 

Pada kajian ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah yaitu 

bagaimana paradigma integrasi-interkoneksi sains dan Agama pemikiran 

Agus Purwanto dalam buku Ayat-Ayat Semesta dan Nalar Ayat-Ayat Semesta 

serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemikirannya? Dan bagaimana 

implementasi paradigma integrasi-interkoneksi sains dan Agama pemikiran 

Agus Purwanto dalam buku Ayat-Ayat Semesta dan Nalar Ayat-Ayat Semesta 

dalam pendidikan? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan paradigma integrasi-interkoneksi sains dan Agama 

pemikiran Agus Purwanto dalam buku Ayat-Ayat Semesta dan Nalar 

Ayat-Ayat Semesta. 

2. Mendeskripsikan implementasi paradigma integrasi-interkoneksi sains dan 

Agama pemikiran Agus Purwanto dalam buku Ayat-Ayat Semesta dan 

Nalar Ayat-Ayat Semesta terhadap Pendidikan. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Menambah dan memperkaya keilmuan di bidang pendidikan, khususnya 

ilmu pendidikan fisika. 

2. Menambah literatur tentang paradigma integrasi-interkoneksi sains dan 

Islam. 

3. Memberikan gambaran secara umum tentang paradigma integrasi-

interkoneksi pemikiran Agus Purwanto dalam buku Ayat-Ayat Semestadan 

Nalar Ayat-Ayat Semesta dan implementasinya terhadapPendidikan 

Fisika. 

4. Sebagai referensi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, dengan 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif serta menggunakan metode 

atau pendekatan studi kasus, data studi kasus dapat diperoleh dari semua 

pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dapat dikumpulkan dari 

berbagai sumber (Nawawi, 2003), terhadap pemikiran Agus Purwanto 

dalam buku Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat Semesta, dilakukan 

dengan cara membaca, menelaah, menganalisis, menafsirkan data, dan 

didukung dengan data dari subjek penelitian, berupa pemaparan langsung 
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dari Agus Purwanto, melalui wawancara Agus Purwanto terkait kajian 

pemikirannya.  

Dengan pendekatanan ini, peneliti berusaha mendeskripsikan 

paradigma Sains Islam yang dibangun oleh Agus Purwanto dan 

implementasinya terhadap pendidikan. Jadi hasil penelitian ini berupa 

deskripsi atau gambaran tentang penerapan paradigma Sains-Islam dalam 

pendidikan.  

2. Objek dan Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pemikiran 

Agus Purwanto dalam buku Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat 

Semesta, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 

pemikirannya guna mengetahui paradigma Sains Islam dalam perspektif 

Agus Purwanto, sedangkan subjek penelitiannya adalah Agus Purwanto 

sendiri selaku penulis buku Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat 

Semesta. 

3. Sumber Data 

Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber utama dan 

sumber pendukung. Sumber utama dalam penelitian ini adalah dua buku 

yang ditulis Agus Purwanto, yaitu Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat 

Semesta, serta pemaparan langsung dari Agus Purwanto selaku penulis 

buku, yang didapat dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap 
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kegiatannya yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Sains Islam. 

Sedang sebagai sumber pendukung berupa data yang peneliti dapatkan 

dari catatan, transkrip, dan dokumen terkait pemikiran Agus Purwanto 

tentang paradigma Sains Islam. 

4. Instrumen Penelitian  

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri yang merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analis data, penafsir data, dan 

pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian (Moleong, 1999). Data 

yang peneliti kumpulkan adalah pertama, data dokumen yang terdapat 

dalam buku Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat Semesta, berupa 

kandungan isi kedua buku, analisis isi buku, pemikiran Sains Islam, dan 

paradigma Sains Islam dalam perspektif Agus Purwanto dalam kedua 

bukunya, beserta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemikiran 

Agus Purwanto mengenai Sains Islam.  

Kedua, data dari subjek penelitian berupa pengkajian pemikiran Agus 

Purwanto secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap 

kegiatan Agus Purwanto yang berkaitan tentang kajian pemikiran Sains 

Islam. Selanjutnya, melalui data-data yang telah didapat peneliti sebagai 

instrumen penelitian melakukan analis data, penafsir data, dan akhirnya 

mengambil keputusan secara tepat dan terarah (Arifin, 1994). 

5. Tahapan Pengumpulan data 
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Dalam penelitian ini terdapat tahapan pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Pengkajian dokumen. Dokumen yang digunakan peneliti meliputi 

dokumen utama berupa literatur dan buku yang dikaji dan juga 

dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal 

(Riyanto,2001), berupa buku Aya-ayat Semesta dan Nalar Ayat-

ayat Semesta. Serta didukung dengan catatan-catatan, transkrip, 

jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

pemikiran Agus Purwanto tentang Sains Islam.      

