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Q7 Tulisin dong Testimonial kamu setelah
pake zenius gimana. Apakah ada
perkembangan? Gimana rasanya setelah
ngerjain SBMPTN 2014? Atau mungkin ada
pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya
ceritain hal seru yang menurut lo menarik
dari pengalaman lo sebagai pemakai
zenius deh !
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1

Jujur aja nih, sebenernya gua udah kuliah di FISIP Unpad 2012 lalu, tapi gua merasa gak c oc ok
sama jurusan yang gua jalanin, di tahun 2013 gua nyoba sbmptn lagi dan gua gak di terima (waktu
itu gua belum kenal zenius), di tahun 2014 gua nyoba sbmptn lagi. Nah, bulan Januari 2014 gua
baru kenal sama yg namanya zenius yaudah akhirnya gua c oba beli vouc her zenius yg 6 bulan,
awalnya sih gua bingung mau belajar dari mana dulu, yaudah akhirnya gua iseng - iseng ngeliat
video tentang alumni. Terus gua dapet penc erahan tuh dari video itu yaudah gua mulai belajar
dari yang gua gak ngerti dulu c ontohnya ya kaya sejarah, geografi, matdas dll. Selama 6 bulan itu,
hampir ada sebulan gua gak masuk kuliah lah jarang keluar kosan lah c uma gara-gara pengen
belajar sbmptn di zenius ini. Dan perjuangan gua gak sia - sia deh selama 6 bulan itu akhirnya gua
tembus sbmptn 2014 di FIA UB. Terimakasih banyak buat zenius yang sudah membantu saya untuk
menuju jurusan yang sesuai dengan passion saya, buat adik adik jangan sampe deh salah masuk
jurusan yang gak sesuai sama passion lo, c ontoh : perc uma lu masuk jurusan dokter tapi takut
ngeliat darah, ngeliat mayat, ngeliat suntikan. Gua yakin kuliah lu jadi kac au balau, lebih baik pikir
1000 kali ya buat milih jurusan, karena ini demi masa depan lo. :)))

7/20/2014 12:35 AM

2

Aku udah pernah kuliah di salah satu ptn, tapi kurang puas dan bertekad 2014 mau nyoba lagi.
Terus temenku minjemin c d soshum alumninya ke aku untuk belajar dari awal lagi karena aku lintas
jurusan!! Yaampun enak banget belajarnya!! Bener2 ngebangun dasar semua mapel dari zenius,
terus tinggal diasah di bimbel. Ga sia2 tiap malem dengerin zenius terus sibuk ngepause, fast
forward, atau diulang kalo ga ngerti seneng deh!! Terus aku kan paling gabisa matem, jadi aku beli
c d teori matematika sbmptn 2 minggu sebelum sbmptn dan karena udah tinggal segitu aku
ngulang2 postulatnya kak sabda aja dan praktekin ke soal to...dari yang biasanya minus jadi bener
4:")))) terus karena zenius aku yg benc i ekonomi skrg jadi sukaaa banget karena kak sabda berhasil
bikin ekonomi terlihat fun dan c hallenging! Thank you zenius! :D

7/19/2014 1:00 AM

3

ASA

7/19/2014 12:12 AM
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Puji Tuhan luar biasa karena Dia telah mempertemukanku dengan Zenius saat kelas 12! Testi
murid2 yang berhasil masuk PTN bikin aku memutuskan untuk beli vouc her Zenius.net. (Big thanks
for my brothers who paid it all). Trus ketagihan deh melototin video2nya. Aku mengenyam
pendidikan di SMA swasta berdisiplin tinggi dimana tugas dan ulangan tuh terus nambah ga ada
abisnya dan nyari nilai bagus tu ga gampang (Serius, murid2 sampe ngejulukin “Green Jail”
*Green: sekolahku serba ijo). Dan aku tetolong berkat Zenius. Efek lainnya, rata2 rapor dan rangking
yang sempet turun jadi naik. Ga c uma itu, mataku juga jadi terbuka karena zenius bikin aku ngerti
konsep2 dasar dan c ara berpikir yang bener. Sempet pede karena nilai rapor lumayan, aku bakal
lolos SNMPTN. Sayangnya Tuhan ga berkehendak. Untung dari jauh sebelumnya aku ngikutin
advic e zenius supaya jangan ngandalin SNMPTN and keep on fire to study in smart way buat
nebas SBMPTN. Waktu masa2 tryout UN aku skalian ndalemin SBMPTN Teori di Zenius yang juga
ada latian soalnya, yah meski ga intensif latian soal c ampuran juga sih. So, aku ga ragu buat
tempur SBMPTN dan UM UGM yang selangnya c uma 5 hari. Buat jaga2, setelah tes aku tetep berZenius-ria soalnya masih ada kesempatan tes terakir utk program diploma. Yah, itung2 buat ngisi
waktu sambil nunggu pengumuman. Masa bodo ama mata yang udah minus 4,5 mau nambah,
yang penting tetep smangat belajar supaya lolos! hahaha. Sebulan kemudian tibalah saatnya
pengumuman. Unfortunately, aku masih gagal tembus SBMPTN. But the good news is, aku tembus
UM UGM! Puji Tuhan, Teknologi Jaringan UGM akhirnya di tangan. Sedikit c erita jaman SMA nih.
Aku tuh ga pernah ikut yang namanya les, bimbel, dll, malah temen2ku yang sering berguru ke aku.
Mulai dari temen kelas, luar kelas, beda jurusan, sampe beda sekolah sering minta diajarin.
Plajarannya pun ga c uma mapel program, bahkan sampe TIK dan Aksara Jawa pun juga (bagi
yang gatau apa itu Aksara Jawa, c ari sendiri di Google, hehe). Pernah nih, ada beberapa temenku,
mereka dateng ke rumah buat blajar kimia bareng sampe jam 10 malem. Slain itu, sering juga aku
diminta dateng pagi2 ke sekolah buat ngajarin karena mau ulangan jam pertama. Yah aku sih
mau2 aja, soalnya aku ga terpanc ang waktu untuk les sana sini. Meskipun jadwalku ga padet, tapi
tugas dan ulangan yang ga pernah punah dan ngefek depresi tingkat rendah bikin aku sering
kelewat lembur. Bahkan tidur tuh c uma 3 jam doang sehari. Asal ga c apek, aku mau aja
ngeluangin waktu buat mereka. Asik aja rasanya, soalnya kalo aku bisa buat temenku yang sulit
dalam mapel tertentu berhasil dapet nilai tuntas ato bagus, aku juga bakal seneng. Dan sejak
ketemu zenius.net studiku jadi lebih kebantu. Anyway, thanks a lot Zenius! Salam Ora et Labora!

7/18/2014 10:09 PM
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Gw igin sedikit share pengalaman gw ber-zenius ria yang nganterin gw sampe sekarang
alhamdulillah gw keterima di ugm tahun 2013 walaupun bukan jurusan yang gw banget
sebenernya gw pas smp sama sma bisa disebut bego hehe hak pernah peringa 35-40 lovers haha ,
tapi serius setelah tahu zenius pola pikiran gw tentang sc ienc e berubah banget tahu apa itu math
yang sebenernya, gw bisa tahu bagaimana penerapannya saat daily ac tivity walaupun pas sbmptn
2 kali lagi gw gak dapet tapi efek pas tahu zenius pas semester 2 kelas 3 sma gw bisa rank 3 di kelas
haha terus pas gw terapin sistem zenius di perkuliahan gw gak perlu latihan ujian bisa uts maupun
uas bisa ngerjain setengah waktu dengan hasil yang exc ellent hehe Tapi sebagai rasa berteeima
kasih gw kepada sabda , pras , wilo, faisal , wisnu , dkk gw ingin c reate something great seperti yang
dikatakan sabda walaupun bukan jurusan yang gw banget tapi bisa lah belajar ilmu dengan
otodidak di perpustakaan hehe gw minta doanya dari kalian yang bac a ini :)

7/18/2014 6:32 PM

6

Belum, mau nyoba

7/18/2014 8:13 AM

7

Gokil lah belajar pake zenius .. trust me it works! Gue alumni yang taun lalu gak lulus SBMPTN dan
milih vakum setaun buat ngejar kampus favorit gue: ITB! Trus gue minta beliin nyokap xpedia
zenius yang katanya bagus .. setelah nyoba jadi nagih bayangin aje gue bisa ngejogrok di depan
laptop 14 jam lebih buat nonton zenius doang .. sempet terpesona gile sama gaya ngajarnya aplg
kl yang ngajar bang Sabda kagak tidur juga gapapa hahaha. Akhirnya setelah gue dagdigdug pas
ujian SBMPTN *bukan karna soalnya tapi karna gue dateng ke lokasi 3 menit sebelum ujian!
Maknyos* ternyata soalnya jadi terlihat gampang hahaha akhirnya pengumuman kemarin dapet
deh tuh FTTM ITB .. awalnya sempet minder karna yang gue liat tiap orang yg mau ke ITB pasti
pilih FTTM tapi gue dapet hahaha. Gokil lah pake zenius. Thanks tutor" kec e tapi lebih thanks lagi
ke Tuhan Yesus Kristus yang udah mewujudkan mimpi gue kuliah di ITB :')

7/18/2014 8:03 AM

8

Walaupun aku bukan user aktif/premium member di zenius, aku suka banget ikutin info dari zenius,
juga artikel-artikelnya yang menambah wawasan banget. Sangat membantu, mulai dari persiapan
UN, mekanisme SNMPTN, hingga ujian SBMPTN dan ujian mandiri lainnya. Terima kasih zenius,
sukses terus yaa!

