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Abstrak
The development of science is a complex process of individual creativity.
Because of that science should not be described or regulated by any form of
regulation or legal system. To resist attempts to curb the science in formal and
rigid forms, Paul Feyerabend offers two things, namely that replicates the
principles and the principle of anything goes. The principle of the development
means, we do not work in a system of thought life forms and the single
institutional framework. Instead, we should put pluralism as a theory and
methodology, systems of thought and forms of life within the institutional
framework. And the principle of freedom anything goes (anything goes), means
freeing all forms of a trip is, without much bound by a system. Feyerabend
thought it quite well practiced in religious studies because they could create an
understanding that is not stuck to the approach dogmatic and ideological. The
plurality of approaches when assessing religions is richness to create a wide
variety of religious studies approaches.
Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan proses kreativitas individual yang
kompleks. Karena itu ilmu pengetahuan tidak boleh diterangkan atau pun
diatur oleh segala macam bentuk peraturan maupun sistem hukum yang
berlaku. Untuk melawan upaya mengkooptasikan ilmu pengetahuan dalam
bentuk-bentuk baku yang formal dan rigid, Paul Fayerabend menawarkan dua
hal, yaitu prinsip pengembangbiakkan dan prinsip apa saja boleh. Prinsip
pengembangan maksudnya, kita tidak bekerja dalam suatu sistem pemikiran
bentuk-bentuk kehidupan dan kerangka institusional yang tunggal. Tetapi
sebaliknya, kita seharusnya menempatkan pluralisme sebuah teori dan
metodologi, sistem-sistem pemikiran dan bentuk-bentuk kehidupan dalam
kerangka institusional. Dan Prinsip kebebasan apa saja boleh (anything goes),
maksudnya membebaskan segala bentuk sebuah perjalanan apa adanya,
dengan tanpa banyak terikat oleh sebuah sistem. Pemikiran Fayerabend ini
cukup baik dipraktikkan dalam studi agama karena dapat melahirkan
pemahaman yang tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat dogmatis dan
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ideologis. Pluralitas dalam berbagai pendekatan ketika mengkaji agama
merupakan kekayaan tersendiri untuk menciptakan berbagai macam
pendekatan studi agama.
Kata Kunci: Paul Fayerabend, Ilmu Pengetahuan, Epistemologi, Studi Agama
Pendahuluan
Persoalan epistemologi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan
tentang pengetahuan. Sebelum dapat menjawab pertanyaan kefilsafatan, perlu
kiranya untuk diperhatikan bagaimana dan dengan sarana apakah kita dapat
memperoleh pengetahuan. Memang sebernanya, kita dapat menganggap
mempunyai suatu pengetahuan setelah meneliti pertanyaan-pertanyaan
epistemologi. Kita mungkin dalam keadaan terpaksa mengingkari kemungkinan
untuk memperoleh pengetahuan, atau mungkin sampai kepada kesimpulan
bahwa apa yang kita punyai hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan bukanya
sebuah kepastian, atau mungkin dapat menetapkan batas-batas antara bidangbidang memungkinkan adanya sebuah kepastian yang mutlak dengan bidangbidang yang tidak memungkinkanya.1
Sangat sukar untuk menemukan nama yang tepat bagi kelompokkelompok ahli filsafat yang sangat berbeda-beda, yang lebih menekankan sifat
kontekstual keilmuan. Walaupun amat berbeda pendapat, semua sepakat
mengenai pentingnya seluruh konteks demi terjadinya suatu sistem dalam dunia
ilmiah. Kemudian para ilmuan memiliki kesepakatan yang sama betapa
pentingnya suatu pembaharuan yang terus-menerus. Para ilmuan yang beraliran
konstruktivisme tentunya dapat dibedakan dari beberapa kelompok. Kelompok
yang pertama yang paling dekat dengan pendekatan positivisme logis, karena
amat mementingkan aparat logis ilmu, adalah pandangan W. V O. Quine.
Pendapat oleh W. Stegmuller disebut suatu bentuk “holisme” (bertolak dari
keseluruhan, istilah biologi diterapkan pada sistem ilmu). Dinamakan juga tesis
Duhem-Quine, seperti juga Lakatos. Kelompok yang kedua, biasanya diberi
nama “filsafat ilmu baru” melangkah lebih jauh lagi. Menurut mereka, bahwa
sistem keilmuan dan kebudayaan itu sendiri saling resap-meresapi. Oleh karena
itu, perkembangan ilmu yang terjadi lewat kejutan dan urgen di luar ilmu,
seperti perkataan antara para penelaah dan anggapan susila sosial, lebih
berperan. Sebetulnya itu semua tidak menyangkut suatu “mazhab” melainkan
sejumlah peneliti yang sering bekerja lepas satu sama lain. Memang mereka
sangat menaruh perhatian untuk menyusun sebuah teori ilmiah, maka heruistik
diperhatikan juga dari sekian banyak ilmuan seperti P.K. Feybernd, . N. R.
Hansen, T.S Khun, dan M. Polanyi.2
1
2

Clipings Materi Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. hlm. 135.
