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ABSTRAK 

 

Copler Community yaitu kelompok Istighotsah dan manaqib yang 

didominasi oleh anak muda dengan tujuan untuk menarik anak muda agar mau 

mengikuti dan berperan serta dalam kegiatan keagamaan seperti Istighotsah dan 

Manaqib tersebut. Gus Nurul Yaqin atau disebut Gus Nico adalah penggagas dari 

Copler Comunity. Fokus permasalahan pada skripsi ini adalah mengetahui 

ketertarikan kalangan anak muda terhadap Copler Community serta makna dari 

Copler Community. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi, teori yang digunakan adalah tindakan sosial dan teori makna 

konsep verstehende dari Max Weber. Secara metodologis menggunakan 

paradigma definisi sosial dan teknik penentuan informan menggunakan teknik 

snowball. Hasil penelitian menunjukkan variasi jawaban tentang orientasi 

tindakan yaitu tindakan rasional instrumental, adanya tujuan yang ingin didapat, 

tindakan rasional nilai yaitu nilai yang terkandung dalam pola dakwah Copler 

Community serta adanya tujuan untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada 

Allah, tindakan afektif yaitu perasaan tenang dan tenteram setelah mengikuti 

kegiatan majelis dzikir, tindakan tradisional yaitu mengikuti majelis dzikir 

menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak lama. Anggota yang tertarik dengan 

Copler Community atas keinginan sendiri memaknai Copler Community sebagai 

kegiatan yang positif yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anggota yang 

tertarik dengan Copler Community atas ajakan yaitu melalui perintah orang tua 

memaknai Copler Community sebagai kebebasan dalam menjalankan kehidupan 

yaitu dengan menyeimbangkan kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. 

Anggota yang tertarik dengan Copler Community atas ajakan yaitu melalui 

informasi mengenai kegiatan Copler Community di media sosial online memaknai 

Copler Community dengan berbeda-beda, seperti mencari ketenangan hati dan 

ketentraman jiwa, anggota mengaku senang dan menganggap Breetdd (minum 

minuman keras) adalah untuk menarik kalangan anak muda tergabung dalam 

Copler Community. 

 

Kata Kunci : Majelis dzikir, Copler Community, ketertarikan dan makna. 
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ABSTRACT 

 

Copler Community is the Istighotsah group and manaqib which are 

dominated by young people with the aim of attracting young people to participate 

and participate in religious activities such as Istighotsah and Manaqib. Gus Nurul 

Yaqin or called Gus Nico is the originator of Copler Comunity. The focus of the 

problem in this thesis is to find out the interest among young people towards 

Copler Community and the meaning of Copler Community.This study uses a 

qualitative approach to phenomenology, the theory used is social action and the 

theory of verstehende concept of Max Weber. Methodologically using the social 

definition paradigm and the technique of determining informants using snowball 

techniques.The results showed variations in answers about action orientation, 

namely instrumental rational actions, the objectives to be obtained, rational 

actions of values that are values contained in the Copler Community da'wah 

pattern and the purpose of repentance and getting closer to God, affective actions, 

namely feeling calm and serene after following the dzikir assembly activities, the 

traditional act of following the dzikir assembly became a habit that has been 

carried out for a long time. Members who are interested in Copler Community on 

their own desire to interpret Copler Community as a positive activity is to get 

closer to God. Members who are interested in Copler Community for the 

invitation, namely through the command of parents to interpret Copler 

Community as freedom in carrying out life, namely by balancing life in the world 

with the afterlife. Members who are interested in Copler Community for the 

invitation, namely through information about Copler Community activities on 

online social media, interpret Copler Community differently, such as seeking 

peace of mind and peace of mind, members claim to be happy and consider 

Breetdd (drinking liquor) to attract people young people are members of the 

Copler Community. 

 

Keywords: Assembly dhikr, Copler Community, interests and meanings.