7/18/2014 6:42 AM
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Awal mula tau keberadaan Zenius, gue langsung tertarik karena konsepnya mirip sama video
pembelajaran di Khan Ac ademy. Gue mulai pake Zenius pas kelas XII semester 2 (soalnya
paniknya baru kerasa waktu itu wkwk). Untuk pemilihan jurusan kuliah, gue berenc ana banting setir
dari IPA ke IPS, dan gue sadar kalo pelajaran IPS gak bisa diremehin. Jadi gue mulai buka-buka
akun Zenius gue, nyari-nyari materi. Sambil nonton video materi, gue c atet hal-hal yang penting di
kertas pake bahasa gue sendiri. Selain itu, gue juga ikut bimbel. Bedanya, kalo di bimbel c uma
dikasih jurus-jurus pintas yang tinggal ditelen, sedangkan kalo di Zenius dijabarin dari mana itu
didapetin dan gimana pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Ini ngebantu banget karena
bisa bikin gue ngerjain soal tanpa ngapalin rumus yang aneh-aneh, c uma perlu rumus-rumus
dasar. Hasil belajarnya? Gue lulus di Ekonomi Pembangunan Unpad. :) Renc ana buat selanjutnya
sih gue pengen kuliah yang bener terus pengen ngelamar jadi tutor Zenius! Haha tungguin gue
yaa. :3

7/18/2014 4:22 AM
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Belajar di zenius tuh seru dah hemat waktu. Pembahasan simpel dan belajarnya bisa kapan dan
dimana saja.

7/18/2014 2:01 AM

11

Oke nama gua Najieb, biasa dipanggil Najieb bhahaha Gua anaknya pemales, pesimistis (karna
banyaknya deretan kegagalan yg gua alami), tp punya keinginan dan c ita-c ita yang besar. Masuk
kelas 12 gua memutuskan untuk gak bimbel, karna waktu kelas 9 gua bimbel anehnya nilai gua
malah turun. Tp pas pertengahan November gua memutuskan buat bimbel pake Zenius yg menurut
gua paling ajib buat belajar tahan lama. Waktu berjalan 3 bulan, gua TO SBMPTN dan hasilnya
passing grade gua c uma 17%. What the... Gua otak-atik otak gua dan gua "bener"-in semua dgn
c ara gua sendiri akhirnya PG gua stagnan di angka 43-48%. Takjub gua, liat PG tiap2 prodi,
taunya pd di bawah PG gua saat itu. Optimis menuju SBMPTN!! Eh taunya banyak soal yg karna
gua gak teliti jd gua banyak yg salah dan akhirnya GAK LOLOS. Ini namanya Pembunuhan Psikis!!
apalagi liat anak2 zenius yg pamerin sc reen shot hasil SBM, makin aja gua sakit hati! Ibaratnya
ditusuk pedang, trus diolesin bawang di setiap lukanya wkwk Hari itu bener2 paling menyedihkan.
Gak sadar nyampe mewek juga. Tp karna gua belajar dari kesalahan di SBM, gua menc oba
menghindari kesalahan, dan akhirnya jebol di Ujian Mandirinya hahahaha Thanks bgt lah buat
Zenius, telah membimbing gua jd anak yg rajin dan optimis. Extrem Transformation lah gitu :3

7/18/2014 1:58 AM
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Simply, selama empat bulan belajar SBMPTN SOSHUM dengan Zenius dimulai dari akhir Februari
adalah momen berhaga buat hidup saya. Walaupun saya hanya memanfaatkan konten-konten
gratis, tapi zeniuseffec t-nya sangat berasa. Sampai detik ini saya masih heran apa yang telah
terjadi dengan otak saya. As a sec ond test taker, keadaan saya kini sangat berbeda dibanding ketika
saya SMA dulu. Sempat hilang keperc ayaan untuk tidak akan pernah mengenyam kursi PTN lewat
SBMPTN, tapi perkataan Bang Sabda kalau, "kec erdasaan itu bisa dibangun." dengan analogi
komputernya akan saya c amkan seumur hidup. Awalnya saya mengibaratkan rumah tua yang kotor
tidak terawat, jika didiami orang tentu tidak akan betah, sama halnya dengan otak saya; jika
keadaanya masih c arutmarut tentu ilmu yang masuk akan mudah keluar kembali. Maka, langkah
awal saya adalah memperbaiki keadaan 'otak' dengan mendalami TPA, postulat-postulat dasar
matematika, dll selama dua minggu penuh. Perlahan tapi pasti, saya mulai menginjak mapelmapel dasar; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika. Saya perhatikan c ara pengajarpengajar Zenius menjawab pertanyaan dan inilah yang saya duplikatkan dalam c ara berpikir saya.
Semakin hari saya merasa lebih responsif dalam menjawab soal. Dan jawabannya hampir selalu
benar. Setelah itu, saya mulai mempelajari mapel SOSHUM, whic h are brand new things for me.
Saya pantengin tiap-tiap materi dan saya serap konsep-konsep penting yang diajarkan, tak lupa
diikuti dengan latihan soal yang bersifat repetition sesuai dengan konsep deliberate prac tic e.
Sec ara perlahan, tiap materi saya kuasai, rasanya seolah dalam otak saya terdapat banyak kantong
arsip sesuai materi tertentu dan jika nama materi tersebut disebutkan, as if my brain would logic ally
c onnec t dari satu bab ke bab yang lain. Wow. Mendekati tes, saya menc oba tryout offline maupun
online. Pada tryout pertama, saya berada diperingkat 21 dari 255 anak. Tryout kedua (online Generasi Optimis) saya berada di peringkat 49. Ya, 49 dalam peringkat 100 besar se-Indonesia.
Minggu-minggu terakhir otak saya semakin 'gila'. Saya masih ingat pertengahan Februari sebelum
saya belajar SBMPTN saya iseng mengerjakan soal Bahasa Indonesia tahun 2013 semua nomor.
Saya benar 2 nomor. Dua minggu sebelum SBMPTN saya iseng lagi mengerjakan semua nomor
soal SBMPTN Bahasa Indonesia tahun 2013 dengan kode soal yang berbeda. Saya salah dua
nomor. Gila memang :)) H-1 minggu saya me-review kembali konten-konten video yang signifikan;
seperti konsep diagram venn, c ara memindai teks bahasa inggris, konsep ekonomi mikro-makro, dll.
Benar saja, semua terc urahkan ketika mengerjakan SBMPTN tanggal 17 Juli. Logika saya tanpa
harus berpikir keras bisa bekerja tahap demi tahap. Soal TPA saya 'hajar' dengan alokasi tepat
waktu. Bahasa Indonesia saya kerjakan hingga 14 nomor dengan kesalahan 1 nomor (setelah
dikoreksi di rumah), begitu pula dengan mapel-mapel yang lain. Saya dengan seksama mengontrol
penuh sinergi antara penalaran-analisis-konseptual selama 105 menit + 75 menit yang telah saya
bangun dengan Zenius sejak awal. And, voila! Walaupun saya tidak diterima di pilihan ke-1,
menjadi satu dari tujuh pemenang yang berhasil mengalahkan 180 lebih peserta menjadi
kemenangan ter-awesome for the rest of my life, and this is definitely YOUR winning, too. Pardon
my brain that lets me write this muc h bec ause I think I need to share this. I must share this. So thank
you so muc h for c hanging my life and equipping me suc h pric eless 'weapons'. I hope that many
Indonesian students out there will have the same feeling as muc h as I do now. Selamat
menc erdaskan anak Indonesia, Zenius! CHEERS! -Idham Raharfian, Sastra Peranc is Universitas
Gadjah Mada 2014

7/18/2014 1:00 AM

13

Unek" keluar semua., jdi lega

7/18/2014 12:31 AM

14

Untuk yang lg persiapan buat UN dan SBMPTN gua rec ommend banget nih buat pakek ZENIUS.
Gua c uman pakek ZENIUS satu bulan sebelum SBMPTN, rasanya hasil yg gua dapet lebih dari
belajar gua selama 3 tahun SMA. Gua di sekolah nilainya biasa aja, rangking 10 besar di kelas aja
gak pernah. Mulai dr pakek zenius nilai Try Out gua tiap minggunya selalu naik. Soal mau
digimanain juga, pasti bisa dikerjain. Tapi kalo saran gua, selain pakek zenius lo juga harus ikut
bimbel. Karna bimbel biasanya tiap minggu pasti ada Try Out nya, nah itu jd ngebuat kita terbiasa
dengan soal dan suasana waktu SBMPTN nanti, sekaligus ngukur kemampuan kita udah sejauh
mana. Seenggaknya dalam lingkup provinsi / kota tempat kita tinggal. Tapi kalo usaha udah getol
tanpa dibarengi doa juga sama aja bohong, ibadah jgn ditinggal dan paling penting do'a orang
tua dan keluarga. Nah jadi untuk lo yg lagi bac a testimoni ini, gua bener2 saranin segera pakek
ZENIUS deh, gua yg c uman pakek satu bulan aja allhamdulillah diterima jurusan Bisnis
Internasional Universitas Brawijaya, apalagi lo yg masih punya banyak waktu saat lo bac a testimoni
ini. It's worth it guys :)

7/17/2014 10:04 PM

15

thanks zenius akhirnya lolos sbmptn '14 (perasaan soal sbm'13 jauh lbh gampang deh(?)).. gw
c uma mau blg, mending lo pac aran berdua kapanpun dimanapun sama zenius drpd sia2 ikut
bimbingan lain hehehehe ^__^