Ibid., h. 87-88.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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Krisis epistemologis memberikan keprihatinan terhadap perkembangan
metodologi ilmu pengetahuan mau tidak mau akan membawa pada
problematika yang lebih luas sebagai status questitionis-nya, yaitu krisis
pengetahuan masyarakat Barat tempat ilmu pengetahuan sangat berkembang
sangat subur. Yang dimaksud dengan krisis pengetahuan di sini bukanlah
berkurangnya ilmu pengetahuan, sebab dewasa ini pengetahuan justru
bertambah secara kualitatif maupun kuantitatif. Krisis ini lebih menyangkut
menyempitnya pengetahuan akibat dari reduksi-reduksi metodologis tertentu
yang disertai dengan fragmentasi dan instrumentalisasi pengetahuan.3
Suatu “krisis” menurut F. Budi Hardiman, terjadi bila peralihan dari
keadaan lama ke keadaan yang baru yang belum pasti. Misalnya, cara berfikir
lama telah ditinggalkan, tetapi cara berfikir yang baru belum seluruhnya
terintegrasi dalam diri manusia dengan segenap matranya, sehingga justru
menghasilkan keresahan dan kegelisahan yang mendalam akibat belum
terbentuknya weltanschaung yang utuh. Krisis pengetahuan yang terjadi sejak
paro pertama abad ini, merupakan hasil dari perkembangan sejarah pemikiran
yang terjadi sejak proses modernisasi terjadi di Barat yang meruntuhkan
tatanan nilai masyarakat pada abad pertengahan, melalui Renaissance dan
memuncak pada zaman Aufklarung dan akhirnya menemui batas-batas sejak
permulaan abad ini.4
Kebebasan sering diartikan memiliki sifat ekslusif namun seringkali
dikategorikan secara positif dan negatif. Keduanya sangat berpengaruh terhadap
anything goes yang memiliki sisi eksternal dan internal. Eksternalitas anything
goes sangat berkaitan dengan makna kebebasan secara positif, sedangkan
internalitas anything goes berkaitan dengan makna kebebasan secara negatif.
Dengan demikian, dalam perspektif anything goes, ilmu dapat meningkatkan
kebebasan individu, namun keduanya berada di dalam situasi yang sangat unik
untuk mengingatkan pemaknaan terhadap ilmu yang berwajah ganda maupun
sifat kebebasan individu yang terbagi menjadi secara positif dan negatif.
Anything goes juga tidak dapat dipahami secara longgar karena
eksistensinya di dalam wacana keilmuan mengandaikan situasi dan kondisi
fasis. Fasisme ilmu memang tidak sama dengan krisis ilmu seperti yang digagas
oleh Kuhn. Namun, fasisme ilmu menyerupai salah satu dari ketiga jenis krisis
ilmu a la Kuhn dan belum tentu sebaliknya. Sebagian pihak yang menganggap
bahwa fasisme ilmu sama dengan atau sekurangnya menyerupai ilmu dalam
keadaan normal (normal science) agaknya luput dari pembacaan bahwa krisis
ilmu memiliki tiga jenis “hilir”. Fasisme ilmu memiliki ciri-ciri yang serupa

3

F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus
Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Modernitas (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 50.
4
Ibid., h. 51.
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dengan dua dari tiga jenis hilir ini dan perlu ditekankan bahwa tidak demikian
sebaliknya.
Biografi Paul Fayerabend
Paul Karl Fayerabend lahir pada 13 Januari 1924 di Vienna, Austria,
dalam sebuah keluarga kelas menengah. Bapaknya seorang pegawai negeri dan
bunya seorang tukang jahit. Perang Dunia II membuat kehidupan di Vienna
begitu sulit hingga Fayerabend sampai usia enam tahun hanya berada di dalam
rumah. Masa kecilnya bisa dibilang sama sekali terputus dengan dunia luar,
termasuk tetangga sekalipun. Sesekali ia keluar, namun hanya untuk pergi ke
bioskop.
Pada usia lima tahun, Fayerabend melarikan diri dari rumah, karena
ruang geraknya yang selama ini terbatas. Ketika pertama kali masuk sekolah
pada usia enam tahun, ia kebingungan untuk bersosialisasi dengan teman.
Fayerabend dalam autobiografinya menyatakan, “Saya tidak tahu bagaimana
kehidupan orang lain dan apa yang mereka lakukan”. Baginya dunia penuh
dengan keanehan dan hal yang tidak dapat dijelaskan.5
Ketika duduk di bangku Realgymnasium, Fayerabend terkenal sebagai
Vorzugsschüler, yaitu julukan yang diberikan kepada murid yang nilainya di
atas rata-rata. Bahkan pada usia 16 tahun. Pengetahuan Fayerabend di bidang
Fisika dan Matematika sudah melampaui gurunya, akan tetapi, prestasi ini tidak
serta merta mendorongnya untuk langsung terjun ke dunia akademis, baik pada
bidang Fisika, maupun Filsafat. Justru guru sekolahnya, Oswald Thomas yang
merangsang ketertarikan Fayerabend pada Fisika dan Astronomi. Debutnya
membaca teks Filsafat justru ketika ia harus membaca novel yang akan
dipentaskan oleh grup drama di sekolah. Fayerabend juga menaruh minat yang
cukup besar dalam bidang musik. Mengenai minat dan bakatnya yang luas ini,
Fayerabend berujar: “Perjalanan hidup saya jelas: astronomi teoritis sepanjang
hari, terutama dalam perturbation theory; kemudian latihan dan mengajar vokal,
opera di sore hari; dan observasi astronomis di malam hari. Hambatan yang
masih tersisa hanyalah perang”.6
Perang Dunia II memaksanya untuk masuk ke Arbeitsdienst, dan
mengikuti pendidikan dasar di Pirmasens, Jerman. Pada masa ini, Fayerabend
lebih memilih untuk tetap tinggal di Jerman untuk menghindari pertempuran,
namun setelah itu, ia meminta untuk dikirim ke medan perang karena merasa
bosan dengan kegiatan membersihkan barak. Dalam masa perang, ia pernah
tertembak di bagian kiri tulang belakang sehingga ia impoten seumur hidup
sejak umur 21 tahun. Sedikit-banyak hal tersebut akan mengganggu kehidupan
pribadinya. Pada tahun 1946, ia menerima beasiswa untuk belajar musik di
5
6

Qusthan Abqary, Melawan Fasisme Ilmu (Jakarta: Kelindan, 2009), h. 17.