2. Wawancara. Merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, dalam wawancara ini merupakan pembicaraan informal 

dan menggunakan pedoman (Basrowi, 2008). Dilakukan dengan 

mewawancarai Agus Purawnto Sebagai Penulis buku Ayat-ayat 

Semesta dan Nalar Ayat-ayat Semesta. 

3. Observasi, dilakukan untuk menggali data dari sumber data secara 

langsung, dalam penelitian ini proses observasi dilakukan dengan 

pemusatan perhatian peneliti terhadap obyek penelitan dengan 

menggunakan seluruh alat indera peneliti baik penglihatan dan 

pendengaran (Arikunto, 1997) dalam kegiatan yang dilakukan oleh 

Agus Purwanto terkait pemikiran Sains Islam. 

6. Teknik Analisis Data 
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Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik kajian isi atau content analysis pada buku Ayat-ayat Semesta dan 

Nalar Ayat-ayat Semesta. Langkah-langkah yang ditempuh untuk sampai 

pada analisis data adalah sebagai berikut: Pertama, penulis menghimpun 

butir-butir data yang relevan dengan masalah-masalah yang tercakup 

dalam kajian penelitian ini dari sumber primer dan sekunder. Kedua, 

mengklasifikasikan data ke dalam sejumlah pembahasan. Ketiga, 

mendeskripsikan dan menganalisis data secara kritis dalam pembahasan 

masing-masing agar masalah yang dibicarakan jelas 

Analisa data terhadap data-data yang telah didapat dilakukan 

dengan metode reduksi data guna memfokuskan penyusunan data, yang 

selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif, berupa narasi atas 

paradigma Sains Islam dalam perspektif Agus Purwanto dan 

implementasinya dalam pendidikan. 

H. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai penerapan suatu konsep dalam strategi pembelajaran 

sudah banyak dilakukan, untuk mengetahui keorisinalitas penelitian yang 

penulis lakukan, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan yang penulis 

jadikan perbandingan dalam menulis penelitian ini.  

1. Hasil penelitian berupa jurnal oleh Mohamad Yasin Yusuf tahun 

2015 mengenai pesantren sains yang mengulas tentang landasan 
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tercetusnya SMA Trensains Tebuireng dan pengaruh 

landasantersebut pada kemajuan Islam. 

2. Hasil penelitian berupa tesis oleh Fauzi Annur tahun 2017 

mengenai integrasi-interkoneksi sains dan agama pemikiran Agus 

Purwanto dan implikasnya terhadap pendidikan agama Islam.  

3. Hasil penelitian berupa tesis oleh Nurul Ummatun tahun 2015, 

mengenai pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan agus purwanto 

dalam buku ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta. 

Ketiga penelitian diatas peneliti gunakan sebagai penelitian yang relevan, 

karena memiliki persamaan yaitu penelitian terhadap pemikiran Agus 

Purwanto dalam buku Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat Semesta, di 

mana ketiga penelitian tersebut terbatas pada kajian filosofis atas pemikiran 

Agus Purwanto, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti lebih jelasnya disajikan dalam tabel 1.1: 

No. Penelitian  Persamaan  Perbedaan  Hasil  

1. Jurnal M. Yasin Yusuf, 

PesantrenSains: 

Epistimology of Islamic 

Science in Teaching 

System, Walisongo, Vol 

Meneliti tentang 

pemikiran Agus 

Purwanto dalam 

buku Ayat-ayat 

Semesta dan Nalar 

Mengkaji landasan 

tercetusnya Pesantren 

Sains 

Metodologi epistemologi 

Sains Islam yang 

dinamakan metodologi 

transendental-sintesis. 
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23, N0 2, tahun 2015 Ayat-ayat Semesta 

2. Tesis Fauzi Annur, 

Integrasi-Interkoneksi 

Sains dan Agama 

Pemikiran Agus Purwanto 

dan Implikasinya terhadap 

Pendidikan Agama Islam 

Meneliti tentang 

pemikiran Agus 

Purwanto dalam 

buku Ayat-ayat 

Semesta dan Nalar 

Ayat-ayat Semesta 

Mengulas kelemahan dan 

kelebihan pemikiran 

Agus Purwanto dan 

hubungannya dengan  

pendidikan Agama Islam 

Deskripsi atas implikasi 

Sains dan Pendidikan 

Agama Islam 

3 Tesis Nurul Ummatun, 

Pemikiran Islamisasi Ilmu 

Pengetahuan Agus 

Purwanto dalam Buku 

Ayat-ayat Semesta dan 

Nalar Ayat-ayat Semesta 

Meneliti tentang 

pemikiran Agus 

Purwanto dalam 

buku Ayat-ayat 

Semesta dan Nalar 

Ayat-ayat Semesta 

Mengulas karakter 

hubungan sains dan 

Islam dalam pemikiran 

Agus Purwanto 

Deskripsi atas gagasan 

Islamisasi ilmu dalam 

buku Ayat-ayat Semesta 

dan Nalar Ayat-ayat 

Semesta 

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini menjadi penelitian yang benar-benar berbeda telah 

