
MUKADDIMAH 
 
 Al-Quran merupakan mukjizat maknawi yang masih kekal hingga ke 
hari ini dan akan terus kekal hingga ke akhir zaman. Membacanya 
merupakan ibadah dan mempelajari atau mengajar Al-Quran adalah sebaik-
baik perbuatan manusia. Lantaran itu, memperkemaskan dan 
memperindahkan Al-Quran pula merupakan perbuatan yang sangat baik bagi 
menampakkan kemukjizatan Al-Quran dengan lebih terserlah. Ia boleh 
dikatakan sebagai syiar Islam. 
 
 Walau bagaimanapun, terdapat beberapa halangan yang berbentuk 
mentaliti dan kaedah yang terlalu konservatif sehingga mempelajari Al-Quran 
dilihat sebagai satu Ilmu Pengetahuan yang agak susah. Persoalannya 
dimanakah susahnya pelajaran Al-Quran itu? Adakah pada sebutan bahasa 
Arab? atau pada hukum Tajwid? ataupun pada seni lagunya sendiri? 
 
 Apa yang pasti Al-Quran hanyalah dapat dihampiri oleh mereka 
yang suci. Suci zahirnya dengan berwuduk dan suci hatinya dengan ikhlas 
membaca Al-Quran dengan niat mencari keredhaan Allah. Seandainya Al-
Quran didekati dengan jasad dan hati yang suci, tiada lagi kesusahan yang 
selama ini menimpa pemikiran dan kejiwaan para pembaca Al-Quran. Maka 
persediaan awal bagi mereka yang ingin mempelajari apa sahaja ilmu 
berkaitan Al-Quran ; berwuduklah dan tetapkan niat di dalam hati. 
Percayalah, pelajaran Al-Quran akan menjadi satu ilmu yang mudah dan 
mampu menyampaikan diri kita ke arah penghayatan mukjizat Al-Quran itu 
sendiri. 
 
 Sesungguhnya setiap orang Islam tidak harus dibeza-bezakan di 
dalam menyampaikan ilmu Al-Quran ini. Para guru seharusnya mengikuti 
kehendak semasa dengan tidak terlalu terikat dengan doktrin dan method 
yang menjauhkan murid daripada guru itu sendiri. Atas sebab itulah, penulis 
melihat sesuatu harus dilakukan agar masyarakat Islam daripada golongan 
awam berpeluang menghayati Al-Quran daripada aspek seni lagu supaya 
dapat pula menimbulkan minat mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. 
Rentetan itu, maka lahirkan kaedah Dian ini yang mengutamakan prinsip 
‘Belajar Sehingga Pandai’ bagi setiap murid-muridnya.  
 
 Kaedah Dian ini sebenarnya muncul secara kebetulan setelah 
penulis mengkaji bagaimana kaedah Tausikh dan kaedah Tradisonal boleh 
digabungkan dan diselaraskan mengikut kehendak semasa. Setelah proses 
percubaan selama bertahun-tahun ke atas pelajaran Berzanji berjaya (satu 
lagu berzanji hanya memerlukan kurang 2 jam proses pembelajaran) ke atas 
golongan yang belum pernah mempelajari Berzanji, penulis telah mencuba 
menggunakan kaedah ini ke atas para pelajarnya di sebuah pusat latihan 

belia yang mengikuti kelas Tarannum di surau dan hasilnya sangat 
memberangsangkan. 
 
 Perlulah diketahui bahawa Kaedah Dian merupakan kaedah yang 
meletakkan Tarannum sebagai asas pembelajarannya sedangkan bagi 
kaedah mudah mempelajari Tajwid pula, penulis sedang merangka satu 
kaedah lain yang dinamakan sebagai Kaedah Aslan. Penulis sangat berharap 
kepada pembaca sekalian agar menganggap kaedah ini hanyalah pilihan dan 
pembaca sekalian tentunya mempunyai pelbagai sebab dan alasan untuk 
menerima kaedah ini atau memilih kaedah lain yang lebih berkesesuaian. 
Apa yang penting di dalam pembelajaran Al-Quran adalah ‘Dapat membaca 
dengan bacaan yang terbaik, mampu dizahirkan’. Bagaimana caranya 
terpulang pada diri masing-masing. 
 