PENDAHULUAN 

Agama ialah suatu sistem 

kepercayaan yang disatukan oleh 

praktik yang bertalian dengan hal-hal 

suci, yakni hal-hal yang dibolehkan 

dan dilarang kepercayaan dan 

praktik-praktik yang mempersatukan 

suatu komunitas moral. Semua yang 

terpaut satu sama lain .
1
 Pendekatan 

ilmu sosial agama akan dijelaskan 

melalui berbagai teori, seperti agama 

merupakan perluasan dari nilai-nilai 

sosial, agama merupakan mekanisme 

integrasi sosial, agama berhubungan 

dengan sesuatu yang tidak diketahui 

                                                      
1
 Ishomuddin, Durkheim dalam Pengantar 

Sosiologi Agama, 2002 
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dan tidak terkontrol. Pendekatan 

ilmu sosial menjelaskan aspek 

empiris orang beragama sebagai 

pengaruh dari norma sosial.
2
 

Agama yang paling banyak 

dianut masyarakat dan diakui oleh 

Negara Indonesia terdapat 6 macam, 

diantaranya : Islam, Kristen, 

Katholik, Hindu, Budha, dan Khong 

Cu (confusius).
3
 Agama Islam 

merupakan agama yang paling 

banyak dianut oleh masyarakat 

Indonesia, dengan jumlah 

pemeluknya pada tahun 2010 tercatat 

sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 

persen), kemudian pemeluk agama 

Kristen menjadi pemeluk yang 

banyak nomer dua setelah Islam 

sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96 

persen).
4
  

Masyarakat yang menganut 

agama Islam memiliki berbagai 

macam afiliasi organisasi keagamaan 

                                                      
2
 Choir Tholhatul dan Fanani Ahwan, Islam 

dalam berbagai pembacaan kontemporer. 

(Yogyakarta : 2009), Hal. 282 
3
 Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, 

Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-

hari penduduk Indonesia Hasil Sensus 

Penduduk tahun 2010”, 

https://www.bps.go.id/publication/2012/05/2

3/55eca38b7fe0830834605B35/kewarganeg

araan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-

sehari-hari-penduduk-indonesia.html, 

(diakses pada 23 Mei 2012). 
4
 Ibid; halaman 10 

di antaranya NU (Nahdlatul Ulama), 

Muhammadiyah dan lain sebagainya. 

Setiap ajaran yang dianut oleh 

masyarakat memiliki ciri khas 

tersendiri, misalnya NU (Nahdlatul 

Ulama). Salah satu kegiatan 

keagamaan yang ada pada Nahdlatul 

Ulama (NU) adalah kegiatan 

Istighotsah. Istighotsah berasal dari 

Kata “al-ghouts” yang berarti 

pertolongan. Istighotsah adalah 

meminta pertolongan ketika keadaan 

sukar dan sulit.  

Istighotsah sebenamya sama 

dengan berdoa, namun kata 

istighotsah konotasinya lebih dari 

sekedar berdoa, karena berdoa dalam 

istighotsah adalah bukan hal yang 

biasa biasa saja. Oleh karena itu, 

istighotsah sering dilakukan secara 

bersama-sama atau berjamaah dan 

biasanya dimulai dengan membaca 

wirid-wirid tertentu, terutama 

istighfar, sehingga Allah SWT 

berkenan mengabulkan permohonan 

itu. 

Praktek Istighotsah memiliki 

tujuan yang baik bagi masyarakat 

atau kelompok tertentu yakni 

mengajak masyarakat untuk berbuat 

baik dalam segi mendekatkan diri 
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kepada tuhan sang pencipta dan 

memperbaiki hubungan dengan antar 

sesama manusia. Namun dalam 

realitasnya di Lamongan tepatnya di 

Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, 

Kabupaten Lamongan terdapat suatu 

kelompok yang menamakan diri 

dengan “Copler Comunity”, yaitu 

kelompok Istighotsah dan manaqib 

yang didominasi oleh anak muda dari 

berbagai kalangan. Tujuan kelompok 

ini adalah untuk menarik anak muda 

agar mau mengikuti dan berperan 

serta dalam kegiatan keagamaan 

seperti Istighotsah dan Manaqib 

tersebut. 

Gus Nurul Yaqin atau lebih 

akrab disebut Gus Niko adalah 

penggagas dari Copler Comunity 

yang merupakan anak dari Kyai 

Achmad Asrari. Kyai Achmad Asrari 

sendiri mendirikan kelompok Al-

Khidmah dari berbagai kalangan, 

tidak hanya dari kalangan anak muda 

saja, namun Gus Niko sendiri 

memfokuskan Copler Comunity 

hanya pada kalangan anak muda saja. 