dilakukan sebelumnya (tersebut di atas) di mana dalam penelitian ini akan 

mengulas penerapan konsep integrasi-interkoneksi sains Islam yang 

ditawarkan Agus Purwanto dalam buku Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-

ayat Semesta pada ranah pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditulis pada Bab I dan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, 

paradigma integrasi-interkoneksi Sains Islam yang digagas Agus Purwanto 

baik dalam buku-bukunya maupun kegiatan yang berkaitan dengan 

pemikirannya yang lain mempunyai basis keilmuan yang bertumpu pada 

wahyu, dengan upaya mengeksplorasi dan mengelaborasi ayat-ayat semesta 

yang ada dalam al-Qur’an sebagai wahyu umat Islam yang kemudian menjadi 

dasar atas konstruksi konsep Sains Islam yang ditawarkan. 

Kedua, dalam upaya agar konsep Sains Islam yang ditawarkan Agus 

Purwanto tidak berhenti hanya pada tataran wacana, maka didirikanlah 

lembaga pendidikan Pesantren Sains yang bekerja sama dengan organisasi 

masyarakat Islam di Indonesia yaitu Muhammdiyah dan Nahdlotul ‘Ulama 

sebagai bentuk implementasi konsep Sains Islam pada ranah pendidikan. 
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B. Saran  

1. Penelitian ini terbatas pada kajian pemikiran Agus Purwanto dalam buku 

Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat Semesta, peneliti mengharapkan 

adanya penelitian lebih lanjut yang dapat digali dari karya dan kegiatan 

Agus Purwanto berkaitan dengan kajian integrasi Sains dan Islam. 

2. Penelitian hanya terbatas pada deskripsi mengenai konsep Sains Islam 

dalam Perspektif Agus Purwanto dan implementasinya dalam bentuk 

kurikulum, peneliti berharap akan adanya penelitian mengenai bagaimana 

proses pembelajaran menggunakan konsep Sains Islam pada lembaga 

pendidikan di tingkat manapun.  
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LAMPIRAN 

A. Panduan Wawancara 
1. Agus Purwanto dikenal sebagai ilmuwan fisika teori, bagaimana 

kemudian bersinggungan dengan kajian integrasi sains dan Islam? 
2. Dengan berkembangnya sains di dunia Islam, seberapa besar pengaruh 

para intelektual muslim pada gagasan konsep sains Islam yang Agus 
Purwanto?    

3. Terkait dengan latar belakang penulisan buku Ayat-ayat Semesta dan 
Nalar Ayat-ayat Semesta, bagaimana munculnya ide penulisan buku 
tersebut? 

4. Dalam interaksi sains dan Islam, ada beberapa macam konsep, dari 
wacana yang dituangkan dalam kedua buku tersebut, seperti apakah 
konsep yang ingin Agus Purwanto tawarkan? 

5. Sebagaimana diketahui Agus Purwanto juga seorang pendidik, dari 
konsep tersebut, bagaimana implikasinya terhadap pendidikan? 

6. Selain sebagai pendidik, Agus Purwanto juga dikenal sebagai penggagas 
Pesantren Sains (Trensains), bagaimana gagasan tersebut 
terimplementasikan? 

7. Selain dari buku dan pengajaran yang Agus Purwanto lakukan, adakah 
kegiatan lain yang sedang dilakukan berkaitan dengan konsep yang Agus 
Purwanto hadirkan? 
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B. Surat Izin Penelitian 
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C. Cover Buku Ayat-ayat Semesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Cover Buku Nalar Ayat-ayat Semesta 
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E. SMA Trensains Sragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. SMA Trensains Tebuireng 
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G. Dokumentasi Kegiatan Peserta Didik 
a. Kegiatan Pembelajaran SMA Trensains Sragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Observasi Kadar PH

Gambar 2 Pengambilan Sample Tanah
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b. Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik SMA Trensains Tebuireng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Gambar 3 Percobaan Kimia di Laboratorium

Gambar 4 Pengukuran Lingtang Kota
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