 Sebagai penutup mukaddimah ini, penulis percaya bakal menerima 
reaksi pelbagai namun itu adalah perkara biasa di dalam hidup penulis dan 
reaksi positif dan negatif adalah asam garam bagi mereka yang cuba 
membuat perubahan yang bertentangan dengan arus semasa, apatahlagi 
kaedah ini disusun oleh anak muda yang masih banyak kekurangan. Kaedah 
ini pada asalnya direka hanyalah buat rakan-rakan penulis yang tercari-cari 
satu bentuk jalan yang lebih ringkas ke arah penguasaan ilmu lagu Al-Quran. 
Namun melihatkan kehendak semasa yang turut dahagakan ilmu 
pengetahuan berkenaan lagu Al-Quran; penulis akhirnya mendapat taufiq 
daripada Allah agar membuka rahsia yang selama ini tersimpan di dada agar 
dipersembahkan kepada para pembaca sekalian. 
 

Wa-bIllahil-Hidayah wat-Taufiq. Wassalamualaikum. 
 

“Ajarlah aku kerana aku ini masih jahil. Bantulah aku kerana aku ini masih 
lemah. Tunjukilah aku kerana aku kekadang keliru. Dan aku tidak meminta 

ini semua kepada kalian pembaca. Yang aku pinta semua ini hanyalah 
kepada Allah.Tuhan kita semua. Perkenankanlah Ya Allah” 
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PERSIAPAN AWAL 
 

Sebelum seseorang murid melangkahkan kaki ke dalam kelas Kaedah 
Dian ini, beberapa persedian awal harus dilakukan bagi memastikan 
perjalanan pembelajarannya itu berjalan lancar.  
 

Murid harus memastikan bahawa dirinya benar-benar bersedia bagi 
menghadirkan diri dalam sejumlah masa yang perlu diperuntukkan untuk 
kelas ini. Segala masalah di luar kelas harus dielakkan daripada berlarutan di 
dalam kelas samaada dengan tanda kehilangan ‘mood’ atau sikap tidak 
mengambil perhatian. Tidur yang cukup dan makanan yang dikawal 
sekurang-kurangnya seminggu sebelum kelas berlangsung menandakan 
murid tersebut benar bersungguh-sungguh ingin mendalami ilmu Al-Quran 
ini. 
 

Makanan yang harus dielakkan (jika ternyata memberi kesan negatif 
kepada individu yang berkenaan sahaja) adalah;  
 

o Berminyak (boleh menyempitkan saluran suara = lagu tinggi 
tersepit / lagu rendah kedengaran tidak lancar). 

 
o Pedas (boleh menyebabkan tekak kering dan gatal = lagu tinggi 

pecah atau terputus-putus / lagu rendah tidak jelas, kabur) 
 

o Kacang Tanah (boleh menyebabkan suara serak = lagu tinggi dan 
rendah tidak sempurna) 

 
o Sejuk (boleh menyebabkan tekak mengecut = lagu tinggi sumbang 

/ lagu rendah tiada masalah) 
 

o Panas (boleh menyebabkan tekak mengembang = lagu tinggi dan 
rendah dibimbangi tidak dapat dikawal) 

 
o Lain-lain Makanan / minuman yang menurut pengalaman murid 

memberikan kesan negatif terhadap deria / organ suaranya. 
 
 
PERSIAPAN LAIN 
 

Persiapan lain yang harus dibawa oleh murid ke dalam kelas ialah 
membawa bersama-sama  sebotol air kosong, buku catitan, pen, perakam 
suara seperti walkman (jika ada) dan kaset kosong. Murid juga perlu 
menyiapkan dirinya dengan hati yang ikhlas ingin mendalami ilmu-ilmu Allah 

ini. Apa jua kepentingan lain, anggaplah sebagai urusan Allah samaada akan 
mengurnaiakan kepada murid ataupun tidak. 
 

Pakailah pakaian yang longgar dan tidak terlalu ketat sehingga 
menyebabkan kawalan suara di perut sukar.  

 
 

PENYELESAIAN 
 

Makan dan minumlah dengan kadar yang sederhana. Banyakkan makan 
/ minum oat atau barli. Minuman Horlick dan kacang Soya asli juga bagus 
namun ia bergantung dengan keserasian murid itu sendiri. Makan dan minum 
dengan berlebihan sememangnya bukanlah perkara yang bagus, oleh itu 
makan, minum dan rehat yang secukupnya sudah memadai bagi membuat 
persiapan diri sebelum menjalani kelas Tarannum ini.  
 

Biasakan selepas menggosok gigi pada awal pagi dengan memasukkan 
air ke dalam hidung, jangan sampai pedih, kadar yang termampu. Kesannya 
akan menyebabkan akan terasa ingin berludah sahaja. Ini perkembangan 
yang baik. 
 

Banyakkan minum air masak yang tidak sejuk (ais) dan bukan juga 
panas. Minumlah air masak kosong setiap kali terasa haus. Dan jikalau 
sesekali ingin minum air sejuk atau panas, minumlah dahulu air masak 
kosong ini bagi mengelakkan tekak mengalami kejutan. 
 