Pola dakwah Gus Niko yang khas ini 

sendiri mampu menarik anak-anak 

muda dengan kebiasaannya yang 

nongkrong, berfoya-foya, bahkan 

minum-minuman keras lambat laun 

mereka mau melakukan kegiatan 

kewajiban dari agama yang dianut, 

seperti sholat, puasa, dan mengikuti 

kegiatan keagamaan lainnya seperti 

Istighotsah dan manaqib. 

Para anggota dari jamaah 

majelis dzikir Copler Comunity 

tersebut mengikuti setiap kegiatan 

yang ada seperti rutinan tahunan 

dzikir dan istighotsah bersama yang 

diberlakukan di Desa Wonorejo, 

Glagah Lamongan dengan 

mendatangkan jamaah Copler 

Comunity dari berbagai daerah lain.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, 

penulis tertarik ingin meneliti lebih 

mendalam tentang  ketertarikan 

kalangan anak muda di Desa 

Wonorejo, Glagah, Lamongan 

menjadi anggota dari Majelis Dzikir 

Copler Community beserta 

konstruksi yang terjadi pada 

kalangan anak muda dalam Majelis 

Dzikir Copler Community . 

Sebelumnya permasalahan tentang 

Majelis Dzikir dalam kaitannya 

sebagai bentuk penyadaran diri sudah 

banyak yang membahas, seperti 

Fahrurrozi (2013), Kabul Wibowo 

(2016), Mustofa Al-Makky, 
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Muqtasim (2017). 

Skripsi ini berbeda dengan 

skripsi sebelumnya baik dalam fokus 

penelitian, lokasi dan lain 

sebagainya, dimana dalam skripsi ini 

membahas tentang ketertarikan 

kalangan anak muda terhadap Majlis 

Dzikir Copler Community dimana 

fokus penelitian ini ingin melihat 

makna Copler Community pada 

kalangan anak muda Desa Wonorejo, 

Glagah, Lamongan, dengan lokasi 

penelitian yang belum pernah diteliti 

dalam penelitian sebelumnya yaitu di 

Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, 

Kabupaten Lamongan. 

 

FOKUS PERMASALAHAN 

Adapun penelitian ini 

memfokuskan pembahasan mengenai 

Apa yang mendorong kalangan anak 

muda tergabung dalam Majelis 

Dzikir Copler Community dan 

Bagaimana kalangan anak muda 

memaknai Majelis Dzikir Copler 

Community. 

 

 

KERANGKA TEORI 

Teori Tindakan Max Weber 

Menurut Max Weber, 

tindakan sosial merupakan tindakan 

yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan perilaku orang 

lain dan berorientasi pada perilaku 

orang lain. “Tindakan di dalam arti 

orientasi perilaku yang dapat 

dipahami secara subjektif, ada hanya 

sebagai perilaku seorang atau lebih 

manusia individual”, tetapi untuk 

penafsiran subjektif tindakan di 

dalam kerja sosiologis, kolektivitas-

kolektivitas itu harus diperlakukan 

hanya sebagai hasil-hasil dan cara-

cara pengorganisasian tindakan-

tindakan khusus pribadi-pribadi 

individual, karena hal-hal itu sajalah 

yang dapat diperlakukan sebagai 

agen-agen di dalam serangkaian 

tindakan yang dapat dipahami secara 

subjektif”.
5
  

Weber mengklasifikasi tipe 

tindakan dasar menjadi empat : 

1. Tindakan Rasionalitas instrumental 

(berorientasi tujuan). Tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan 

dengan pertimbangan rasional 

2. Tindakan Rasionalitas Nilai 

(berorientasi nilai). Tindakan yang 

                                                      
5
 George Ritzer, Teori Sosiologi dari 

Sosiologi Klasik sampai Perkembangan 

Terakhir Postmodern (Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta 2012). 
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dilakukan berdasarkan pertimbangan 

nilai etis, estesis, religius. 

3. Tindakan Afektif. Tindakan yang 

dilakukan lebih berdasar pada faktor 

emosi atau perasaan. 

4. Tindakan Tradisional. Tindakan yang 

dilakukan karena sudah menjadi 

kebiasaan dan lazim dilakukan. 

Meskipun Weber membedakan 

empat bentuk tindakan yang khas-

ideal, namun pada tindakan tertentu 

biasanya mengkombinasikan 

keempat bentuk tindakan tersebut. 