7/17/2014 9:44 PM

16

Keren deh zenius, gak perc uma gue panas panas wifian c uma buat download materi dari zenius,
gue sangat terbantu saat ngerjain SBMPTN, Thanks ya zenius :D Sori c uma bisa bales pake
uc apan terimakasih :)

7/17/2014 7:43 PM
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wahh gilakk pokoknya zenius keren abis!!! Bener bener ngeboost kemampuan gue, zenius adalah
hal pertama yang bikin gue ngerasa matematika tuh ga nyebelin, matematika tuh asik, bikin gue
lebih pd ngerjadin sbmptn!!! thanks bgt buat @sabdaps yang keren banget nyampein materinya,
juga buat tentor tentor lain yang ga kalah kerennya.. Pokoknya ga rugi pake zenius, ga mahal tapi
hasilnya maksimal! Thank you so muc h Zenius :)

7/17/2014 7:27 PM

18

Gakan nyesel beli vouc her buat zenius. Zenius top bgt c ara penyampaian materi + bahas soalnya.
Gue nya ajanih yg kurang beruntung apa gimana gatau deh hehe

7/17/2014 7:27 PM
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Sumber belajar yang ngebuat revolusioner dalam inc rease knowledgenya :)

7/17/2014 6:50 PM
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Hello zenius dan tutor - tutor kec enya. Thankyou banget berkat zenius gue lolos di Sastra Peranc is
UGM lewat jalur SBMPTN. Gue ngerasa setelah pake zenius tingkat penasaran atau kekritisan gue
meningkat hehehe. Jadi sekarang juga sering bac a (dulunya jarang :p). Pokoknya gue ga perlu
bimbel deh c ukup pake zenius.net aja buat belajar SBMPTN. Karena udah lengkap banget materi
sama soal-soalnya. Apalagi ekonomi, gue yg dulunya lemot banget di ekonomi sekarang bisa
paham dengan c ara ngejelasinnya Sabda. Keren banget pokoknya! :) Besok gue pasti bakal nyuruh
adek-adek kelas gue buat ngga bimbel gaje deh c ukup belajar pake zenius.net aja biar c erdas
mereka. XD Onc e again, thankyou so muc h Team Zenius! Jangan lelah untuk menc erdaskan anak
bangsa. :)

7/17/2014 6:43 PM
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zenius itu unik, saya lihat soal2 dan pembahasan di webnya dan amazing memudahkan bgt. Apalg
pas zeniusenglish ngebahas tntg oc topus dan keluar dlm UN 2014 *thumb up*

7/17/2014 6:33 PM
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saya ngga pake zenius, tiba2 aja pas buka fb ke halaman ini --"

7/17/2014 6:09 PM
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Yah harusnya lebih kenal Zenius dari awal sih, trus kalo bisa pingin ikut bimbel Zenius deh,,

7/17/2014 5:16 PM

24

senang banget

7/17/2014 4:43 PM
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Sebenarnya mudah-mudah tp gue gugup jadi lupa semu

7/17/2014 4:20 PM

26

menyenangkan sic h

7/17/2014 3:35 PM
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Awalnya hanya c oba-c oba aja pakai zenius untuk persiapan Ujian Nasional eh gak taunya
ketagihan. Akhirnya pakai terus sampai sbmptn. Paling sukaaaa ekonomi nya kak Sabda. Gampang
nyantol di otak pokoknya ngerti deh sama ekonomi. Padahal saat SMA saya jurusan IPA.
Alhamdulillah keterima di Pilihan kedua Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin:') thx a lot Zenius!
pengen bgt suatu saat nanti main ke bimbel Zenius hehe

7/17/2014 3:30 PM
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Awalnya sih kenal Zenius gara-gara Kakak yang ngrekomendasiin. Nyesel banget baru kelas 3 pake
zenius -_- Tapi gak papalah, kenal pun udah aku syukuri. Dulu, waktu kelas 1-2 SMA kerjaan aku di
sekolah kebanyakan yaaa begitulah. Maen, belajar c uma pas mau ulangan, ikut ac ara ini itu,
lomba sana sini (lombanya aja yang banyak, prestasinya dikit. hehhe), jadi pengurus organisasi
dimana-mana, kepanitiaan yang gk ada habis-habisnya. Alhasil, nilai rapor ya standar2 aja.
Waaaduuuh mulai gak karuan nih arah masa depanku. Kelas 12 >> Aku c oba beli VCD-nya zenius,
pinjem zenius-nya kakak kelas juga, pake zenius.net (aku nggak les, aku c uman setia sama zenius :p
). Dari situ tuh, mulai deh belajar mati-matian, tengah malam bangun lalu belajar (makanya jadi
sering tidur di kelas deh :D). Terus aku putusin buat murtad dari pelajaran IPA buat kuliah ntar. Dari
sini, aku juga persiapan buat SBMPTN Soshum looohhh. Alhamdulillah ya, Niai UAN ku
lumaaayaaan. Sayangnya SNMPTN Undangan tidak berpihak kepadaku :( (Waktu itu aku ngisi
FEUI). Yaudahlah, emang harus berjuang lagi. Oke fix, aku harus bener2 move, aku manage
jadwal belajarku, fokusin pikiranku, gak lagi maen sana sini. Dan perjuangan demi perjuangan
sambil ditemenin zenius kulalui sebulan lebih hidupku di kamar, (duh udah kayak 2 sejoli aja).
Akhiirrnyaaaaaaa. Jreng Jreng ! SBMPTN bisa lolos jugaaa. Alangkah bahagianya bisa tembus UI,
bersyukur banget lah bisa kenal zenius. Dari konsep belajarnya aja dapet, dasar" berpikirnya juga
oke, sebenernya kalau boleh ngomong sih, mereka para pelajar harus make zenius dulu kalo
pengen pendidikan Indonesia maju. Hahha. Awesome !

7/17/2014 3:10 PM

29

Pokoknya ngga akan nyesel kenal sama bimbel terc anggih yang satu ini, apalagi pas jelang sbm
aku pac arin setiap hari dari pagi sampe malem. Efeknya bagus banget, walaupun keterima di
pilihan ketiga, orang tua tetep bangga sampe bikin terharu. Pengen ikutan punya c ara belajar
yang c anggih? Ayo join jadi member zenius, membuka paradigma, meraih impian!

7/17/2014 3:05 PM

30

Saya belum ngerasin perkembangan diri gue nih, soalnya gue nya yang males, nggak memaksimal
belajar gue dari zenius.net c uma setengah" doang gue mantengin zenius.net. -__-"

7/17/2014 3:04 PM

31

pake zenius ngena banget walaupun gue dari IPA tapi gue ngambil prodi IPS buat ngasah skill
english sih. belajar IPS 2 minggu kurang dan paling awesome itu pembahasan diagram ven yang
orang lain pada kebingungan pas test

7/17/2014 2:52 PM
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Sebenernya saya gak terlalu banyak pake videonya untuk ilmu ilmu sosial, paling paling kalo
matematika. Tapi beneran seru itu metodenya kalo di terapin di jalanan mac et (soal sulit)
bagaikan jalan tikusnya (c ara alternatif, bukan c ara c epat lho ya) tapi intinya seru banget, terutama
kalo udah ngeganti lambang matematika jadi kotak atau segitiga. Thank you Zenius!!!

7/17/2014 2:16 PM

33

Banyak perkembangan

7/17/2014 1:40 PM

34

Pas kelas 12 mulai mikir mikir ikutan bimbel, tapi aku agak ragu soalnya udah ikutan kursus bahasa
Inggris dan ga mau postpone karena udah level high intermediate, bahasan diskusinya lagi seru
banget dan sayang bgt kalau harus keluar. Akhirnya ada temen ortu ngasih rekomendasi pake
produk Zenius, awalnya sih agak ragu dengan c ara belajar yg ngga fac e to fac e sama gurunya, tp
setelah dateng ke outletnya, dpt penjelasan produk sm liat c ontoh videonya langsung tertarik.
Kelas 12 ini aku c uma pake Zenius Xpedia 2.0 aja untuk bantu persiapan UN dan SBMPTN, Bantu
banget sih jadi lebih ngerti materi dan tutor-tutornya jenius bangetlah (suka sama Sabda :p ). Untuk
tahun ini, sayangnya belum beruntung SBMPTN, mungkin krn lintas jurusan, kurang maksimal, dll
faktor lain. Tp aku langsung move on kok, PTN bukan satu satunya tempat buat sukses. Btw, trims
bgt zenius sudah membantu menambah wawasan dan berpikir kritis :)

7/17/2014 1:23 PM

35

setelah ngerjain SBMPTN suana tidak karuan,panas-dingin, gemeteran. masuk kelas telat lagi..
waktu tes kartu tes.ku ketinggalan di tas. lalu aku ambil dengan tergesa-gesa . ehh malah kepleset.
maklum pake sepatu baru jadi masih lic in :D .waktu ngerjain soalnya susah banget . aku pling bisa
ngrjain klo pas yg TPA. lainnya budregg ..

7/17/2014 1:22 PM

36

Klo pengalan mungkn blm ada kli ya soalnya gw msh baru make produk zenius. Tp kmrn gw baru
c oba dkt liat2 tutornya keren jg c ara jelasnnya . Gw ska bgt c aranya

7/17/2014 1:15 PM

37

Sbmptn susah !!!!

7/17/2014 1:11 PM

38

WIHH Soalnya pada gurihh bgtt, ,,, :D

7/17/2014 12:51 PM

39

yahh banyak banget pelajaran yg gua dapet bahwasannya kita harus berusahaa sebaik mungkin
pas gua sebelum SBMPTN gua belajarnya dikit dan ga maksimal mungkin itu faktor gua ga lulus

7/17/2014 12:41 PM

40

gax nyangka bisa lulus.