Cadangan ini bukanlah ‘Pantang’ yang wajib diikuti namun ia perlu bagi 
mereka yang inginkan kepuasan maksimun ketika mempelajari Tarannum ini. 
‘Pantang’ ini hanyalah pemerhatian rambang yang mungkin benar pada 
sesetengah orang dan silap pada sesetengah yang lain terpulang pada bakal 
murid untuk mengikuti panduan ini atau tidak. Bagi saya, ada sesuatu yang 
harus murid ketahui; setiap penyakit ada ubat dan racunnya. 
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PELAKSANAAN KAEDAH DIAN 
 

Kaedah Dian merangkumi 8 kaedah yang asas yang mana sebelum ini 
belum tersusun sebagaimana di bawah. Apa yang sebenarnya penulis 
lakukan hanyalah  mengumpul pelbagai cara pengajaran Tarannum Al-Quran 
dan kemudiannya menyaring pelbagai cara itu agar mendapat hasil yang 
paling ringkas dan jelas untuk diikuti oleh para peminat, murid dan pengkaji 
Tarannum Al-Quran itu sendiri. 

 
Penulis sedar bahawa kaedah ini seperti teknik plagiat yang terancang 

namun terpulanglah kepada pembaca menilai hasil kajian penulis selama 
bertahun-tahun ini demi menghasilkan kaedah ini. Apa yang boleh penulis 
katakan; Usaha ini adalah langkah awal dan banyaknya kelemahan adalah 
perkara biasa. Yang ada di dalam hati penulis jikalau murid-murid dapat 
menguasai Tarannum yang diajarkan adalah rasa puas dan syukur kepada 
Allah. Kaedah yang konservertif di dalam pengajaran Al-Quran yang selama 
ini hanya dapat dikuasai oleh manusia-manusia berbakat, kini sudah boleh 
ditulis dan terhidang di hadapan mata untuk dijadikan langkah awal 
mendalami Tarannum dengan lebih jauh lagi. Nah, penulis kini bersedia 
membuka rahsia Kaedah Dian buat pembaca sekalian.  
 
• DIAN 1 :  PENEKANAN PADA MULA & AKHIR LAGU 
 

Semasa permulaan kelas berlangsung, guru akan mengingatkan betapa 
apa yang penting di dalam pelajaran lagu Al-Quran ataupun Berzanji adalah 
menguasai ‘bagaimana sesuatu lagu itu bermula’ dan ‘bagaimana sesuatu 
lagu itu berakhir’. Seandainya permulaaan lagu berjaya dikuasai dan akhir 
lagu pula dapat dijadikan destinasi yang tidak kabur, masalah pertengahan 
lagu akan lebih mudah untuk di atasi. 

 
Sebagai permulaan guru akan membaca dan murid mendengar sebanyak 

sekurang-kurangnya 3 kali. Kemudian guru akan membaca sekali dan murid 
cuba membaca seperti guru sekali. Ini akan berulang sebanyak sekurang-
kurangnya 3 kali juga. Setelah itu guru akan meminta murid membaca 
bersama dengan guru sebanyak 2 atau 3 kali. Sebagai akhirnya guru akan 
membaca penuh ayat yang berkenaan dengan Tausikh yang diajarkan oleh 
guru itu yang mana merupakan permulaan dan akhir sesuatu ayat yang 
menjadi pelajaran. 
 
• DIAN 2 :  MENGHAFAL DAN MENGULANG TAUSIKH  
 

Murid yang sudah berjaya mengikut rentak mula dan akhir lagu 
sebagaimana yang dibaca oleh guru tanpa ada sebarang kecacatan yang 

besar selain keupayaan mengimbangkan Tajwid dan Tarannum akan diminta 
menghafal mula dan akhir lagu dengan mengulangkannya berkali-kali. 
 

Setelah guru yakin bahawa semua muridnya berjaya menguasai mula 
dan akhir lagu itu, maka guru akan membaca mula dan akhir lagu dalam 
keadaan murid mendengar sahaja. Kemudian guru akan membaca pula ayat 
penuh lagu tersebut dengan ditunjukkan bagaimana permulaan dan akhir 
lagu harus dibaca sekurang-kurangnya 2 kali. 
 

Selepas itu, guru akan meminta semua muridnya mengikuti bacaan 
penuh bersama-sama dengan diulangkan sekurang-kurangnya 3 kali. Selepas 
itu, kesemua murid akan cuba membaca lagu itu beramai-ramai sekurang-
kurangnya 5 kali.  