Ibid., h.18.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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Weimar. Di sini, ia sempat bergabung dengan Cultural Association for the
Democratic Reform of Germany. Setahun kemudian, ia kembali ke Vienna
untuk kuliah Sejarah dan Sosiologi. Tak lama kemudian, minatnya berpaling
lagi ke Fisika.
Karir akademis Fayerabend semakin cemerlang. Tahun 1949, ia
berhasil menjadi ketua Kraft Circle, yaitu lingkar studi filsafat yang diampu
oleh Viktor Kraft, seorang anggota Lingkaran Wina sekaligus supervisor proyek
disertasi Fayerabend dalam bidang Filsafat mengenai basic statements.
Kelompok tersebut berkonsentrasi pada upaya pemecahan masalah filosofis
secara non metafisis, dengan mengacu pada penemuan ilmu. Ludwig
Wittgenstein pernah memberi ceramah dalam
Kraft Circle sehingga
Fayerabend mulai tertarik dengan gagasannya. Bahkan di kemudian hari,
Fayerabend mengaku banyak terinspirasi oleh metode Filsafat Wittgenstein.
Tahun 1951 Fayerabend mengajukan beasiswa ke British Council untuk
belajar di bawah bimbingan Wittgenstein di Cambridge University, namun
gagal karena Wittgenstein terlebih dahulu meninggal sebelum Fayerabend tiba
di Inggris. Setahun kemudian, Popper yang menggantikan Wittgenstein untuk
menjadi supervisor di London School of Economics (LSE). Di LSE,
Fayerabend mengambil studi mengenai teori Quantum dan pemikiran
Wittgenstein.
Tahun 1953, Fayerabend lebih memilih untuk kembali ke Vienna
ketimbang bekerja sebagai asisten Popper. Padahal Popper sudah
mengupayakan beasiswa tambahan bagi Fayerabend untuk bekerja sebagai
asistennya. Tawaran Popper diambil oleh Joseph Agassi, teman Fayerabend,
yang di kemudian hari menuduh Fayerabend melakukan plagiasi atas gagasan
Popper. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1955, Fayerabend mengajar secara
penuh di University of Bristol, Inggris. Setahun kemudian, ia menikahi istri
keduanya, Mary O’Neill. Kehidupan pribadi yang kawin-cerai, sedikit-banyak
tentunya akan memengaruhi kedewasaan emosi seseorang. Terlihat jelas bahwa
Fayerabend, meski menikah sebanyak empat kali, tidak belajar dari pernikahan
terdahulu. Tiga tahun kemudian, Fayerabend menjadi dosen tamu di University
of California, Berkeley. Di sini, kerangka awal pemikiran filosofisnya mulai
dibangun. Pada 11 Februari 1994, ia meninggal dunia dalam usia 70 tahun
karena kanker otak.7
Anarki Epistemologi
Ketika berbicara pemikiran Fayerabend, banyak mengajukan pemikiran
yang bisa dikatakan amat menentang dan tergolong baru dalam dinamika
perkembangan filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan menurut Fayerabend, di dalam
proses perkembanganya pada hakikatnya tidak bisa diterangkan atau pun diatur
7

Ibid., h.19.
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oleh segala macam bentuk peraturan maupun sistem hukum yang berlaku.
Upaya semacam itu nantinya akan sia-sia dan tidak sesuai dengan fakta yang
ada. Menurut Fayerabend, perkembangan ilmu pengetahuan itu diakibatkan
proses kreativitas individual, tawaran yang diberikan olehnya satu-satunya
prinsip yang tidak menghambat proses pengetahuan ia menawarkan “anything
goes”. Fayerabend mencoba mendobrak anggapan bahwa ada keteraturan dalam
dinamisasi ilmu pengetahuan, yang kemudian keteraturan dalam dinamisasi
ilmu pengetahuan hendak difaktakan dalam sebuah hukum dan sistem. Hal
seperti inilah dapat dimengerti ketika jika mengingat betapa begitu
kompleksnya situasi dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, tidak
mungkin mengandalkan berbagai perkembangan ilmu pada suatu metodologi
ataupun hukum perkembangan manapun.
Fayerabend begitu menentang metode dengan argumentasi yang begitu
kuat. Menurutnya, ketika menjalani sebuah riset dan mengambil sebuah
keputusan, sebaiknya para ilmuan tidak bisa dibatasi sama sekali walaupun
dibimbing oleh metode-metode yang sudah ada. Ia harus bebas. Dalam proses
kegiatan ilmiah harus berupaya bersifat “anarkistik”.
Dalam pandangan Fayerabend, pandangan masyarakat tentang ilmu
pengetahuan memiliki posisi yang sama dengan agama pada masa abad
pertengahan. Kendati masyarakat memiliki kebebasan memilih ilmu agama,
bahkan dalam sebuah lingkungan masyarakat tertentu memiliki kebebasan
memilih beragama dan tidak beragama. Mau tidak mau sebuah masyarakat
harus mempelajari ilmu pengetahuan. Fayerabend sangat mendukung betapa
pentingnya kebebasan manusia ketika memperjuangkan sebuah pengetahuan,
gagasan seperti inilah Fayerabend begitu mendapat inspirasi yang besar dari
pemikiran Mill.
Kesamaan antara Kuhn dan Fayerabend sesungguhnya terletak pada
ilmu-ilmu atau teori tidak bisa diukur dengan standar yang memiliki kesamaan
yang sama. Pandangan Fayerabend tentang observasi, harus disesuikan dengan
kontekstualisasi sebuah teori. Dengan pandangan seperti inilah Fayerabend
mencoba menantang untuk memisahkan antara teori dan observasi.