Peneliti menggunakan teori 

Tindakan dari Max Weber untuk 

melihat tindakan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang 

memiliki makna tertentu dan 

memiliki orientasi pada suatu tujuan 

tertentu. Pada penelitian ini, konsep 

tindakan sosial Max Weber 

digunakan untuk mengetahui tujuan 

dari pengikut Copler Comunity 

sehingga dapat mempengaruhi 

tindakan pengikut Coper Comunity 

dalam menjalankan tradisi majelis 

dzikir dan diaplikasikan dalam 

tindakan sehari-hari. 

 

Teori Dimensi-Dimensi Komitmen 

Religius 

Komitmen religius menurut R. 

Stark dan C.Y Glock terdiri dari 5 

dimensi yang meliptui dimensi 

keyakinan, praktek religius, dimensi 

pengalaman, dimensi pengetahuan, 

dan dimensi konsekuensi. Pengertian 

dari kelima dimensi-dimensi 

komitmen religius adalah sebagai 

berikut : 

1. Dimensi Keyakinan, 

mengandung perkiraan atau 

harapan bahwa orang yang 

religius akan menganut 

pandangan teologis tertentu, 

bahwa ia akan  mengakui  

kebenaran ajaran-ajaran 

agama itu. Setiap agama 

memiliki seperangkat 

keyakinan yang oleh para 

penganutnya diharapkan 

untuk disahkan. Namun kadar 

ruang lingkup keyakinan 

akan bervariasi bukan saja 

antara agamaagama, tetapi 

juga didalam tradisi religius 

yang sama. 

2. Praktek Religius, mencakup 

perbuatan-perbuatan memuja 

dan berbakti, yaitu perbuatan 

orang untuk melaksanakan 

komitmen religius mereka 
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secara nyata. Praktek-praktek 

religius dapat kita bagi 

menjadi dua kelompok 

utama, yaitu :  

a. Ritual yaitu yang 

berkaitan dengan 

seperangkat upacara-

upacara keagamaan, 

perbuatan religius 

formal dan perbuatan 

mulia yang diinginkan 

oleh semua agama 

agar dilakukan oleh 

penganutnya. 

b. Berbakti adalah 

sejalan dengan ritual, 

tetapi tetap berbeda. 

Aspek komitmen 

ritual sangat formil 

dan bersifat publik 

tetapi disamping itu 

semua agama besar 

juga menghargai 

perbuatan-perbuatan 

pemujaan kontemplasi 

secara pribadi yang 

relatif spontan dan 

informal. 

3. Dimensi pengalaman, 

memperhitungkan fakta 

bahwa semua agama 

mempunyai perkiraan 

tertentu, meskipun kadang-

kadang tidak dinyatakan 

secara tepat bahwa orang 

yang benar-benar religius 

pada suatu waktu akan 

mencapai pengetahuan 

langsung dan subjektif 

tentang realitas tertinggi 

bahwa ia akan mampu 

berhubungan betapapun 

singkatnya, dengan suatu 

perantara yang supernatural. 

Menurut Glock dan Stark, 

dimensi ini berhubungan 

dengan pengalaman-

pengalaman religius, yakni 

perasaan persepsi-persepsi 

dan sensasi-sensasi yang 

dialami oleh seorang pelaku 

atau yang oleh suatu 

kelompok keagamaan (atau 

suatu masyarakat) dianggap 

melibatkan semacam 

komunikasi, berapapun 

halusnya, dengan suatu esensi 

mulia yakni dengan Tuhan, 

dengan realitas tertinggi, 

dengan kekuasaan 

transendental, varietas 

pengalaman-pengalaman 
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semacam ini yang dianggap 

tepat oleh tradisi-tradisi dan 

institusi-institusi religius 

yang berbeda-beda. Dan 

agama-agama juga berbeda 

dalam kekuatan mendorong 

bentuk-bentuk pertemuan 

religius. Namun demikian 

setiap agamaagama selalu 

memberi sekurang-kurangnya 

nilai minimal atas 

pengalaman religius subjektif 

sebagai suatu tanda 

kereligiusan seseorang. 

