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 Buku ini ditulis oleh seorang pengajar terkenal dan 

ketua Center of Christian Leadership di Dallas Theological 

Seminary. Beberapa buku lain yang ia tulis, di antaranya 

Heaven Help the Home dan Say it With Love. Ia dan istrinya, 

Jeanne, dikaruniai empat orang anak, yang sudah memberi 

mereka cucu-cucu. 

 Buku ini berisi cara mengajar, yang bukan sekadar 

menyampaikan materi. Tetapi bagaimana ajaran kita bisa 

memberi dampak dalam hidup para pembelajar. Howard G. 

Hendricks menuliskan 7 hukum yang harus dimiliki seorang 

pengajar yang baik. Ia merangkumnya menjadi TEACHER. T 

(Teacher): Hukum Pengajar. Sebagai pengajar kita harus 

selalu bertumbuh. Howard menuliskan, jika Anda berhenti 

bertumbuh hari ini, Anda akan berhenti mengajar esok hari. E 

(Education): Hukum Pendidikan. Sebagai pengajar, kita 

harus mengetahui bagaimana cara pembelajar itu belajar, 

karena akan mempengaruhi cara kita mengajar mereka. A 

(Activity): Hukum Kegiatan. Belajar yang maksimal 

membutuhkan keterlibatan pembelajar yang maksimal, bukan 

sekadar pembelajar yang mendengarkan. C (Communication): Hukum Komunikasi. Untuk 

menyampaikan informasi, kita membutuhkan keterampilan berkomunikasi yang baik, di mana 

pembelajar mau membuka diri untuk mendengarkan informasi dari kita dengan sungguh-

sungguh. H (Heart): Hukum Hati. Mengajar yang berdampak bukanlah dari kepala ke kepala, 

melainkan dari hati ke hati. E (Encouragement): Hukum Motivasi. Mengajar menjadi sangat 

efektif ketika pembelajar termotivasi secara tepat. R (Readiness): Hukum Kesiapan. Proses 

mengajar-belajar paling efektif ketika pengajar maupun yang diajar telah dipersiapkan secara 

memadai. 

 Saya sangat merekomendasikan buku ini bagi setiap pemimpin kelompok kecil (pKTB) 

ataupun calon pemimpin kelompok kecil, guru sekolah minggu, orang tua, bahkan siapapun yang 

memiliki kerinduan untuk mengubah hidup orang lain. 

 Menurut saya, buku ini dikemas dengan sangat baik. Howard G. Hendricks memasukkan 

istilah-istilah maupun ilustrasi-ilustrasi baru yang belum pernah saya dengar sebelunnya, dan 

sangat membantu saya memahami apa yang ia ingin sampaikan kepada saya sebagai pembaca. 

Dengan gaya bahasa yang beragam, saya tidak pernah bosan membaca. Mungkin ada beberapa 

kalimat yang cukup berat untuk dipahami, dan itu menyadarkan saya betapa cerdasnya sang 

penulis ini. Buku ini juga memotivasi saya untuk dapat memberikan dampak bagi hidup orang 

lain. Secara keseluruhan, ini buku yang sangat menarik, dan saya sangat merekomendasikan 

tema-teman untuk turut membaca buku yang sangat memberkati ini. 