Konstruks Epistemologi Fayerabend
1. Sumber dan Hakikat Pengetahuan
Apa artinya “mengetahui” ? Yang jelas tidak ada pertanyaan mengenai
“definisi” pengetahuan, sebab mendefinisikan sesuatu berarti meletakkan
sesuatu di dalam istilah-istilah lain yang dapat dimengerti. Hal seperti ini tidak
mungkin karena “pengetahuan” adalah sui generis artinya berhubungan dengan
apa yang paling sederhana dan paling mendasar. Sebab mengetahui merupakan
peristiwa paling dasar dan tidak bisa direduksikan, dan tidak dapat dijelaskan
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dengan istilah-istilah yang lebih dasar dari padanya. Sinonim seperti
“kesadaran” sangatlah berguna tetapi tidak dapat mengantar kita cukup jauh.8
Secara tradisional epistemologi cenderung untuk membatasi diri pada
persepsi indrawi dan pengalaman intelektual, di mana pemahaman tersebut
dimengerti secara sempit. Tetapi hal seperti ini sangat tidak memadai.
Pengetahuan adalah peristiwa yang akan menyebabkan kesadaran manusia
memasuki proses pencerahan dalam pengetahuan. Sikap awal yang sangat tepat
bagi filsuf, bahwa pengetahuan adalah kerendahan hati dalam menghadapi
sebuah pengalaman hidup. Para filsuf harus memiliki keterbukaan yang total
dalam memperoleh pengetahuan.9
Namun kedudukan epistemologi bukan sekedar berurusan dengan
pernyataan atau pertimbangan, tetapi epistemologi benar-benar berurusan
dengan pertanyaan yang sangat mendasar. Nilai kebenaran pertimbangan harus
diputuskan berdasarkan “evidensi,” 10 dan keterlibatan epistemologi yang
sebenarnya adalah dengan persoalan evidensi. Persoalan ini lebih luas dari pada
persoalan pertimbangan.11
Menurut Popper, setiap teori harus melalui proses falsifikasi untuk
menemukan teori yang benar. Bila suatu teori dapat ditemukan titik lemahnya
maka teori tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan menurut Fayerabend tidaklah
demikian adanya. Fayerabend berpandapat untuk menemukan sebuah teori yang
benar, suatu teori tidaklah harus dicari kesalahannya (falsifikasi) melainkan
mengembangkan teori-teori baru. Akhirnya Fayerabend berpindah ke pluralisme
teoritis yang mengatakan untuk memperbesar kemudian memfalsifikasi teori
yang berlaku, kita harus mengkonstruksi teori-teori baru sebanyak mungkin dan
mempertahankanya. Pluralisme ini sangat penting karena kalau tidak menurut
Fayerabend, akan terjadi kesaragaman yang akan membatasi pemikiran yang
sangat kritis.
2. Sumber dan hakikat Ilmu Pengetahuan.
Berdasakan pekembangan sejarah Filsafat Ilmu, Paul Karl Fayerabend
adalah sosok seorang ilmuan yang mempunyai perhatian yang utama yakni
mengkonstruksi Filsafat Ilmu. Ia banyak menggugat ide truth claim dan
kemampanan sebuah metode, aliran atau sistem tertentu. Fayerabend
berpendapat, bahwa metode ilmiah bukanlah satu-satunya ukuran dari sebuah
kebenaran, termasuk pengetauan yang dikembangkan di era modern, tetapi
hanyalah salah satu dari berbagai macam cara untuk menemukan sebuah
kebenaran .
8

Hardono Hadi, Epistemologi: Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: Kanisius,
1994), h. 23.
9
Ibid., h. 25.
10
Yang dimaksud dengan “evidensi” adalah suatu yang jelas dari dirinya
sendiri. Lihat Hardono Ardi, Epistemologi: Filsafat Pengetahuan, h. 26.
11
Ibid.
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Ada dua persoalan yang sangat mendasar yang menjadi kritikan dari
Fayerabend dalam proyek anarkisme epistemologinya, yaitu: Kritik terhadap
ide kemapanan (agains method); Kritik terhadap kegiatan ilmiah dan fungsi
kedudukan ilmu pengetahuan dalam masyarakat (agains science).
Pertama, Fayerabend mengajukan sebuah pertanyaan untuk apa sebuah
metode? Bagaimana cara kerjanya?. Jawaban yang diberikan oleh Fayerabend,
pada hakikatnya, sains tidak lagi sepopuler seperti yang dulu dengan sekedar
mengumpulkan sebuah fakta dan teori yang akhirnya terjebak pada
pengumpulan fakta-fakta yang begitu ketat. Ada beberapa agumentasi yang
ditawarkan oleh Fayerabend ketika mengkritik pendekatan sains yang terlalu
logis dan sangat ketat. Agumentasi pertama, tidak saatnya untuk menunjukan
kekurangan hasil temuan para ilmuan. Kedua, sejauh mana kecangihan teori
relativisme didukung oleh fakta. Hal seperti ini bisa diwujudkan keterlibatan
antara teori dan fakta selalu dipertahankan apapun yang terjadi. Menurut
Fayerabend, keberhasilan sebuah teori mengacu pada sebuah teori yang lebih
komprehensif. Misalnya, menganalisis sebuah teori Newton mengunakan teori
relativisme umum. Artinya, ketika menganalisis sebuah teori harus
membandingkanya dengan teori-teori lainya.