7/17/2014 12:28 PM

41

belajar zenius itu sangat menyenangkan, gue gak perlu lagi belajar pakek buku sampek
bertumpuk2, trus kejutannya gue malah lulus di sbmptn 2014.

7/17/2014 12:12 PM

42

Baru make CD zenius pas seminggu sebelum SBMPTN , jadi masih dikit banget yg baru dikuasain .
Pas hari H , masih kelabakan ngerjainnya . Alhasil , gagal :D . Oke , setahun ini saya minta
bantuan zenius lagi .

7/17/2014 11:17 AM

43

c ukup kec ewa :(

7/17/2014 11:13 AM

44

Rasanya sungguh menarik deh

7/17/2014 11:12 AM

45

Oh my God. Gak kebayang kalau aku kenal Zenius dari awal DAN MAU COMMIT UNTUK BELAJAR
DI SANA DARI AWAL. Mulanya aku pede 100% kalau aku bakal lulus SNMPTN (dan itu salah besar
guys — believe meeeh dan believe kakak-kakak di Zenius kalau itu salah besar >__<). Alhasil aku
tergunc ang banget begitu dapet tulisan merah di hasil seleksi SNMPTN, dan barulah membuka
ac c ount Zenius (yang sebenernya udah aktif sejak kapan). Kurang lebih 12-14 hari yang tersisa aku
ngedrill Zenius (bukan c ara yang baik sih, tapi namanya juga kalap dan tegang), panik karena
bahkan teori-teori awal aja aku udah banyak yang lupa, panik ngedrill soal-soal, panik bukain
semua video jawaban yang dibahas bang Sapta dkk yang 'nampar' abis dan sukses membuat aku
berpikir "selama ini belajar ngapain ajaa". Alhamdulillah guys ternyata c ukup membantu, aku gak
kebayang mungkin kalau nggak ngedrill sama sekali aku bakal ngeblank banget di SBMPTN, dan ...
inilah hasilnya. Bukan di tempat pilihan 1, tapi bersyukur banget! Thanks a lot Zenius, you helped
me so muc h in the last minutes!

7/17/2014 10:44 AM

46

Saya lulusan tahun 2013. Alhamdulillah setelah gagal bertubi-tubi tahun lalu, akhirnya saya bisa
diterima di PTN. Btw, saya c uma member free di zenius, jadi hanya bisa mengakses konten-konten
tertentu saja. Tapi jujur, zenius membantu banget saya untuk tembus di PTN. Zenius mengupas
tuntas esensi dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya sehingga saya sebagai siswa SMK bisa
tembus di PTN favorit. Pkoknya Zenius top markotop abis, deh. :)

7/17/2014 10:36 AM

47

zenius itu luar biasa, semenjak pake vouc her zenius kemajuan pesat yang dapet, thanks zenius..

7/17/2014 10:31 AM
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Hallo kenalin gue Yudi. Gue seorang alumni, lulus SMA tahun 2013. Gue sekarang ini sedang
mengenyam pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Bandung sudah selama dua
semester ini. Jujur dah gue tau Zenius ini berawal dari fac ebook sejak mau UN dan gue masih ga
ngerti ini apa Zenius, setelah mengulik di Zenius.net gue menc oba belajar di Zenius.net ini
ternyata gokil dalam pembelajarannya dan c epet nyerap ke otak. Dulu karena waktu nya mepet
sama UN jadi ga sempet belajar waktu itu tapi intinya belajar di Zenius.net adalah pembelajaran
yang paling pas buat anak muda-mudi SMA bahkan anak sekolah SD dan SMP sangat c oc ok dan
sangat di sarankan untuk belajar di Zenius.net ini. Dulu sejak SMA gua ikutan SNMPTN sama
SBMPTN tahun 2013 dan itu ga keterima alhasil gua kuliah di PTS. Setelah gua menjalani di
PTS ternyata gue salah jurusan dan akhirnya gue setengah hati buat kuliah. Dan akhirnya gua
ikutan SBMPTN tahun ini, jujur aja gua selalu ga sempet buat belajar buat SBMPTN karena tugas
kuliah yang selalu ada tanpa henti. Sekarang gua ga keterima SBMPTN tahun ini, kenapa? Karena
gue emang selalu nunda waktu belajar. Jadi aja semua materi ga gue pelajarin tuh karena udah
mepet mah SBMPTN dan kebetulan ini bentrok sama UAS di kuliah gue. Jadi intinya gue kac au,
dan gue saranin bagi kalian yang mau ikutan SBMPTN atau UM persiapkan belajar lebih dini
minimal setaun belajar sebelum SBMPTN mendatang di tahun berikutnya. Gue pribadi belajat di
Zenius.net ini emang udah asyik banget apalagi belajar sama si Sabda gampang nyerep banget ke
otak dan gokil juga tutor B. Indonesia orang jawa kadang gue ketawa-ketawa ngajarnya ada logat
jawanya tapi jujur itu udah gokil banget belajar di Zenius.net dan gampang nyerap di otak. Gua
sendiri emang ga keterina nih SBMPTN tahun ini, jujur aja gua ga ngerjain Matdas sama Teori Ips
yang di kerjainnya asal-asalan karena gue sendiri anak IPA, karena gue sibuk kuliah dan ga sempet
belajar Zenius.net ini. Sekali lagi terimakasih sebanyak-banyaknya buat Zenius.net.

7/17/2014 10:27 AM

49

kalo awa sih , kebantu banget sama konsep belajar nya dari Zenius . satu hal yang paling awa inget
dan ngerti "Kotak & Segitiga" nya . itu ngegampangin banget buat ngerjain soal . terus dalam segi
mind mapping nya jelas . langsung ke inti nya . mantap lah .

7/17/2014 10:27 AM

50

sebelumnya pas di sbmptn 2013 gue gak keterima ,rasanya nyesek banget deh pas waktu itu.
Padahal gue ngerasa udah belajar rajin banget pake zenius. Awalnya gue down banget, saya c ari
tau kesalahan yang gue lakukan selama ini apa. Ternyata gue baru sadar selama ini gue kalau tiap
ngerjain soal sering lonc at-lonc at tanpa dipahami terlebih dahulu. Ya udah gue mulai dari awal
kuasain materinya sec ara mendetail sampai ke akar-akarnya, ternyata gue baru sadar banyak
banget konsep yang gue belum kuasain,, sampai akhirnya gue tau bener (walaupun gak semuanya
sih).. Dan akhirnya gak kerasa sbmptn 2014 dimulai, rasanya plong banget gak kaya tahun kemarin,
bro (walaupun sebenarnya rada nyesel juga sih banyak soal yang gue anggap gampang ternyata
salah). Akhirnya waktu pengumuman pun tiba, gue c oba buka ternyata lelet banget (gue ngebuka
sambil bac a Qur'an bro biar gak tegang banget). Gue c ari di web miror, gue masukin datanya, dan
ternyata gue keterima (perasaan gue sebenarnya sedikit senang aja sih karena gue sering gagal
emosi gue jadi stabil, wkwkwk). Ya udah c uman gitu aja.. Gue do'ain yang ikutan UM diterima dan
do'ain gue juga yah mudah-mudahan gue diterima di tek. kim UI (lewat simak)<= gue pingin
banget nih masuk jurusan ini..

7/17/2014 10:13 AM

51

Yg seru itu ketika belajar bersama teman, berbagi bersama, dan saling mengajari bersama itu yg
menjadi fokus utama saya dalam belajar

7/17/2014 10:11 AM

52

Kalok digambarin sama grafik itu Alhamdulilah abis gue kenal sama zenius grafik gue selalu naik,
dan itu kebukti waktu UH Fisika selama ini gue selalu kena remed pas fisika tapi kelas 3 ini gue
gapernah tuh kena remed lagi, dan Gong yang paling gede-nya itu waktu SBMPTN kemaren,
semua yg pernah gue pelajarin di zenius keluar! In the end, I c ould pass it :D masih belum bisa
perc aya gitu, gue udah mau jadi Mahasiswa aja di Jurusan yang gue idamkan!

7/17/2014 9:23 AM

53

Zenius bukan c uma ngajarin tentang materi pelajaran, tapi juga ngajarin gimana belajar yang
bener itu sendiri, materinya disampaikan dengan ringan dan mudah diserap otak. Yang paling asik
sih bac a2 zenius blog, menambah wawasan dan membuka pikiran, jadi lebih jernih dalam berfikir
dan gak gegabah dalam bertindak. Makasih zenius :D

7/17/2014 9:04 AM

54

Dulu ane benc i sama Matematik dan Fisika, sejak pake zenius malah jadi suka banget.. Saat
Sbmptn gue kaget sendiri bisa kerja di atas 10 nomer, pdhl target c uma 7 atau 8 nomer. Efek
sampingnya, gue lulus di Pendidikan Dokter Unsoed. Makasih zenius udh nemenin gue setahun
belajar mati2an Buat yg masih belum perc aya sm Zenius, TRUST ME IT WORKS!

7/17/2014 9:00 AM

55

GUE BISA NGELEWATIN SBMPTN BERKAT ZENIUZ CUY. Zenius yg ngajarin gue sejarah
ekonomi dll ketika gue harus belajar itu semua dr nol. Sampe2 waktu simak ui ada soal ekonomi yg
berhasil gue jawab krn kebayang suaranya ka sabda. Thx zenius ur my everything!