 
Pada akhirnya, beberapa atau kesemua murid akan mencuba dengan 

penekanan diberikan kepada mula dan akhir lagu sahaja oleh guru. Setiap 
kesilapan mula dan akhir dianggap kesalahan yang sangat besar dan harus 
diperbaiki pada masa kesalahan itu dibuat. 
 
• DIAN 3 :  PERHATIKAN GELOMBANG SUARA  
 

Pada peingkat ketiga, guru akan memberi penekanan kepada 
gelombang-gelombang suara yang membezakan antara satu lagu dengan 
lagu yang lain. Setiap tingkatan lagu harus ditunjukkan bagaimana ia harus 
dibaca agar tidak sama dengan tingkatan lagu yang lain. 
 

Guru akan membaca dengan gelombang-gelombang suara ini. Sebagai 
memudahkan pembaca sekalian; turutan pelajaran pengenalan mula dan 
akhir lagu, percubaan menguasai lagu di dalam satu ayat dan cara 
membezakan gelombang suara sesuatu lagu bolehlah dibahagikan kepada 6 
proses asas yang harus dipatuhi tanpa tolak ansur. 1)murid dengar sahaja. 
2) murid mencuba 3) murid membaca bersama guru 4) beberapa murid 
dipilih 5) murid dengar sahaja 6) guru akan membaca bersama murid. 
 

Setelah sessi ini selesai, guru akan mengingatkan kembali bahawa mula 
dan akhir lagu perlu dihafal dan guru mungkin akan membuat kuiz dengan 
memilih mana-mana tingkatan lagu secara rambang agar dibaca oleh mana-
mana murid bagi memastikan murid telah menguasai sesuatu tingkatan lagu. 
 
• DIAN 4 :  TIDAK TERLALU SYADID DI DALAM BURDAH  

MURID 
 

Memaksa murid menggunakan Burdah yang kita miliki merupakan satu 
bebanan yang membosankan murid seandainya itu adalah kali pertama 
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murid mendalami lagu Al-Quran ini. Guru seharusnya memberikan garis 
panduan bagaimana sesuatu Burdah itu harus dilagukan namun harus akur 
dengan keupayaan murid yang tidak sama dengannya. 

 
Memberi kebebasan kepada murid melengkapkan sesuatu lagu setelah 

mereka menguasai mula dan akhir lagu merupakan satu bentuk kepuasan 
yang guru tidak dapat rasai. Hakikatnya guru akan mendapati murid akan 
mencuba sedaya upaya agar sesuatu tingkatan lagu itu diperindahkan 
mengikut acuan jiwanya yang tersendiri. Hal ini memberikan satu keindahan 
yang pelbagai daripada bakat seni murid. 

 
Walaupun begitu, penulis bersetuju betapa Burdah yang terlalu jauh 

menyimpang dengan berlaku kesumbangan dan kecacatan seharusnya 
ditangani dengan bijaksana agar murid tidak terasa hampa dengan 
kegagalannya dengan berpandangan gagal memenuhi kehendak dan citarasa 
gurunya biarpun pada hakikatnya guru mencuba memberikan tunjuk ajar 
dengan jujur dan benar. 

 
• DIAN 5 :   TERUS MENCUBA MELENGKAPKAN AYAT  

WALAUPUN BURDAH ADA KESALAHAN 
 

Ketika murid sudah berupaya melagukan beberapa ayat dengan 
berpandukan mula dan akhir lagu, guru harus mengingatkan murid agar 
sentiasa mengulang-ulang Tausikh yang telah dihafal oleh murid agar murid 
sentiasa mendapat panduan dan dapat membezakan bagaimanakah sesuatu 
lagu itu harus diselesaikan dan apakah kesalahan yang mungkin timbul pada 
pembacaannya itu. 
 

Murid harus dibantu dan bukan dipersalahkan kerana kita adalah guru 
mereka. Kesilapan mereka boleh ditangani dengan kebijaksanaan dan cara 
yang tidak menyakiti mereka. Murid harus diberi peluang mencuba dan 
kesalahan di dalam Burdah tidak harus diperbesar-besarkan. 
 

Guru harus memberi peluang kepada murid melengkapkan lagu di dalam 
ayat bagi membolehkan guru memerhatikan kemampuan murid mengakhiri 
sesuatu lagu. Penekanan Kaedah Dian sememangnya pada Mula dan Akhir 
lagu, dan dua perkara ini sahaja yang tidak ada tolak ansur di dalam 
pembelajaran Tarnnum ini. 
 