Kedua, jika urutan sebuah teori mengarah pada prediksi yang baru, akan
mengurangi dan menyerap pada sebuah fakta yang akhirnya ditemukan bahwa
metodologi memberitahukan kepada ilmuan apakah mempertahankan atau
meninggalkan sebuah program penelitian. Setiap teori dalam perjalanannya
pasti akan mengalami kesalahan. Sejarah dan metodologi ketika digabung
menjadi satu kesatuan yang tunggal menurut Fayerabend, akan mengalami
sebuah kemajuan yang sangat siknifikan. 12
3. Cara Memperoleh Pengetahuan
Sains menurut Fayerabend lebih dekat dengan tradisi mitos
dibandingkan dengan tradis filsafat. Mitos adalah salah satu bentuk pemikiran
yang dibuat oleh manusia, dan belum tentu yang terbaik. Kedudukan mitos
bersifat superior hanya pada satu pihak sesudah memihak pada ideologi
tertentu atau menerimanya tanpa mempelajari keuntungan dan batasannya13
Menurut Fayerabend, sebuah hipotesa atau teori baru tidak harus
memenuhi seluruh elemen dari teori lama karena hal tersebut hanyalah akan
menyebabkan teori lama dipertahankan dari pada mencari teori yang benar.
Mempertahankan teori lama akan mempersempit pemikiran sehingga tidak bisa
12

Paul Karl Fayerabend, “ How to Defence Society Against Science,” dalam
Ian Hacking (ed), Structure Revolution (New York : Oxford: University Press, 1981), h.
158-159.
13
Paul Karl Fayerabend, Against Method: Outline of an Anarchic Theory of
Knowledge. (London: New Lifet Books, 1975), h. 259.
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membuka lahan teori yang baru dan mengarahkan ilmu pengetahuan pada
subyektivitas, sentimen atau prejudis. Seperti halnya teori Quantum pada
awalnya ditentang bahkan oleh Einstein “God does not play dice”, karena
implikasi teori ini akan menyebabkan ketidakpastian yang sangat mengganggu
pemikiran.
Teori baru akan selalu muncul dengan sangat sulit, dan akan ditentang
dengan fakta-fakta yang memberatkan yang berasal dari teori lama. Padahal
teori baru ini merupakan revolusi ilmiah yang sangat penting dan diperlukan
untuk kemajuan sebuah ilmu pengetahuan. Fayerabend mengatakan bahwa
dikekang oleh teori sains modern yang sedang berlaku sama saja seperti
dikekang oleh ajaran yang bersifat dogmatik pada zaman pertengahan Eropa.
Dalam hal ini, ilmuwan sains modern mempunyai peran yang sama seperti
kardinal Gereja zaman dahulu yang menentukan apa yang benar dan apa yang
salah.
Anti metode yang menjadi ciri khas dari pemikiran Fayerabend
merupakan hasil dari kritikan terhadap para ilmuan yang mengakui adanya
suatu metode yang tergolong baku dan berlaku secara universal bahkan
berangapan metode bisa berlaku sepanjang masa dan mampu mengatasi
berbagai fakta penelitian, baginya hal seperti ini pada hakikatnya tidak sesuai
dengan realitas yang sesungguhnya.
Tawaran yang diberikan oleh Fayerabend sebagai pengganti dari
metode ada dua prinsip utama, yaitu prinsip pengembangbiakkan dan prinsip
apa saja boleh. Prinsip pengembangan maksudnya, kita tidak bekerja dalam
suatu sistem pemikiran bentuk-bentuk kehidupan dan kerangka institusional
yang tunggal. Tetapi sebaliknya, kita seharusnya menempatkan pluralisme
sebuah teori dan metodologi, sistem-sistem pemikiran dan bentuk-bentuk
kehidupan dalam kerangka institusional. Dan Prinsip kebebasan apa saja boleh
(anything goes), maksudnya membebaskan segala bentuk sebuah perjalanan apa
adanya, dengan tanpa banyak terikat oleh sebuah sistem. Semua metode
menurut Fayerabend, terdapat keterbatasan fungsi karena itu tidak dapat berlaku
secara universal.14
Pluralisme teoritis mempersoalkan pembatasan penggunaan teori
yang dianut oleh paham positivisme (neo-positivis) yakni para peneliti hanya
bisa dibatasi mempergunakan satu teori saja dalam memecahkan segala
persoalan. Fayerabend dengan teori pluralisme teoritisnya menganggap bahwa
para peneliti tidak boleh dibatasi hanya dengan satu metode saja dalam melihat
atau memecahkan suatu persoalan, tetapi para peneliti bisa mempergunakan
berbagai macam metode baik berupa multi disiplin maupun interdisiplin.
4. Pengujian Kebenaran Pengetahuan
14

T. W. Prasetya, Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-ilmu (Jakarta:
Gramedia, 1993), h. 57.
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Jika pemahaman kita tentang suatu teori bisa dipertahankan dan lebih
baik dibandingkan dengan teori lama yang selama ini ada, maka teori yang baru
akan menggantikan kedudukan posisi teori yang lama. Thomas Kuhn
mennamakannya “perubahan paradigma”. Pada hakikatnya ketika tidak ada
suatu metodologi yang tepat dalam memajukan tradisi sains disebut oleh
Fayerabend sebagai “epistemologi anarkis”. Fayerabend mengatakan “anything
goes” merupakan suatu hipotesis apapun bisa dipergunakan, bahkan lebih
ekstrim lagi dia mengatakan tidak bisa diterima secara rasional sangat berbeda
dengan teori yang telah ada atau hasil eksperimen. Dengan pendekatan seperti
ini ketika menguji sebuah kebenaran
pengetahuan, bisa memiliki
perkembangan yang progresif tidak sekedar mengandalkan proses induktif
sebagaimana berlaku pada sains normal. Menurut Fayerabend, sebuah hipotesa
tidak harus memenuhi kriteria seluruh elemen yang lama karena hal seperi ini
akan menyebabkan teori lama akan dipertahankan dari pada mencari teori yang
benar.