4. Dimensi Pengetahuan, 

dikaitkan dengan pemikiran 

bahwa orang-orang yang 

bersikap religius akan 

memiliki informasi tentang 

ajaran-ajaran pokok 

keyakinan dan upacara 

keagamaan dan keyakinan 

jelas saling berkaitan karena 

pengetahuan tentang sesuatu 

yang diyakini merupakan 

prasyarat yang diperlukan 

bagi penerimaannya. Namun 

keyakinan tidak harus berasal 

dari pengetahuan dan 

demikian pula tidak semua 

pengetahuan agama 

dihubungkan dengan 

keyakinan terhadap agama 

itu. Seseorang bisa saja 

memegang teguh suatu 

keyakinan tanpa benar-benar 

memahaminya, artinya 

keyakinan-keyakinan dapat 

timbul atas dasar 

pengetahuan yang sedikit. 

5. Dimensi Konsekuensi, dari 

komitmen religius berbeda 

dengan keempat dimensi 

lainnya. Dimensi ini 

mengidentifikasi pengaruh-

pengaruh kepercayaan, 

praktek, pengalaman, dan 

pengetahuan keagamaan di 

dalam kehidupan orang 

sehari-hari.”
6
 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Paradigma yang 

digunakan adalah definisi sosial. 

Metode kualitatif dipilih dengan 

tujuan untuk memahami berbagai 

makna yang menjadi dasar sang 

                                                      
6
 Roland Robertson, Sosiologi Agama 

(Jakarta: Aksara Persada, 1986) hal : 288-

289 
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aktor dalam bertindak. Makna 

subyektif perilaku dari sang aktor 

akan bisa dipahami atas dasar alam 

pikiran aktor itu sendiri. Adapun 

teknik penentuan informan 

menggunakan teknik Purposive. 

Teknik purposive adalah teknik di 

mana peneliti cenderung memilih 

subyek secara variatif berdasarkan 

alasan sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan subyek yang 

bervariasi yaitu anggota aktif Copler 

Community beserta pendirinya, anak 

muda yang bukan anggota Copler 

Community dan orang tua anggota 

Copler Community. Data yang telah 

dikumpulkan melalui observasi dan 

wawancara mendalam kemudian 

diolah dan diklasifikasi dengan 

kategori yang sama. Data yang telah 

diklasifikasi kemudian dijelaskan 

secara sistematis berdasarkan 

masing-masing kategori kemudian 

diinterpretasi hingga sampai pada 

tahap kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN 

Ketertarikan Terhadap Copler 

Community 

Kegiatan Copler Community 

salah satunya adalah majelis dzikir, 

sehingga banyak yang tertarik 

dengan kegiatan tersebut, tidak 

hanya dari anggota Copler 

Community, namun oleh semua 

kalangan baik anak muda hingga 

orang tua. Selain kegiatan istighotsah 

yang dapat menarik kalangan anak 

muda, keguyuban dan kerukunan 

yang tercipta dari kalangan anak 

muda dianggap menjadi suatu hal 

yang membedakan dengan majelis 

lainnya. Ketertarikan terhadap 

Copler Community yang lain adalah 

tertarik terhadap sosok pemimpin 

yaitu Gus Nico yang merupakan 

pendiri Copler Community dan Kyai 

Asrari yang merupakan ayah dari 

Gus Nico, serta bacaan-bacaan yang 

dibaca saat majelis dzikir yang 

dipimpinnya. Ketertarikan lainnya 

adalah karena merasa adanya 

kebebasan dalam menjalankan 

perannya sebagai orang yang 

beragama. 

 

Pengetahuan tentang Copler 

Community 

Pengertian Copler sangat luas 

bagi para anggotanya. Secara umum 

Copler Community merupakan 

organisasi keagamaan yang 

mewadahi anak muda berandal, agar 
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menjadi orang yang lebih baik lagi 

dengan cara mendekatkan diri 

kepada Allah. Dalam merubah anak 

muda berandalan tersebut tidak 

mudah, yakni dengan cara 

mendekatinya dan menuruti 

kesenangan mereka, seperti minum-

minuman keras. Kegiatan minuman 

tersebut dilakukan ketika sedang 

berkumpul dengan anggota Copler 

Community, sehingga dapat 

diketahui bahwa minum-minuman 

tersebut sebagai cara untuk 

mengumpulkan anak muda dan 

menjaga kerukunan antaranggota 

Copler Community. meskipun dalam 

Copler Community dibebaskan 

dalam minum-minuman keras, 

namun juga mengormati anggota 

yang tidak minum, sehingga tidak 

ada paksaan dalam segala kegiatan 

dalam Copler Community termasuk 

minum-minuman keras.  