• DIAN 6 :  SOAL JAWAB BERUPA HAFALAN TAUSIKH 
 

Pada Dian seterusnya, satu sessi soal jawab dan pengulangan Tausikh-
Tausikh lagu akan diadakan bagi memastikan murid tidak lupa apakah lagu 
yang mereka hafal dan bagaimanakah Tausikh yang harus ada pada lagu itu. 

Sebagai contoh lagu Baiyati. Ia mempunyai 6 atau kebiasaannya 7 Thobaqat 
(tingkatan lagu). Oleh yang demikian apabila guru menyebut berapakah 
Tausikh bagi lagu Baiyati tentu sekali ia ada (7 Thobaqat x 2 Tausikh (mula 
dan akhir) = 14 Tausikh). 
 

Murid akan berganti-ganti mengulang-ulang 14 Tausikh ini dengan 
didengari oleh guru. Setelah semua murid selesai, guru akan memilih mana-
mana murid secara rawak dengan soalan berkenaan mana-mana Tausikh 
secara rawak juga di dalam mana-mana Thobaqat. Ini bagi memastikan 
murid benar-benar menguasai sesuatu Lagu itu dengan Thobaqat yang 
sempurna hasil hafalan Tausikh mereka yang betul dan kemas. 
 
• DIAN 7 :  MEMBACA DENGAN /  TIDAK DISERTAI GURU 
 

Setelah murid sudah menguasai sesuatu lagu (sebagai contoh Baiyati) 
dengan sempurna, bolehlah dianggap murid itu sudah layak untuk membaca 
7 potongan ayat (kerana Baiyati mempunyai 7 Thobaqat suara). 
 

Pada kali pertama guru akan membaca Tausikh sesuatu Thobaqat 
kemudian membaca penuh sesuatu ayat (berpandukan Tausikh mula dan 
akhir yang berkenaan ayat itu) dan murid hanya mendengar sahaja.  Selepas 
ini 6 proses asas akan berlaku di sini. Selepas selesai kesemua 6 proses 
asas ini, Kaedah Dian bagi lagu Baiyati (sebagai contoh) telahpun selesai dan 
proses seterusnya akan berulang kepada lagu-lagu yang lain pula seperti 
Hijaz dan sebagainya. 

 
• DIAN 8 : MERAKAM SUARA SENDIRI KE DALAM KASET / CD 
 

Sebelum Kaedah Dian berakhir, murid akan diminta merakam sendiri 
suara mereka di dalam kaset yang dibawa agar dapat menilai sendiri 
bagaimanakah penyampaian mereka yang didengari oleh lain. Kaedah ini 
akan menimbulkan keyakinan diri kepada murid agar berusaha memajukan 
lagi mutu pembacaan Tarannum mereka pada masa akan datang. 

 
Pada masa ini, guru akan menekankan betapa murid juga seharusnya 

mendalami bidang Tajwid agar keindahan suara mereka didasari dengan 
penyebutan ayat-ayat Al-Quran yang tepat dan sempurna. Peringkat Dian di 
sini adalah keistimewaan Kaedah Dian di mana guru ingin mengajar murid-
murid agar menjadi guru kepada murid-muridnya kelak. Kaedah Dian ingin 
mewujudkan seberapa ramai kelompok guru yang mana sebahagiannya 
menjadi guru sebahagian yang lain. Sebagai panduan pada guru-guru masa 
depan, Kaedah Dian mengesyorkan agar setiap murid menyediakan kaset 
supaya dapat dirakam suara mereka sendiri sebagai bekalan apabila mereka 
ingin mengendalikan Kaedah Dian pula. 
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RAHSIA KAEDAH DIAN 
 
• MEMELIHARA ADAB 
 

Di dalam apa-apa jua sessi pembelajaran, adab merupakan satu perkara 
mustahak yang perlu diperhatikan oleh kedua-dua pihak iaitu; murid dan 
guru. Biarpun mungkin ada di antara murid yang mempunyai latar belakang 
yang agak kasar, bengis, suka berbual semasa di dalam kelas dan apa jua 
tindakan yang kelihatan tidak sesuai dengan budaya Ilmu, ia perlu 
diselesaikan sebelum kelas bermula.  
 

Penulis menyentuh isu sedemikian kerana budaya Ilmu yang 
berlangsung sejak akhir-akhir ini kelihatan sangat jauh dengan adab belajar 
yang sepatutnya. Murid tidur di dalam kelas, membuat bising, menjawab 
panggilan telefon, sibuk dengan kegiatan lain, meninggikan suara dengan 
guru dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan di dalam kelas serta 
banyak lagi. 