7/17/2014 8:41 AM
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Gw udah pernah gagal SBMPTN 1x.Dan gw akhirnya memutuskan untuk kerja dulu selama
beberapa bulan.Niatnya c uma sampe bulan januari gw langsung keluar buat belajar persiapan
SBMPTN.Ternyata gw kebablasan sampe bulan februari akhir.Disitu gw bingung, gw merasa waktu
gw sangat sempit.Gw bingung harus belajar pake media.Media buku gak ngebantu sama sekali
buat tipe tipe kayak gw gini.Akhirnya di bulan april gw c oba c oba zenius.Gw daftar jadi premium
membernya.Ternyata emank setelah gw serius dengerin oc ehannya bang sabda dkk.Membuat gw
berpikir lebih kreatif.Jadi gw ngejawab soal bukan hapalan tapi dari hal hal yang bisa dipikirkan
sec ara logika kita.Karena gw mulai belajar SBMPTN dari zenius di bulan april dan itu sangat
sangat telat banget.Gw pesimis bisa lulus di SBMPTN.Tapi gw gak mau gagal buat yang kedua
kali.Gw seriusin dan akhirnya sekarang gw keterima di UIN Jakarta jurusan Psikologi.Walaupun di
pilihan kedua.Tapi it's okay.Saran gw buat yang masih gagal di SBMPTN galau sic h wajar ya.Tapi
jangan galau terus sob, kalo lo ngotot harus masuk negeri.Lw fokusin aja buat belajar.Serius!!!
soalnya kalo lo pilih buat kerja gw yakin susah bagi waktunya.Mending mantepin materinya dari
sekarang sekarang biar agak nyantai.Jangan kayak gw tiap hari dikamar mulu.Okeee itu aja
pengalaman dari gw. #panjangbangetyakk :v

7/17/2014 8:35 AM

57

hahaha disuruh nyeritain pengalaman pakek zenius Gue lulusan angkatan 2014. gue sendiri tau
zenius dari temen di H-7 bulan SBMPTN, emang dari awal gue tertarik banget sama ini produk.
padahal dulu gue Gamers yg gak mati mati, ada koneksi selalu buat game :D hahaha :D dan
setelah beberapa hari dikasih pinjem sama temen, akhirnya bisa beli sendiri. yg dulunya ga suka
belajar jadinya malah nongkrongin zenius, yg dulunya online c uma buat maen game online,
sekarang onlinenya pakek zenius hahaha :D strateginya sih katanya gausah mikirin UN langsung
sikat aja SBM :D dan itu emang gue lakuin langsung padahal masih 7 bulan sebelum pelaksanaan
SBM, pakek zenius emang bikin addic ted bahkan pernah belajar semaleman bareng temen pakek
ini zenius seminggu berturut turut (kebayang ngalongnya kayak gimana kan) :v gue sekolah di
swasta si jadi gak terlalu mikirin SNMPTN UNDANGAN, jadi langsung tanpa pikir panjang sikat Aja
soal SBMnya dan akhirnya meskipun ga jatuh di Pil 1 HI UGM, jatuhnya di Pil 2 FISIP HI UNAIR
dan itu udah berkah banget buat gue. thanks buat tutor tutor zenius yg selalu keren buat jelasin
materi Soshumnya :)

7/17/2014 7:57 AM

58

Nggada , mati rasa sudah :)

7/17/2014 7:38 AM

59

Yaa begitula

7/17/2014 7:25 AM
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Bismillah. Pertama kali kenal zenius itu waktu pengumuman sbmptn tahun lalu. Langsung tertarik
pas tau siswanya banyak yang lolos di univ ternama di Indonesia. Terus, pertama kali nyobain
zenius, I was falling in love at the first trying (?) ini benar-benar REVOLUSI!! singkat c erita, aku jadi
premium member dan merasa klop banget dengan zenius ini. Meskipun aku bimbel di tempat lain
juga, tetep aja aku ngerasa lebih nyaman belajar sama zenius. Ya iyalah, dimana lagi kamu bisa
belajar sbmptn sambil bebaringan/gaya semau kamu? Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu
dandan, wkwk. Mau belajar kapan aja bisa :D apalagi tutor2 disini asik banget, nggak boring dan
nggak bikin ngantuk, punya c ara yang oke untuk bisa bikin kamu ngerti bener sama pelajarannya
tanpa harus ngafalin rumus/teori :D seriously, zenius benar-benar membawa perubahan besar
dalam diriku. Aku yang dulu benc i banget belajar math&physic , sekarang malah jatuh c intaaa
(makasih kak Sabda, kak Wisnu! :) ) di zenius aku juga belajar 'gimana c ara belajar'. Aku menyadari
kesalahan besar selama ini yang kulakukan, yang bikin aku benc i sama beberapa mapel itu karena
kita nggak diajarin dari pondasinya. Itu yang bikin pemahaman kita nggak kuat. Zenius hadir dan
merubah segalanya~~ I learnt how to learn, memperbaiki kesalahan-kesalahanku dalam belajar
dan mulai melakukan c ara belajar yang seharusnya. Efeknya kerasa banget (dan akan bertahan
sampai seumur hidup, mungkin). Pikiran kita jadi kebuka, dan nggak sekedar pasrah nerima
pelajaran, tapi harus bener-bener ngerti, kok bisa gini, kok bisa gitu... Karena zenius udah ngasih
pemahaman kayak gitu, aku dulu jadi males ke sekolah karena, ehm, guru2 di sekolah nggak punya
banyak waktu untuk menjelaskan konsep berpikirnya. Aku bahkan sering pura2 sakit biar diijinin
nggak kesekolah, demi berduaan dengan laptop di pojokan kamar sambil zeniusan hahaha. Kalo
misalkan lagi di sekolah dan gurunya lagi boring, aku sengaja duduk di belakang biar bisa ngulang
pelajaran dari zenius wkwkwk. pernah nih, waktu itu ada tugas presentasi kimia. aku yang anti
banget belajar kimia, akhirnya mengadu pada zenius hehe. efeknya, seharian belajar kimia di
zenius, presentasinya lanc ar jaya!! SEMPURNA!!! ini rekor, mengingat aku anti-kimia-banget dan
sekarang udah bisa fasih menjelaskan materi kimia di dpn kelas hahaha. Sering juga kalo ada
ulangan harian gitu, aku belajarnya pas subuh-subuh, pas mau berangkat sekolah! pake zenius!
efeknya? alhamdulillah lumayan bagus. aku udah bisa dapat nilai tinggi di ujian fisika, dikerjain
sendiri :p :p Yup, itulah c eritaku. kepanjangan ya, kak? But I love zenius so muc h. Lulus sbmptn menurutku- hanya satu diantara sekian banyak manfaat yg kudapat dari zenius. Yang terpenting
adalah pengembangan intelektual dan koreksi2 dalam c ara belajarku. Zenius berjasa sekali :')
Terima kasih, kakak-kakak. Kak sabda, kak wisnu, kak yoki, kak pras, kak wilo, kak donnita, dan
semuanya yg namanya nggak kuhafal lagi, makasiiiiiihhhhh :')) Semoga zenius makin maju, makin
sukses, dan menyukseskan bangsa! ^^

7/17/2014 7:00 AM

61

Sebenernya, saya udah ikut salah satu bimbingan belajar yang namanya c ukup terkenal di
Indonesia sebelum kenal sama Zenius. Terus, suatu ketika, waktu saya nggak keterima SNMPTN,
saya sempet down. Bawaannya nggak mau keluar rumah dan ketemu temen-temen (sedih),
makanya saya nggak pernah dateng bimbel lagi. Jadi, saya c uma belajar sendiri di rumah. Ngisingisi kumpulan soal SBMPTN tahun-tahun yang lalu. Kadang saya suka bawa temen yang senasib
(bac a: yang nggak keterima SNMPTN) juga ke rumah buat belajar bareng. Tapi ternyata, belajar
tanpa tutor/guru memang susah... Memang di buku kumpulan soal, ada pembahasannya. Tapi
kadang pembahasannya terlalu singkat, sampai saya bingung asal rumusnya itu dari mana.
Sepertinya Allah mengetahui kegalauan saya, dan saat browsing, saya pun menemukan website
zenius. Saya memutuskan untuk langsung membeli vouc hernya dan selama sebulan saya
pantengin mulu tuh video2 dari zenius. Waktu itu di pikiran saya c uma: "Ini dia yang gue c ari!"
bimbel online yang berkualitas, harga terjangkau, tutornya the best best best banget (ampe jatuh
c inta ama suaranya *loh?). Dan tutornya itu nggak c uma ngejelasin gimana jawabnya, tapi
ngejelasin asal muasal rumus dan teorinya. Jadi, sejak saat itu saya bukan c uma tau jawabannya,
tapi juga ngerti konsep. Overall, thank you Zenius and all tutors! Bimbel yang kec e banget, semoga
semakin eksis yaaaaw!