Ilmu pasti selalu berada digaris terdepan untuk melawan segal bentuk
otoritas dan takhayul. Kedudukan ilmu inilah yang akan meningkatkan kualitas
intelektual. Fungsi dari sains memberikan pemahaman yang begitu radikal dan
kritis kepada masyarakat. Pembebasan manusia dari setiap tekanan ideologi
sangat membantu manusia memiliki wawasan pencerahan akan sebuah
pemikiran. Sebuah kebenaran
tanpa ada hubungan timbal balik akan
menimbulkan sebuah tirani yang terselubung. Kebenaran seperti inilah yang
harus ditumbangkan. Setiap kepalsuan menurut Fayerabend, akan membantu
kita untuk menggulingkan setiap bentuk-bentuk yang sifatnya tirani.15
Dalam masyarakat yang begitu luas, kedudukan para ilmuan memiliki
penghormatan yang sama dengan para uskup. Misalnya, sebagian masyarakat di
Eropa menghindari bentrokan antara ide-ide ilmiah sains dan ajaran Kristen.
Jika bentrokan seperti ini yang terjadi, ilmu sains akan memiliki nilai kebenaran
sedangkan ajaran Kristen yang salah. Fayerabend mengatakan, hampir saat ini
tidak ada yang terbunuh untuk bergabung dengan bidang ilmiah.16
Kriteria “kebenaran” menurut Fayerabend adalah suatu kata yang baik
dan netral. Kesetiaan kepada kebenaran
dalam kehidupan sehari-hari
memudahkan seseorang menerima kebenaran suatu ideologi yang tidak lain,
menurut Fayerabend, bersifat dogmatis. Tindakan seperti ini menurutnya tidak
akan berlaku. Dalam kehidupan manusia banyak dipandu oleh berbagai macam
ide. Salah satunya adalah kebenaran. Kritik Fayerabend tentang ilmu
pengetahuan modern terletak pada tidak terjadinya proses kebebasan berfikir
15

Fayerabend, “ How to Defence Society Against Science,” h. 161.

16

Ibid., h.162.
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pada manusia. Alasannya, ketika para ilmuan telah menemukan sebuah
kebenaran dan mengikutinya, kemudian para ilmuan mengatakan bahwa ada
hal-hal yang lebih baik dibandingkan temuan yang sudah ditemukannya.17
5. Struktur Logis “Anything Goes”
Sebelum masuk lebih jauh, perlu dihadirkan beberapa pernyataan yang
populer dari Fayerabend di antaranya “seluruh metodologi, bahkan yang paling
jelas sekalipun, memiliki keterbatasan-keterbatasan”18 dan “seluruh metodologi
memiliki keterbatasan-keterbatasan dan satu-satunya ‘aturan’ yang dapat
bertahan ialah ‘anything goes’”19. Prinsip yang pertama dapat diterima tanpa
mengandaikan pertimbangan yang kompleks sedangkan prinsip yang kedua
membutuhkan penyelidikan lebih jauh lagi. Fayerabend tidak menjelaskan
mengapa anything goes adalah satu-satunya prinsip yang dapat bertahan dalam
pelbagai situasi dan kondisi.
Padahal anything goes mengandaikan anarkisme epistemologi yang
bukan merupakan situasi dan kondisi keilmuan yang juga mengandaikan situasi
dan kondisi tertentu. Sayangnya, dalam Against Method (AM), Fayerabend tidak
banyak mengeksplorasi prinsip anything goes. Tercatat hanya tujuh kali
Fayerabend menyuratkan anything goes dalam AM, barangkali hal tersebut
dikarenakan AM lebih fokus pada kampanye melawan klise berupa metodologi
Fayerabend juga menyatakan, “prinsip yang tidak menghalangi perkembangan
hanyalah: anything goes”.20 kemudian “akan menjadi jelas bahwa hanya ada
satu prinsip yang dapat bertahan dalam pelbagai keadaan dan di seluruh jenjang
perkembangan kehidupan manusia, yaitu prinsip: anything goes”.21 Prinsip ini
tentulah bukan entitas yang berdiri sendiri, karena eksistensinya terkait erat
dengan anarkisme epistemologi. Bagi Fayerabend, “anarkisme membantu untuk
memperoleh perkembangan dalam suasana apapun untuk memilih”.22
Keberpihakan Fayerabend pada anarkisme bukan tanpa tujuan.
Fayerabend menyatakan “tujuan saya bukan untuk menggantikan aturan umum
yang berlaku dengan aturan yang lainnya: lebih jauh lagi, untuk meyakinkan
pembaca bahwa “seluruh metodologi, bahkan yang paling jelas sekalipun,
memiliki keterbatasan”. Baginya, seorang anarkis epistemologis seperti “agen”
yang sedang menyamar dengan dalih mendukung Akal, namun tujuan
sebenarnya ialah memusnahkan otoritas Akal itu sendiri”23
6. “Anything Goes” dan Kebebasan Individu dalam Ilmu
Pengatahuan
17

Ibid., h.163.
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19
Ibid., h. 296.
20
Ibid., h. 23
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Ada beberapa argumentasi yang diaplikasikan oleh Fayerabend
berkaitan dengan anything goes dan kebebasan individu dalam ilmu. Pertama,
menurut pendapat penulis, merupakan upaya yang berarti untuk membebaskan
para ilmuan untuk melawan dan mengampanyekan segala bentuk standarisasi.
Pembacaan yang dilakukan oleh Fayerabend, bahwasanya ketika standarisasi
menjadi proses kekuatan sosial akan mengakibatkan dan mengekang kreativitas
dalam komunitas ilmuan. Aktualisasi sang ilmuan secara maksimal tidak akan
hasil yang maksimal jika standarisasi tidak dikritik maka sang ilmuan tidak
akan mendapatkan hasil yang yang maksimal. Rekomendasi yang digagas oleh
Fayerabend berkaitan dengan wacana anything goes, hanya tinggal sebagai
rekomendasi yang membebaskan secara negatif karena mensyaratkan situasi
keilmuan tertentu yang dianggap mengekang ilmuwan; dan seringkali dipahami
sekedar mengampanyekan ketiadaan hukum, metodologi maupun aturan dalam
ilmu.