 
Bagi guru pula, kelihatan apabila guru sudah hilang punca atau kaedah 

untuk mendidik anak muridnya, guru lebih suka memberikan muridnya 
peluang untuk mengulangkaji apa-apa pelajaran yang lalu tanpa menjadi 
panduan murid-muridnya sendiri. Guru kadangkala datang lewat, tidak cukup 
malahan tidak membuat persediaan mengajar, mengajar tetapi membawa 
kerja luar bersama seperti jualan langsung semasa kelas, menunjukkan 
pelbagi sampel produk dan sebagainya. Hal sedemikian sebenarnya 
menyentuh hati anak murid yang setiap masa menilai diri gurunya itu. Guru 
sememangnya tidak mungkin sempurna tetapi mereka harus sedar bahawa 
murid tidak hanya belajar ilmu pengetahuan daripada mereka, murid juga 
mempelajari tingkah laku gurunya itu. 

 
Oleh yang demikian, antara murid dan guru harus ada satu peraturan 

yang jelas bagi kedua-dua belah pihak yang telah pun diberikan oleh Al-
Quran dan As-Sunnah berkenaan adab-adab di hadapan Al-Quran. Ikutilah 
adab-adab yang telah dinasihatkan oleh agama, insyaAllah setiap kursus atau 
kelas yang berjalan akan mendapat keberkatan, kerahmatan dan 
dimudahkan Allah untuk menguasai setiap ilmu yang dibicarakan. 

 
Namun sedikit peringatan yang perlu diambil perhatian, betapa setiap 

individu di dalam sesuatu kelas itu sememangnya mempunyai personaliti 
yang lebih bersifat individu dan harus dihormati oleh pihak yang lain selagi 
mana ia tidak mengganggu keselesaan orang lain. Antaranya ialah ada yang 
suka menggaru kepala, ada yang suka memicit-micit dahi, ada yang suka 
tidak memakai songkok atau kopiah, ada yang tidak suka memakai songkok 
atau kopiah, ada yang lebih suka memakai baju serba hitam dan sebagainya. 

Bila hal sedemikian berlaku, guru harus bertanya kepada murid terbabit 
secara bijaksana dan hikmah mengapa dia melakukan perkara di luar 
kebiasaan itu. Seandainya jawapannya itu menggambarkan itu adalah tabiat 
semulajadi dirinya, biarkanlah dia berasa lapang dengan perbuatannya itu. 
Namun jika jawapannya kurang memuaskan, berilah nasihat-nasihat yang 
baik tetapi tidak mengaibkan dirinya agar dapat diubah walaupun hanya 
sedikit sahaja. 

 
• TEKNIK KHUSUS  
 

Kaedah Dian tidak mencipta sebarang teknik-teknik khusus yang lain 
daripada kebiasaan guru-guru Al-Quran mengendalikan kelas Tarannum. 
Kaedah Dian hanya menekankan bahawa, berdasarkan pemerhatian dan 
ujian yang dijalankan, cara duduk dan cara mengendalikan nafas memainkan 
peranan penting bagi menghasilkan suara yang benar-benar bertenaga. 
 

Penulis sendiri bukanlah seorang ahli Al-Quran yang setaraf dengan 
guru-guru Al-Quran yang ternyata lebih berpengalaman daripada sudut suara 
dan lagu Al-Quran. Walau bagaimanapun penulis seringkali mencuba getting 
true by making  false (mendapatkan kebenaran dengan melakukan 
kesalahan) pada diri penulis sendiri di dalam mencari bagaimanakah kaedah 
duduk dan mengendalikan suara ini  dapat diterjemahkan di dalam bahasa 
percakapan dan juga bahasa tulisan. Penulis begitu ingin mencari bahasa 
yang paling mudah untuk pembaca memahami bagaimanakah seseorang 
murid harus duduk ketika mempelajari lagu Al-Quran ini. Antara kesimpulan 
dan teknik yang selama ini tidak dibahasakan dan ditulis ialah;- 
 
(a) Murid harus duduk tanpa bersandar pada kerusi atau dinding. Ini bagi 

melancarkan peredaran nafas dan mengelak kecederaan anggota-
anggota suara terutamanya tekak. 

 
(b) Murid tidak boleh sesekali duduk dalam keadaan kaki bersimpang siur 

seperti duduk bertingguh, duduk Tahiyat Awal atau Akhir dan 
sebagainya. 

 
(c) Murid harus mengempiskan perutnya selepas mengambil nafas panjang 

dan tidak terus membaca. Murid harus menunggu dalam lingkungan 1 
hingga 2 saat sebelum membaca dengan nafas yang tersebut. Setelah 
nafas keluar bersama dengan sebutan, bacalah ayat-ayat dengan 
melapangkan tekak dan melapangkan fikiran. Lapangkan hanya 
menggunakan minda sahaja. 