7/17/2014 5:53 AM

62

Hai, Zenius! Aku mulai belajar intensif buat SBMPTN selepas UN. Aku nggak ikut bimbel, c uma
ngandelin video Zenius dan buku soal-soal hasil beli di toko buku. Tiap pagi jam 4-7 aku
nongkrong di depan laptop buka Zenius (itu waktu dimana koneksi lanc ar) sambil nyatet materi
yang kuanggap penting. Video-video Zenius membantu banget. Aku jadi paham materi mapel
SOSHUM kayak ekonomi dkk meskipun aku anak IPA. Tutor Zenius ngajarnya enak dan fun, apalagi
tutor ekonomi sama sosiologi.x)) Setelah nggak diterimanya aku lewat SNMPTN, aku belajar jadi
lebih rajin dibanding sebelumnya. Nggak c uma tiap pagi mantengin Zenius, siang sore juga
meskipun harus sabar karena internetnya lelet. Beberapa kali sampai ganggu temen dan kakak
kelas, minta diajarin. Habis SBMPTN, perasaanku antara lega dan was-was. Mapel soshum aku isi
50 soal kalo nggak salah, meskipun aku nggak yakin betul atau salah. Aku udah dapat pegangan
materi banyak dari Zenius dan buku, dan itu kayaknya c ukup membuatku pede ngisi banyak haha.
:D Aku nggak nyoc okin jawaban, semuanya aku serahkan ke Allah. Aku langsung fokus ke tes lain.
Alhamdulillah ternyata aku lolos Sastra Inggris UNDIP. Seneng banget bisa lihat ortu tersenyum
bangga. Thanks ya Zenius udah setia menemani belajar! :D

7/17/2014 5:41 AM
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Intensif pake zenius sejak semester 2, walaupun gitu ngaruh banget, jadi lebih ngerti pelajaran
sec ara detail, latihan soalnya bantu banget, UN berhasil lumayan baik, dan alhamdulillah juga
SBMPTN nya lulus juga. Makasih banyak Zenius! Semoga semakin banyak teman-teman lain yang
akan dibantu. Salam semangat!

7/17/2014 5:21 AM

64

Seneng banget bisa kenal zenius. Aku lulus UN tahun 2013. Waktu menghadapi SBMPTN 2013
udah dikenalin ke zenius sih sama temen deket, tapi masih belum ngeh dan dapetin esensi belajar
pake zenius. Jadi gak bener-bener belajar pake zenius. Aku ikut bimbel, tapi ngerasa gak efektif dan
c ara belajar aku gak bener. Alhasil gak lolos SBMPTN, tapi aku akhirnya lolos juga di FK USU jalur
UMBPTN. Karena memang bukan tujuan awal dan ada kendala besar jadi aku yakinin hati buat
ikut SBMPTN lagi tahun ini. Persiapin semuanya dengan belajar pake zenius. Aku gak bimbel
karena nyesuaiin sama jadwal kuliah yang padat. Jadi aku nonton semua video zenius buat
SBMPTN plus giatin latihan soal. Belajar tengah malam gak masalah karena asik banget nonton
video video di zenius, banyak tambahan info serunya. Alhamdulillah lulus di pilihan kedua.
Makasih banyak zenius. Definitely, a fun way to study. Konsepnya ngena banget!

7/17/2014 4:41 AM

65

yang jelas untuk SBMPTN ini aja, dan waktu belajar singkat, Alhamdulillah bisa keterima,
walaupun bukan di pilihan 1, karena waktu itu c uma sempat belajar TPA nya aja, gak sempat yang
SAINTEK, tapi dengan belajar TPA nya aja udah nyelametin gue dari yang namanya kegagalan,
syukur banget. Dan thanks buat Zenius!

7/17/2014 4:40 AM

66

Awalnya sih, iseng-iseng liat soal SBMPTN tahun 2013. Soalnya bikin mual, pusing dan segala
mac amnya. Trus kira2 bulan November gitu, aku daftar member premium zenius. Tapi efektif
makainya itu setelah UN kira2 bulan April dan efeknya kerasa banget. Walaupun c uma 2 bulan
efektif makai tapi rasanya udah semi-advanc e gitu lah. Efek sampingnya Alhamdulillah diterima
FITB ITB. Thanks Zenius!

7/17/2014 3:11 AM

67

Ngebut 2 minggu sebelum sbm simak ngerasa banget bedanya setelah nonton video sama bac a
blog zenius berguna abis

7/17/2014 2:42 AM

68

Awalnya gue kenal zenius dari twitter pas gue kelas 10 semester 2. Gue tau dari RT-an nya twitter
info snmptn gitu lah. Nah awalnya gue c uma follow twitter zenius doang karena gue jujur gatau
zenius itu apa hahaha. Akhirnya ke-kepo-an gue meningkat. Gue klik linknya zenius (pas itu gue
kelas 11). Gue buka video yg ada di web zenius, eh ternyata premium member only. Ah kesel
banget gua yg bayar bayar gitu. Tapi gue c oba liat video yg free. Ternyata seru. Akhirnya gue
minta ayah gue buat beliin vouc her. Gue mulai jadi premium member pas kelas 12, gue mulai
nonton dan belajar dr video-video di web zenius. Pernah waktu itu gue mau ulangan ttg barder.
Gue belajar dr soal2 di zenius. Eh pas ulangan ternyata beda sama soal zenius. Iya bedanya lebih
gampangan soal UH gue wkwk. Trus gue waktu mau UN tuh gak bimbel min c uma ngandelin
zenius, alhasil alhamdulillah bisa lulus. Kalo sbmptn, gue udah belajar dr awal kelas 12. Sampe
temen gue bilang gue kerajinan. Tapi bener deh min belajar dr awal itu gak ada ruginya. Dan gue
paling seneng sama postulatnya sabda, ah gila itu c anggih banget. Gue tau lah kemampuan math
gue payah, tp dengan postulat itu ngebantu math gue banget. Eh iya sama gue seneng bangettuh
sama biologinya kamenrider, gak c uma pahaman bio doang yg nambah tp wawasan gue juga jd
nambah. Pokoknya thanku zenius ! :*

7/17/2014 2:09 AM

69

Walaupun gue make zenius c uma buat download latihan soalnya (karena gw belajar sbm bareng
sama temen) dan ga sempet aja untuk beli vouc her zenius, tapi kerasa banget deh, selama kita
berusaha dan bertekad keras, insya allah akan diterima, ini juga sambil nunggu pengumuman
SIMAK UI, terima kasih zenius atas kumpulan soal dan artikel yang sangat memotivasi

7/17/2014 2:09 AM

70

Awalnya susah! masuk gerbang, katanya salah c ostum Karena salah c ostum, itu semua buat aku
enggak konsen dan di bagian MADAS kagak ada aku isi satupun, padahal katanyaaa nilai mati
diberlakukan. Dan this is the mirac le from God.. Tuhan berikan kukemenangan, dalam doa dan
berserah padaNya semuanya akan LUAR BIASA!!!

7/17/2014 1:49 AM
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Well, zenius asli keren!! (y) kenalan dengan zenius itu dari temen kakak. Pertama sih c uman
minjem punyanya doang, waktu itu c uman materi biologi yg ada. Eh akhirnya kec antol deh sama
zenius. Pelan2 nabung dan akhirnya memantapkan koleksi zeniusmultimedia. Mulai dari materi
sampai pembahasan soal. Sedih memang ga bisa ikutan bimbel zenius soalnya jauh bingitss hehe.
Akhirnya c uman bimbel sbmptn standar aja di makassar tapi tiap malam tetap dengerin Kak Sabda
berkotek2 kwkwkw, kerja soal zenius dan sempat ikut tryout sih. Sempat bosan memang mendengar
suara manusia mengajar tapi namanya kerja keras dan usaha. Saya suka zenius karena zenius
bukan c uman menekankan pada materi untuk dikuasai tapi memang dari konsep awal dan
pembentukan pola pikir yang lebih di utamakan. Untuk semua materi dan keringat yg saya
keluarkan demi SBMPTN akhirnya saya bisa lulus dan tentunya berkat doa yang tak henti-hentinya.
Walaupun c uman di pilihan kedua tapi yaudahlahyah, jalan Tuhan sudah yang terbaik. Oh iya
min, gara2 belajar TPA terus2an dari zenius gue lolos USM STAN juga loh. Keren deh pokoknya
(y) Nyesel yang gak pernah c oba zenius ;;) Keep spirit, taun depan mau c oba lagi min. Di FK
tentunyaaa, eits kedok dong bukan kehutanan xD

7/17/2014 1:32 AM

72

Setelah bac a-bac a tulisan di blognya zenius itu jadi gimana ya.. Beda aja gitu. :D

7/17/2014 1:28 AM

73

Hal seru yang menurut gua menarik dari pengalaman gua sebagai pemakai zenius itu ngerasa woy
soalnya c ara-c ara yang digunain buat ngajar gampang buat diterima sama otak gua, dan gua
masih penasaran sama orang yang ngajar hehe. Sukse terus buat zenius yang selama ini nemenin
gua belajar hehe. Thanks zenius

7/17/2014 12:45 AM

74

Gue pake zenius c uma di bulan-bulan terakhir menuju sbmptn, itupun gga beli tapi minjem
ac c ount temen yang udh keterima snmptn duluan haha:') selama gue nonton video22 zenius gue
c uma bisa mangap sambil ngomong "ooooohhhhh" berulang kali, beberapa soal zenius jg ada yg
mirip22 tipenya di sbmptn, pokoknya hac eplah:')

7/17/2014 12:34 AM

75

Ini tahun kedua gw ikut SBMPTN, tahun lalu gw gagal karena ga terlalu ngerti konsep dasar
pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi. Terus gw mulai pake akun Premium Zenius, pertama nyoba
gw langsung ketagihan. Kenapa? Karena gw langsung nemuin kesalahan c ara belajar gw waktu
SMA, yaitu menghafal. Setelah nonton video di zenius.net gw langsung kayak "anjir gw 3 tahun
gatau rumus ini dapetnya dari sini toh, ini mah gausah dihafalin". Videonya tuh asik bisa gw tonton
pake iPod sambil duduk di bis Transjakarta, pas lagi penasaran sama suatu materi yang gw
gangerti gw tinggal klik konsep dasar & latihan soalnya aja. Yg menarik dari video2 di zenius tuh
tutornya ga ngebosenin ga kyk guru di kelas yg c m bac a text book, terus lebih praktis bisa ditonton
kalo lg mager, dan yang paling penting bisa bikin kita ngerti konsep dasar pelajaran dan belajar
jadi lebih asik & c epet masuk ke otak. Makasih banyak Zenius, berkat Zenius tahun ini gw dapet
kabar gembira untuk kita semua haha.