 

Penerapan Copler Community 

dalam Kehidupan Agama dan 

Sosial 

Penerapan ajaran-ajaran 

dalam Copler Community yang 

paling penting adalah dalam hal 

keagamaan yakni dapat menjalankan 

kewajiban sebagai umat beragama 

untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, misalnya dengan berdzikir, 

menerapkan amaliyah bacaan-bacaan 

dalam majelis dzikir untuk sekaligus 

diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Ajaran-ajaran yang terkandung 

dalam Copler Community tidak 

hanya dalam bidang keagamaan saja, 

namun juga dalam bidang sosial, 

misalnya menerapkan keguyuban 

dan kerukunan antar anggota Copler 

Community. banyak pelajaran yang 

dapat diambil dari Copler 

Community dan diterapkan dalam 

kehidupan sosial, misalnya 

keguyuban dan kerukunan dalam 

bentuk gotong royong, bukan hanya 

dengan anggota Copler Community 

saja, tetapi juga semua masyarakat. 

 

Orientasi Tindakan Anggota 

Copler Community 

Teori tindakan sosial Max 

Weber dalam menganalisis 

ketertarikan kalangan anak muda 

dalam Copler Community dapat 

diketahui sesuai dengan yang telah 

dipaparkan dalam bab 3 dapat 

dianalisis bahwa ketertarikan 

kalangan anak muda terhadap Copler 
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Community termasuk dalam 4 

kategori, yaitu pertama, tindakan 

rasional instrumental, setiap anggota 

Copler Community memiliki tujuan 

yang berbeda-beda seperti untuk 

menambah banyak teman dan ikut 

bergabung dan berkumpul dengan 

anggota lain, menambah semangat 

berdzikir dengan meminum-

minuman keras. 

 kedua, tindakan rasional nilai 

ini dapat dilihat dari tujuan kalangan 

anak muda mengikuti Copler 

Community adalah untuk bertaubat 

mendapatkan berkah, memperbaiki 

dan mendekatkan diri kepada Allah. 

 Ketiga, tindakan afektif yang 

yaitu menjadi anggota Copler 

Community atas dasar keinginannya 

mencari ketenangan hati dan 

ketentraman jiwa. Sehingga 

keinginan tersebut muncul pada 

dirinya dan tanpa adanya paksaan. 

 

Copler Community dalam Suatu 

Makna 

Makna Copler Community 

bagi para anggota yang mengikuti 

Copler Community dengan terlebih 

dahulu menjadi jamaah Al-Khidmah 

yang merupakan majelis dzikir yang 

didirikan Kyai Asrari kemudian 

bergabung dalam Copler Community 

setelah Kyai Asrari meninggal dan 

dilanjutkan oleh anaknya yaitu Gus 

Nico dengan pola dakwah yang khas 

menjadikan figur kepemimpinan 

antara Kyai Asrari dan Gus Nio 

sebagai hal yang membuat anak 

muda tertarik, serta bacaan-bacaan 

dalam majelis dzikir yang 

dipimpinnya mampu membuat anak 

muda tergabung di dalamnya. 

 Keputusan menjadi anggota 

Copler Community adalah atas 

keinginan sendiri, menganggap 

bahwa kegiatan dalam Copler 

Community adalah baik untuk 

dilakukan seperti majelis dzikir 

dengan berisi kegiatan istighotsah, 

selain itu keguyuban dan kerukunan 

yang tercipta antaranggota dapat 

menarik kalangan anak muda untuk 

tegabung dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga 

kebaikan tersebut tidak hanya 

dilakukan kepada antaranggota, juga 

kepada masyarakarat lainnya. 

 Keputusan menjadi anggota 

Copler Community atas perintah dan 

ajakan dari orang tua menjadikan 

merasakan kebebasan dalam 
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menjalankan kehidupan dengan 

menyeimbangkan kesenangan 

terhadap konser musik dengan segala 

atribut yang digunakan di tubuhnya, 

namun atribut tersebut dilepas saat 

mengikuti majelis dzikir sebagai 

bentuk mendekatkan diri kepada 

Allah 

 kejadian kecelakaan yang 

menimpa pada suatu waktu membuat 

tersadar bahwa sudah saatnya untuk 

berubah menjadi lebih baik dan 

bertaubat untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Allah. Keputusan 

tersebut disertai dengan 

keyakinannya untuk tergabung dalam 

Copler Community dan mengikuti 

kegiatan yang ada terutama dalam 

majelis dzikir. Keputusan tersebut 

disertai dengan dilepasnya tindik 

yang melubangi telinga dan lidahnya, 

serta gelang karet hitam yang sudah 

tidak digunakan di pergelangan 

tangannya.  