Kedua, justru membatasi gerak ilmuwan karena mensyaratkan
partisipasi hanya dalam praktik yang tak ditentukan dan tidak dapat ditentukan.
Dengan kata lain, ilmuwan hanya mendapat kebebasan untuk melakukan riset
dengan praktik yang tak ditentukan dan tidak dapat ditentukan, karena
pengetahuan otentik yang diperoleh biasanya dihasilkan oleh praktik yang
ditentukan dan dapat ditentukan. Premis tersebut membebaskan secara negatif
karena ilmuwan hanya diberi kebebasan untuk melakukan praktik tertentu, akan
tetapi, hal tersebut dilakukan demi mencapai kebebasan positif, yaitu sebagai
bagian dari usaha untuk membebaskan ilmu dari fasisme dan chauvisnime. 24
Ketiga, hanya menjadi konsekuensi dari premis pertama dan kedua,
Dengan kata lain anything goes, secara eksternal dan internal, mengandung dua
dimensi kebebasan sekaligus. Perbedaan posisi tersebut harus dipertegas agar
tidak menimbulkan kerancuan mengenai status kebebasan yang dikandung oleh
anything goes.25
Metode anything goes tidak menyinggung komunikasi sebagai medan
yang sangat penting dalam keilmuan kontemporer. Ketika ilmuwan mengalami
persoalan dengan penyebarluasan gagasan atau penemuan, maka prinsip
anarkistis seperti anything goes tidak dapat digunakan sebagai obat yang
mujarab, terlebih ketika dunia komunikasi dan informasi telah terlembagakan
secara massif melalui media massa.26
Khusus mengenai mitos, yang dimaksud Fayerabend mengarah pada
beberapa hal di antaranya: Pertama, “sistem penjelas kompleks yang
mengandung beragam hipotesis pembantu yang didesain untuk menangani
24
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beberapa kasus spesial, maka ia dengan mudah dapat menerima sebuah
konfirmasi tingkat tinggi melalui basis observasi.27 Kedua, hal yang tidak
memiliki pertalian sama sekali dan hanya eksis melulu karena usaha komunitas
yang mempercayainya seperti pendeta.28 Menurut Fayerabend, Lakatos
mempersepsikan bahwa Akal tidak secara langsung membimbing ilmuwan
untuk bertindak dalam praktik ilmiah.
Fasisme Ilmu Menurut Fayarbend
Fayerabend tidak mendeskripsikan secara spesifik atau melalui rumusan
general apa yang dimaksudnya mengenai fasisme ilmu, terkecuali dalam
kaitannya dengan anything goes sebagai rekomendasi yang memadai bagi
pengembangan ilmu di situasi dan kondisi yang sedemikian rupa. Fayerabend
hanya memberikan contoh konkrit daripada fasisme ilmu, yaitu respon saintis,
universitas, dan rumah sakit di Amerika Serikat terhadap integrasi obat herbal,
akupungtur, dan beberapa jenis pengobatan tradisional Cina lainnya ke beberapa
instansi yang terkait di negeri tersebut. Atau ketika astrologi dan voodoo ditolak
untuk dimasukkan ke dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat bagi para
keturunan Afro-Amerika serta warga negara setempat lainnya untuk memilih
serta memelajarinya secara formal dan legal.
Sehingga dalam pengertian ini, fasisme ilmu yang diidentifikasi
Fayerabend sedikit lebih kompleks karena melibatkan anything goes sebagai
obat dan metode alternatif bagi situasi dan kondisi tersebut; sementara Kuhn
hanya mengidentifikasi krisis ilmu tanpa menentukan (tidak preskriptif) apa
yang harus dilakukan oleh saintis di dalam situasi dan kondisi yang sedemikian
rupa. Kuhn hanya menggambarkan apa saja yang telah dilakukan oleh para
saintis di zamannya masing-masing ketika menghadapi atau berada di dalam
situasi dan kondisi keilmuan yang krisis; yang mana krisis ilmu tersebut
memiliki tiga kategori yang berbeda seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
Dalam batas tertentu, fasisme ilmu menyerupai (serupa tapi tidak sama)
krisis mode, akan tetapi tidak demikian sebaliknya, krisis ilmu secara
keseluruhan belum tentu menyerupai fasisme ilmu, terutama jika mencermati
tiga mode krisis yang dipaparkan Kuhn, karena keseluruhan mode tersebut
memang tidak menyerupai fasisme ilmu. Ketidaktepatan untuk membandingkan
fasisme ilmu dengan krisis ilmu secara timbal-balik atau dua arah juga
disebabkan oleh apa yang terjadi pasca kedua situasi dan kondisi keilmuan
tersebut. Fasisme ilmu yang telah diobati dengan anything goes, dalam hemat
Fayerabend dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa hal ini bersifat preskriptif,
seharusnya terwujud kesetaraan antarbentuk pengetahuan di dalam sistem
pendidikan yang legal dan formal di dalam bingkai negara.
27
28
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Upaya untuk memberikan akses yang adil atau setara terhadap pelbagai
bentuk pengetahuan ke dalam sistem pendidikan, sedikit banyak serupa dengan
gagasan yang percaya bahwa pendidikan (sebagai produk maupun proses)
sejatinya harus melibatkan kebudayaan (sebagai produk maupun proses), meski
gagasan tersebut belum tentu setuju untuk memberikan akses yang setara atau
adil kepada pelbagai bentuk pengetahuan yang berbeda ke dalam sistem
pendidikan yang mungkin disebabkan oleh alasan yang tidak begitu
meyakinkan atau sekurangnya buta dan tuli terhadap sejarah perkembangan
ilmu.