 
(d) Murid tidak boleh sesekali minum air (semasa perlu) dan dengan pantas 

membaca Al-Quran. Murid harus pastikan air mengalir dengan tenang di 
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dalam rongga tekak sebelum meneruskan bacaan. Ini boleh diuruskan 
dengan minda. 

 
(e) Segala anggota badan, urat saraf dan otot  perlu diuruskan dengan baik 

dan sentiasa berIstighfar dan berSelawat seandainya hati masih lagi 
buntu, risau dan khayal sehingga menyebabkan pergerakan badan tidak 
stabil, menggeletar ataupun apa-apa sahaja gerakan badan yang 
melampau. 

 
(f) Setiap nafas yang keluar bersama ayat yang dibaca harus dikendalikan 

dengan konsisten tanpa membaca laju kemudian lambat kemudian laju; 
dengan erti kata lain tidak cermat dan gopoh menghabiskan lagu. Guru 
harus memerhatikan cara murid mengendalikan nafas yang telah 
dikeluarkannya agar tidak dibazirkan. 

 
(g) Setelah nafas selesai digunakan dan ayat pula selesai dibaca, nafas baru 

diambil dengan cukup panjang, tenang, kempiskan perut (nafas 
simpanan) kumpulkan sesaat atau dua kemudian barulah lepaskan 
dengan konsisten, berhati-hati jangan kelihatan menggigil, tersepit atau 
serak. 

 
(h) Murid harus sentiasa mendengar panduan dan teguran guru dengan 

lapang dada. Perbuatan menyampuk ketika guru memberikan panduan 
adalah perbuatan yang sangat tidak beradab. Perhatikan bagaimana 
guru mengatur nafas, mengendalikan suara dan apa-apa sahaja 
perlakukan wajah dan badan guru dengan teliti. Ada sesuatu rahsia di 
situ yang tidak dapat penulis nyatakan di sini.  

 
• DISPLIN ILMU 
 

Displin ilmu di dalam Kaedah Dian ini sebenarnya telahpun disentuh di 
dalam bahagian Memelihara Adab. Walau bagaimanapun, sebagai satu 
bentuk penekanan betapa guru haruslah sentiasa menyedari dan 
mengamalkan budaya displin di dalam ilmu termasuklah ketika menghadapi 
karenah murid yang pelbagai. Guru usahlah sesekali berasa cepat putus asa, 
kecewa dan apa jua sifat-sifat negatif apatahlagi jika sifat-sifat negatif ini 
dipertontonkan di hadapan murid kerana dibimbangi akan dicontohi oleh 
murid-murid pula pada masa akan datang. 
 

Guru haruslah sentiasa memberikan semangat, membuka peluang, 
menyelesaikan apa jua kesulitan murid di dalam kelas, memberikan jalan 
keluar dan semua ini diberikan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Murid 
yang mempunyai masalah sebagai contoh peribadi pada hari itu, mungkin 
telah berusaha sedaya upaya agar masalah itu tidak dibawa masuk ke dalam 

kelas. Namun tidak semua orang boleh mengasingkan masalah peribadi 
dengan dunia bermasyarakatnya. Guru harus peka dan segala kelemahan 
yang ditampilkan oleh murid sebegini dan jangan menambah lagi 
masalahnya. Biarpun kaedah ini kaedah belajar lagu Al-Quran dan bukannya 
kaedah bermotivasi, setiap murid harus dilayan dengan bijaksana. 
Gembirakan hati murid ini dan berikan dia nasihat-nasihat agama yang 
membina jiwanya. InsyaAllah murid ini akan lebih bersemangat dan Kaedah 
Dian menjadi  lebih daripada kaedah lagu Al-Quran semata-mata. 
 

Suka penulis nyatakan di sini bahawa punca kejayaan yang utama di 
dalam pelajaran berkenaan dengan ilmu-ilmu agama (dan mungkin sekular 
juga) adalah sifat ikhlas (lebih membawa makna kepada rela hati) yang ada 
di dalam diri guru dan murid itu sendiri.  Masing-masing datang dengan 
tujuan untuk mencari pengetahuan dan menghayati keindahan Al-Quran. Di 
dalam hati guru tidak mengira-ngira berapakan jumlah wang yang aku dapat 
dan di dalam hati murid pula tidak berkata-kata mengapakah guru begitu 
begini begitu begini. Diharap para guru dan murid berhati-hati di dalam 
masalah percakapan di dalam hati ini kerana Allah menilai setiap niat dan 
perbuatan kita. 
 