 

Dimensi Religiusitas Anggota 

Copler Community 

Dimensi Keyakinan; Dari 

hasil penelitian ini dalam dimensi 

keyakinan diketahui bahwa adanya 

kebebasan dalam meyakini dan 

menjalankan perintah agama. 

Anggota Copler Community merasa 

dapat menyeimbangkan kehidupan di 

dunia dan di akhirat. Praktek 

Religius; Dari hasil penelitian ini 

dapat ditemukan bahwa dimensi 

religiusitas dari anggota Copler 

Community yaitu Dimensi Praktek 

Religius, yaitu lebih rajin dalam hal 

beribadah, seperti sholat, puasa dan 

lain-lain. Dimensi pengalaman; 

Dalam Dimensi Pengalaman, 

informan merasa bahwa setelah 

mengikuti majelis dzikir hatinya 

merasa tenang dan tentram. Dimensi 

Pengetahuan; Dari hasil penelitian 

ini dapat diketahui bahwa semua 

informan mengetahui tentang ajaran 

agama didapatkan dari keluarga serta 

pendidikan dari kecil yang ditempuh 

dalam sekolah berbasis Islam, 

sehingga banyak diperoleh 

pengetahuan tentang agama serta 

ajaran-ajaran di dalamnya. Dimensi 

Konsekuensi; Dari hasil penelitian ini 

dapat diketahui bahwa ajaran-ajaran 

agama yang sudah diperoleh 

informan dari beberapa hal, seperti 

keluarga dan pendidikan, serta 

setelah menjadi anggota Copler 

Commuity ajaran tersebut diterapkan 
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dalam kehidupan sehari-hari seperti 

sholat, membaca tahlil dan beberapa 

bacaan dalam majelis dzikir. Selain 

itu ajaran tersebut juga diterapkan 

dlaam kehidupan sosial seperti 

menjaga hubungan baik dengan 

orang lain, saling tolong menolong 

dan menciptakan keguyuban dan 

kerukunan kepada sesama. 

 

KESIMPULAN 

Copler Community dalam menarik 

kalangan anak muda untuk tergabung 

di dalamnya adalah melalui 2 

kegiatan; Pertama, Majelis dzikir. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan 

utama dalam Copler Community 

dengan tujuan untuk bersama-sama 

dalam mendekatkan diri kepada 

Allah dengan membaca bacaan-

bacaan seperti tahlil, manaqib, 

sholawat dan lain-lain. Kedua, untuk 

menciptakan rasa guyub dan rukun 

antaranggota Copler Community 

terdapat kegiatan seperti nongkong 

bareng yang dilakukan baik dalam 

kegiatan majelis dzikir maupun di 

luar majelis dzikir. Dari kedua 

kegiatan tersebut bahwa anggota 

yang tertarik dengan Copler 

Community dari segi kegiatan 

majelis dzikirnya, dan terdapat 

anggota yang tertarik dengan 

keguyuban dan kerukunan yang 

tercipta dari anggota Copler 

Community dari adanya kegiatan 

nongkrong bareng. Sehingga dapat 

diketahui adanya makna yang 

terkandung dari Copler Community 

dan orientasi tindakan dalam 

mengikuti kegiatan Copler 

Community. Anggota yang tertarik 

dengan Copler Community atas 

keinginan sendiri memaknai Copler 

Community sebagai kegiatan yang 

positif yaitu untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. Anggota yang tertarik 

dengan Copler Community atas 

ajakan yaitu melalui perintah orang 

tua memaknai Copler Community 

sebagai kebebasan dalam 

menjalankan kehidupan yaitu dengan 

menyeimbangkan kehidupan di dunia 

dengan kehidupan akhirat. Anggota 

yang tertarik dengan Copler 

Community atas ajakan yaitu melalui 

informasi mengenai kegiatan Copler 

Community di media sosial online 

memaknai Copler Community 

dengan berbeda-beda, seperti 

mencari ketenangan hati dan 

ketentraman jiwa, anggota mengaku 
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senang dan menganggap Breetdd 

(minum minuman keras) adalah 

untuk menarik kalangan anak muda 

tergabung dalam Copler Community. 
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