Pertanyaan yang membandingkan antara fasisme ilmu dengan krisis
ilmu maupun sebaliknya, dalam batas tertentu dapat disebut sebagai sesat dan
menyesatkan, terutama ketika tidak mencermati fasisme ilmu maupun krisis
ilmu secara lebih spesifik dan mendalam, karena gagasan Fayerabend maupun
Kuhn memiliki intensi yang berbeda.
Bila Fayerabend melalui argumen preskriptifnya mendambakan magi,
vodoo, dan astrologi dapat mengakses atau diajarkan di dalam sistem
pendidikan dan setiap peserta didik dibebaskan untuk memilih mode
pengetahuan yang akan dianut serta dipelajarinya; maka Kuhn dengan argumen
deskriptifnya secara tidak langsung justru mengakui untuk tidak memberikan
akses terhadap pelbagai mode pengetahuan untuk masuk ke dalam sistem
pendidikan karena deskripsi historisnya tetap mengandaikan ilmu sebagai satusatunya mode pengetahuan yang eksis dan setelah krisis memiliki tiga ekses
yang berbeda.
Relevansi bagi Studi Agama
Epistemologi anarkisme yang diusung oleh Fayerabend di atas dapat
dikelompokkan pada bentuk pemikiran postmodernisme berdasarkan pemilahan
bidang Filsafat Ilmu, yang mengkritik ide-ide pemikiran filosof era modern
seperti halnya Jean-Francois Lyotard yang menolak kebenaran tunggal
universal, karena menurutnya yang ada adalah kebenaran-kebenaran. Bagi
postmodernisme, cara berpikir totalitas, universalitas dan kemapanan
merupakan ide dari kelompok modernisme yang memang ingin mengusung
ambisi untuk menjelaskan segala sesuatu dan segala aspeknya melalui sebuah
teori besar (grand theory)29.
Konstruk pemikiran yang kontroversial antara kelompok modernisme
dan postmodernisme berawal dari kejenuhan dan ketidakpuasan akibat cacat
yang diciptakan oleh modernitas. Hal itu tampak dengan menjamur dan
suburnya sentralisme, birokratisme, imperialisme, hegemoni dan dominasi30.
29
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Ketika pemikiran Fayerabend dikaitkan dengan metode studi agama,
akan memiliki pemahaman yang tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat
dogmatis dan ideologis. Karena baginya pemahaman yang bersifat “dogmatis”
tidak akan memberikan kebebasan kepada pemeluknya. Pemikiran Fayerabend
begitu kuat mengkritik ketidak-terjalinan secara baik antara para pemuka Gereja
dan para ilmuan.
Pluralitas dalam berbagai pendekatan ketika mengkaji agama
merupakan kekayaan tersendiri untuk menciptakan berbagai macam pendekatan
studi agama. Menurut hemat penulis, dibutuhkanlah kerja sama diantara
berbagai pendekatan ketika melihat agama. Hal seperti ini sangat dibutuhkan
karena pemahaman agama tidaklah berbentuk tunggal.
Selain itu pendekatan yang ditawarkan oleh Fayerabend sangat
mencerahkan bagi masyarakat akademik. Proses pencerahan pemikiran yang
dilakukan Fayerabend terlihat dari kritiknya terhadap pendekatan anti metode
yang menjadi baku terhadap sebuah objek penelitian. Padahal proses dinamika
konflik yang tejadi di berbagai daerah tidak bisa diselesaikan dengan
pendekatan-pendekatan yang cendrung kaku. Di sinilah betapa urgensi
pendekatan Fayerabend untuk melihat fenomena konflik dari berbagai aspek
ilmu pengetahuan entah pendekatan yang digunakan mengunakan pendekatan
sains atau pun pendekatan ilmu-ilmu sosial.
Penutup
Dari berbagai uraian di atas penulis bisa mengambil beberapa
kesimpulan pertama, Filsafat Ilmu yang dikembangkan oleh Fayerabend terlihat
dari metode yang diterapkan sangat dinamis dan memberikan kebebasan kepada
ilmuan untuk mengembangkan suatu teori tanpa terjebak oleh berbagai macam
aturan yang mengikat terhadap metode. Menurut hemat penulis, Fayerabend
tidak anti metode dari berbagai macam pendekatan, ia sekedar membuka proses
berpengetahuan itu harus melalui proses yang terus menerus tanpa ada yang
mematikan potensi yang dimiliki para ilmuan.
Kedua, menurut Fayerabend, seorang anarkis epistemologis seperti
“agen” yang sedang menyamar dengan dalih mendukung Akal, namun tujuan
sebenarnya ialah memusnahkan otoritas Akal itu sendiri. Ketiga, untuk
mengetahui objek pengetahuan yang diteliti harus mengunakan objek penelitian
yang lain hal seperti ini akan membantu para ilmuan untuk melihat lebih dalam
sejauh mana kelemahan dan kekurangan objek penelitian yang dilakukan.
Ketiga, diskursus anarkisme Fayerabend membatu untuk berani melakukan
trobosan teori-teoi baru tanpa adanya diskriminasi dari aturan-aturan yang
sudah ditetapkan dari teori-teori yang sudah memiliki kemampanan.
Keempat, pluralisme dalam pendekatan agama menurut hemat penulis,
sangat dibutuhkan agar tidak terjadi arogansi terhadap disiplin keilmuan yang
peneliti tekuni. Dengan pluralisme teori yang dikembangkan dalam resolusi
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konflik nantinya akan menjadi dinamis dan tidak staknan dalam hal
memecahkan berbagai macam konflik yang tejadi.
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