• PENGUKUHAN KAEDAH DIAN 
 

Kaedah Dian dengan sedaya upaya akan berusaha memanfaatkan segala 
bentuk teknologi yang ada di dalam dunia hari ini. Penulis sangat optimis 
betapa segala bentuk alat bantu yang tidak menyalahi syariat seharusnya 
dimanfaatkan dan menjadi pendokong kelancaran perkembangan Kaedah 
Dian ini. Pada masa akan datang, penulis bercadang menerbitkan kaedah ini 
di dalam bentuk CD-ROM Interaktif selain para pelajar juga boleh mengakses 
perkembangan terkini Kaedah Dian ini di dalam Internet. 
 

Walaupun begitu, perancangan ini  hanya boleh dilaksanakan dengan 
lebih praktikal jikalau Kaedah Dian menubuhkan Kelab Dian yang mana dapat 
mengumpulkan semua bekas pelajar kursus ini di dalam satu tempat 
samaada tetap ataupun relatif agar perbincangan demi perbincangan dapat 
dilakukan samaada dalam bentuk seminar, kursus tembahan buat guru dan 
sebagainya di samping kelas atau kursus yang tetap berjalan seperti biasa. 
 

Dengan tertubuhnya Kelab Dian ini, kaedah-kaedah baru mungkin dapat 
diperkenalkan dan memantapkan lagi Kaedah Dian ini. Bantuan selepas kelas 
berakhir sememangnya jarang diperolehi oleh mana-mana pihak yang 
berorientasikan keuntungan namun penulis begitu faham kehendak para 
peserta yang sentiasa menginginkan peningkatan demi peningkatan Ilmu 
pada masa-masa akan datang. Tarannum itu enak ibarat makanan 
kegemaran. Jikalau sudah merasainya sedikit, pasti ingin memakannya pula. 
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PENUTUP 
 

Setiap manusia suka kepada keindahan. Keindahan jasadiyah, keindahan 
alamiyah, keindahan suara dan segala macam bentuk keindahan yang ada di 
dunia ini. Namun begitu, sedarkah pembaca sekalian betapa segala 
keindahan itu hanyalah bersifat sementara dan hanyalah menjadi sia-sia jika 
tidak dimanfaatkan dan berdosa jika disalah gunakan?  
 

Kaedah Dian tercipta dan digubah kerana penulis ingin sekali melihat 
semua orang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Adakah penulis hanya 
mengutamakan lagu Al-Quran? Tidak. Penulis juga sedang merangka dan 
insyaAllah jikalau tiada halangan, pembaca akan dapat pula menatap kaedah 
membaca Al-Quran dengan bertajwid hasil pemerhatian dan ujikaji penulis 
terhadap kaedah mempelajari Al-Quran melalui Huruf ( Tajwid biasa ) dan 
melalui Tanda ( Tajiwd Rasm Uthmani ) yang mana dinamakan Kaedah 
Aslan. Persoalan lain mungkin timbul; Kami tidak pernah belajar huruf jawi 
tetapi kami juga ingin belajar Kaedah Aslan dan Kaedah Dian. Maka penulis 
pula telah menyusun kaedah ketiga yang lain, yang mengkhusus buat 
mereka yang langsung tidak mengenal huruf jawi, agar dapat membaca Al-
Quran dengan baik dengan satu kaedah yang masih belum dinamakan lagi. 
 

Semua yang penulis lakukan ini adalah kurniaan Allah yang bila-bila 
masa boleh diberi oleh-Nya dan bila-bila masa juga boleh ditarik kembali 
oleh-Nya. Maka, setelah diizinkan Allah, akhirnya selesai juga edisi 
percubaan dalam bentuk kertas kerja Kaedah Dian ditaip. Semoga seluruh 
dunia Islam akan bersinar kembali dengan cahaya Al-Quran agar setiap 
orang Islam menjadi cahaya yang saling menerangi antara satu sama lain. 
Dunia kembali menjadi milik umat Islam dengan berkat Al-Quran. Akhirat 
menanti pula dengan syurga buat pengamal Al-Quran. Semoga berjumpa lagi 
wahai saudara-saudara sekalian dalam Kursus Kaedah Dian bersamaku. Jaga 
iman baik-baik. Hanyalah kepada Allah jua aku meletakkan segala hajat dan 
harapan.  
 

Wassalamualaikum. 
 

7.08 malam / Khamis / 22 Januari 2004 / 29 Zulkaedah 1424 / D-B Sgg-BP 
 

siapa yang pernah melihat buku ini adalah kenalanku 
siapa yang pernah membaca buku ini adalah sahabatku 

siapa yang mengamalkan buku ini adalah saudaraku 
siapa yang mengajarkan buku ini adalah guruku 
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