7/17/2014 12:30 AM

76

Quiz dadakan itu Horor banget , dan Jujur soal SBMPTN sukses bikin kepala aku mumet mumet --"

7/17/2014 12:29 AM

77

Aku baru ngenal zenius pas kepepet SBM seminggu lebih sebelum hari H. Tapi, setelah saya teliti
dan telaah. Zenius emang super. Walaupun c uman berbentuk video tapi saya bisa ngerti sama
soal-soal atau pembahasan yang di sajikan. Beda, kalau belajar di sekolah. Guru kadang kalau
ngajar suka belibet dalam ngajarnya. Thanks yah zenius, walaupun saya belum di nyatakan
'LULUS' tapi saya bakalan lebih giat belajar lagi buat ngadepin UM. Mungkin kali ini gagal karena
kurang persiapan belajar yang mati2an. Its oke. Saya ngaku salah!!!!!!! Bantu saya yah min buat
ngadepin UM UNNES!! Saya doain mimin tambah pinter.

7/17/2014 12:29 AM

78

jadi tau gmn soal sbmptn. dan perjuangan nya bolak balik c ianjur bandung sendirian

7/17/2014 12:21 AM

79

Ga pake zenius :v

7/17/2014 12:18 AM

80

Begitu tau gue ga lolos SNMPTN 2014, hal pertama yang langsung gue pikirin adalah ikut bimbel
buat SBMPTN. Tapi pas SMA gue ambil jurusan Bahasa. Dan itu bikin gue ga pede buat daftar ke
LBB ambil soshum yang notabene gue gak ngerti sama sekali. Jadi gue c ari alternatif belajar
sendiri via internet. Terus nemu ZENIUS deh. Ternyata asik banget c ara nyampein materinya. Gue
yang anak Bahasa dan tadinya ga ngerti materi IPS sama sekali jadi nyambung dikit-dikit lah. Tiap
hari gue latian soal dan ngitung passing grade gue. Alhamdulillah naik terus. Hampir semua tips
dan instruksi dari Zenius gue ikutin. Salah satunya belajar Sosiologi gaboleh dihafal, harus
dingertiin. Dan itu ampuh banget. Sampe hari ini pun gue masih gak nyangka bisa lolos Sastra
Jepang di Universitas Brawijaya. Padahal waktu belajar gue kurang dari 20 hari aja. Maturnuwun
Zenius!

7/17/2014 12:17 AM

81

Gue alumni 2013 dan udah pernah gagal SBMPTN. Setelah itu gue c oba beli Xpedia 2.0 dan
akhirnya... gue ketagihan belajar! Efeknya kerasa bgt dan akhirnya tahun ini gue keterima di IPB
c oy. Thanks bgt zenius :)

7/17/2014 12:14 AM

82

a good thing

7/17/2014 12:08 AM
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sebelumnya terimakasih zenius karena sangat membantu dalam mempersiapkan SBMPTN, namun
saya inginnya bimbel langsung di zenius tapi karena ekonomi saya tidak memadai dan malu kalo
harus minta sama orang tua jadi ya seadanya. kalo boleh fisika sama kimia nya dalam
penyampaiannya dipermudah lagi, alhamdulillah matematikanya tambah ngerti.

7/17/2014 12:02 AM

84

c ara berpikir berkembang :D enak buat belajar kadang kalo lagi suntuk ajak temen liat bareng"
haha fleksibel dimanapun kapanpun bisa belajar thanks Zenuis :D

7/16/2014 11:56 PM

85

c eritaku aneh sebenernya. taun 2012 uda diterima di manajemen univ airlangga. tapi karena
males-malesan dan sebagainya, trus akhir semester 4 mau di DO. akhirnya mutusken ikut sbmptn,
daftar manajemen UI, manajemen unair, dan terakhir ekonomi pembangunan unair. persiapan
kurang dari 2 bulan, otak lama gak dipake mikir pelajaran(sejak masuk kuliah), bisa dibilang blank.
c uma ngandalin zenius + 1 buku kumpulan soal sbmptn tahun2 sebelumnya . beneran c uma itu,
gak les ke sana-sini. dan belajarnya pun bisa dibilang nyante banget, c uma dengerin penjelasan2
dari tentor2 yang keren & ngerjain soal taun2 sebelumnya. udah gitu aja, bahkan ga nyatet sama
sekali. penjelasan2 dari tentor2 zenius manteb pokoknya. dan aku g c uma dapet ilmu buat ngerjain
soal2 aja, tapi juga dapet ilmu tentang kehidupan *tsaah* . sayang, waktunya mepet banget c uma
2 bulan, apalagi aku gak nerapken ilmu dari tentor2 zenius tentang metode belajar yang c akep.
jadi hasilnya jauh dari maksimal. tapi jauh dari maksimalnya juga nggak jelek, lho, manajemen
unair, ehehe. jauh dari maksimalnya aja manajemen unair, gimana hasil maksimal dari zenius
c oba hahaha nyesel banget kenal zeniusnya gak dari dulu...belajar jadi asik banget, dah. bisa
ngebuka pikiran tentang kehidupan juga :D thanks abang2 & mbak2 zenius, terutama buat bang
sabda yang paling sering kasih wejangan tentang kehidupan :D terakhir, Do the best, and let god
does the rest. tanpa zenius, jadinya nggak best :D

7/16/2014 11:53 PM

86

Asyik banget zenius ini, kebetulan saya sudah pakai zenius sejak kelas 3 SMP dan sewaktu kelas 3
SMA saya beli paket xpedia. Wah mantep banget deh penjelasannya, materinya masih nempel
sampe sekarang. Waktu ngerjain SBMPTN juga selalu inget sama yang diajarkan tentor-tentornya.
Alhamdullilah, saya diterima di Hukum Unpad :)

7/16/2014 11:53 PM

87

waah ini ga nyangka sii sebenernya apalagi kan soal SBMPTN taun ini beda banget sama yg tau
sebelumnya, menurutku lebih susah. tp syukur Alhamdulillah bis dapet itu farmasi jember. berusaha
dan berdoa sii kunc inya positif aja. Tuhan selalu ngasii yang terbaik. semangat kawan :)

7/16/2014 11:52 PM

88

Waaahh zenius tuh buat gue sesuatu banget asli. Ngebentuk pola pikir banget. Ngebentuk pribadi
kita banget. Konsep banget !!! Buat perkembangan diri gue, it working guys. Gak nyesel deh udah
beli c d dari zenius walaupun c uman satu hhe. Tapi asli ngeffec t banget. Apalagi kalo udah
dengerin ka Sabda PS ngejelasin ini itu ono gini gitu hhe. Walaupun gak ikut di Tebetnya,c ukup
dengan interaktif via c d and online, ngaruhnya alhamdulillah hhe. Zenius is Genius :D. Thanks
zenius hhe :D

7/16/2014 11:44 PM

89

Aku belum sarapan pada waktu mengerjakan soal SBMPTN, jadi tambah gak konsen ngerjainnya.

7/16/2014 11:41 PM

90

biasa

7/16/2014 11:30 PM

91

Awalnya sempat nge down setelah pengumuman SNMPTN undangan, mungkin karena hasil UN
yang kurang bagus,, tapi setelah belajar bareng Zenius buat SBM, Loe bakal ngerasain esensi yang
sebenanrnya dari belajar,, dan loe bakal "ketagihan belajar", Buat Ka Sabda, motivasinya bener2
mantep :), buat ka Pras makasih udah buat belajar Biologi jadi lebih asik dan gak boring :)

7/16/2014 11:28 PM

92

Awalnya tau web zenius itu dari twitter, pernah di share sama akun @Info_SNMPTN terus gue
stalking gitu. Mulai ketagihan waktu bulan-bulan terakhir mau ujian nasional, motivasi, soal sama
pembahasannya yang gue dapet bener-bener bermanfaat. Lanjutnya waktu snmptn, sempat ngedown karna ga lulus tapi gue lagi-lagi stalking zenius tapi di akun twitternya. Gue bangkit lagi,
selama sbmptn gue tahan-tahanin pergi ke warnet buat nge-print soal2 sama pembahasannya. Ga
jarang juga nonton youtube nya. Soal-soalnya buat gue PD dan tenang selama ngerjain soal pas
tes. Gue juga tes jalur SIMAK UI, nah yang ini bener-bener berasaaa kalo gue butuh zenius.
Kumpulan soal dan pembahasannya gue print out semua, dan terbukti lagi-lagi buat gue PD waktu
ngerjain pas test. Gue paling suka sama salah satu postingnya tentang sebagian besar sejarah
sama beberapa fakultas univ UI. Buat gue mupeng banget abis bac a itu. Sempet nyesel sih kenapa
baru tau waktu kelas 3 ini. And then, buat kalian yang baru naik kelas 3, ayo deh buru-buru stalking
+ join disini. Banyak manfaatnya!

7/16/2014 11:05 PM

93

seru, mudah dic erna

7/16/2014 11:04 PM

94

Pengalaman menarik setelah ujian SBMPTN aku sakit, sakitnya itu bukan setelah seleksi tapi
sedang seleksi, uh susah banget lagi tes ni ya, kepala pusing, sampe sampe bac a soal bahasa
indonesia aj aku salah gara gara gak konsen, masak pertumbuhan aku bac a penumbuhan. . Luc u

7/16/2014 10:56 PM
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Zenius keren bangeeett, c ara pembelajarannya mudah dipahami dan aku bisa belajar dimana aja
dan kapan aja. THANKS ZENIUS

7/16/2014 10:54 PM

96

Alhamdulillah beruntung aku ketemu sama namanya Zenius. awalnya lulus snmptn. tapi setelah
liat testimoni zenius. aku niat untuk ikut sbmptn dan simak ui :) mulai ngikutin tweetnya sampe
akhirnya terjun ngambil vouc her 1 bulan (karena telat taunya hiks dan aku nggak bimbel). nggak
lebih dari 2 minggu aku belajar siang malem mantengin webnya. alhasil: alhamdulillah selama
niat kuat, Allah pasti tunjukkin jalan. berhasil :) tengyu Zenius

7/16/2014 10:44 PM

97

asik laah stelah pake zenius tpi msalahnya gw baru make yg CD nya pas 1 bln sblm SBMPTN
dtambah gw jga ikut bimbel dadakan walhasil ga maksimal gw blajarnya,, tapi buat gw pribadi ini
langkah awal gw mnuju masa depan. gw ga kec ewa kok, justru gw makin smangat buat ngejar c ita2
gw. wish me luc k yaa (y) buat ka sabda mkasih banget krna stlh dengerin CD zenius gw ga takut lagi
ama mtk walopun gw blom paham bner, dan juga buat motivasinya. buat ka wilona mkasih kak buat
TPA nya gw jdi bsa ngerjain dg c epat (walopun sbm nya gagal) trus juga buat tutor2 lain yg ga
sempat gw sebutin namanya satu-satu yg udh membimbing gw lewat zenius..BIG THANKS 4
ZENIUS

7/16/2014 10:30 PM

98

Assalamualaikum wr.wb Zetelah saya memakai zenius saya lebih bisa mengerti soal sbmptn dan
pada ujian saya bisa mengerjakan soal dengan benar tetapi waktu ujian soalnya ada beberapa
soalnya yang berbeda dengan soal tahun lalu dan waktu ujian soal bahasa
indonesia,tpa,soshum,saya bisa mengerjakan dengan c epat berkat zenius terimah kasih zenius
mungkin ini saja pengalaman saya bisa c eritakan wassalam

7/16/2014 10:25 PM

99

ga pake saya…

7/16/2014 10:24 PM

100

hai, sebenernya gue agak kec ewa keterima dipilihan ketiga tapi ya bersyukur aja Alhamdulillah. Ya
mungkin jalan gue emang di Untirta. jadi gini, gue make zenius dua minggu sebelum SBMPTN.
gila gue ngejar materi abis abisan. walaupun gak semuanya ke kejar. nah, disitu gue nyesel banget
kenapa ga make zenius pas sebelum UN. pake 2 minggu sebelum SBM aja bisa lolos di pilihan ke
3, apalagi kalo make zenius pas sebelum UN, pasti dapetnya yg lebih kereeeen. Tapi ya gue
bersyukur. bersyukur banget :) Alhamdulillah. oke, terimakasih banyak zenius :D

7/16/2014 10:22 PM

101

masih baru

7/16/2014 10:18 PM

102

EMNG MANTEP MIN sebulan langsung ada kemajuan ,, tapi masih ribet di matematikannya.. abis
sbmptn dan simak UI nyantai 5 hari langsung ngebleng lagi --"

7/16/2014 9:50 PM

103

Pokoknya zenius keren! Pake zenius pas kelas 3 akhir semester 1... dan proses belajar gue lumayan
ningkat Waktu kelas X sm XI gue selalu masuk rank diantara 18 sampe 22. Yap rank gue tertinggi
selama dua tahun itu rank 18.. Begitu pas kelas 3 atau semester 5, rank gue ningkat c ukup tajam..
rank 4 men! Trus jg nilai UN biologi gue paling tinggi se-sekolah 95.00, pokonya waktu itu gue
demen bgt mantengin c oretannya bang pras :D Sayangnya gue ga keterima jalur undangan, dan
akhirnya keterimanya dgn perjuangan lewat SBMPTN di Sistem Informasi UNSRI. Thanks Zenius!

7/16/2014 9:43 PM

104

Dulu aku tau zenius dari kakak sepupu. Awalnya sih kayak, 'emang ngaruh belajar pake ginian'.
Tapi pas masuk SMA semester dua dan ngerasa kesulitan buat belajar kimia sama fisika, yaudah
deh, ikutan daftar jadi member premium. Hmm, mayan ngaruh, jadi ngerti ini-itu. Singkat c erita,
aku gak yakin bakal lolos SNM, karena males ikutan bimbel, udah lah bergantung sama zenius aja
belajarnya :v It turned out good. Kalo gak ada zenius, gak bisa ngebayangin gimana belajar
soshumnya, karena kebetulan ambil IPA di SMA. Selain soshumnya, matematika dasarnya juga
kebantuuu banget. Pas SBM bisa ngerjain 9 dan salah 2. Sedikit memang, tapi itu banyak buat
aku. Akhirnya lolos di UI, c an't thank enough, really. Thank you :')

7/16/2014 9:38 PM

105

Jadi awalnya gini, gue nyesel banget baru kenal zenius itu saat pengumuman snmptn, gue kenal
zenius gara-gara temen gue, kebetulan dia lolos snmptn dan ngasih gue vouc her zenius satu bulan
belum diaktivasi, akhirnya gue ambil deh tuh vouc her Saat belajar ada pikiran menyesal kenapa
baru kenal zenius sekarang kenapa nggak dari kelas x aja, tau gini kan gue bisa dapet ranking 1
terus di kelas (hehehehe) Oh iya perlu diketahui gue sebenernya anak ipa yang lintas jurusan ambil
ips, kebayang dong gimana susahnya belajar pelajaran buat 3 tahun dalam waktu 3 minggu Tapi
dengan zenius itu semua gak bakal sulit kok asal kalian mau berusaha lebih sih Btw terima kasih
zenius udah banyak membantu :) Dan gak lupa terima kasih temen gue Sarita Fajat Andini yang
ngasih vouc her zenius buat gue :) Buat adik-adik jangan ragu buat jadi premium member zenius,
adik gue sekarang aja jadi member zenius Sukses terus zenius

7/16/2014 9:35 PM

106

Menyenangkan

7/16/2014 9:19 PM
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Belum karena Allah belum mengizinkan. Belum fighting belajarnya. Banyakan belajar dari buku tp
yaa nggak selalu nyambung karena langsung ngerjain soal. Saya makek zeniusnya gak 100% sih,
misal gini : ngerjain kumpulan soal, terus liat pembahasannya, termasuk di zenius. Tapi banyakan
yang liat di buku dan itu jawabannya singkat-singkat. Nahloh, pas diuji lagi udah bener2 lupa
padahal c ukup banyak juga soal 1 babnya. Intinya saya kurang maxxx memaksimalkan apa yang
saya punya. Kalo mau ketawain ya gpp kok. Tp setiap orang masih punya kesempatan kan.

7/16/2014 9:14 PM

108

Wlau gw gagal d sbm 2014 kali ini, tpi thanks bgt zenius krna berkat zenius gw dpt bnyaak bgt
informasi2 gokil, dri blognya dri materi2nya TPA maupun TKDU, semuanya bagusss bgt!! Gw doain
zenius mkn Jaya, dan smoga jga gw bsa survive dan berharap bsa msk lwt um. Wkupun engga
smoga thn dpn gw bsa lolos FKUI yg gw idamkan. Sukses trs buat zenius ! :)

7/16/2014 9:06 PM

109

Kenal zenius awalnya dari iklan yg nongol di fb. Pertama belajar di zenius kesannya gue dijejelin
sama konsep - konsep yg gak 'penting' menurut gue pada waktu itu tapi believe me deh, setelah
bare with zenius dalam beberapa waktu pandangan itu jadi berubah justru dengan konsep-konsep
gak 'penting' itulah yang bikin gue more c onfident buat ngehajar soal-soal. penyelesaian soal-soal
itu jd lebih kreatif tentunya, gak perlu ngandelin rumus2 c epet. efeknya sekarang gue kesasar di FTI
ITB. Thank Zenius, you roc k me so well :D

7/16/2014 9:03 PM

110

Zenius bener2 keren. Meskipun aku ga lolos sbmptn 2014 aku tetep bersyukur bisa kenal zenius dan
jadi premium member meskipun waktu mepet banget sebelum sbmptn, mungkin sekitar 1 minggu.
Sebelumnya aku ikut sbmptn karena disuruh orang tua dan pasrah karena yakin gabisa ngerjain,
tapi setelah kenal zenius dan belajar online jadi lumayan ngerti. Enaknya belajar lewat zenius itu
mudah difahami. Pokoknya bener2 rec ommended banget buat adek2 kelas yang mau ujian
terutama SBMPTN. Aku nyesel banget kenal zenius waktu mepet2 sbmptn :'( huhu tapi gapapa
masih ada tahun depan. Pasti setahun kedepan aku gunain waktuku sebaik-baiknya belajar bareng
sama zenius lagi. Makasi kakak2 tentor, kalian bener2 keren dan pintar. Semoga aku bisa lolos
sbmptn 2015 di universitas dan jurusan impianku. Aamiin {}

7/16/2014 8:59 PM

111

Blm pernah pake..

7/16/2014 8:58 PM

112

Zenius emang bener2 manjur bgt, awalnya c uma jadi reguler member tapi semenjak gue mutusin
buat nunda kuliah gue yg sekarang & serius buat sbmptn 2014 gue putusin buat beli vouc her
zenius, gue ga ikut bimbel & les2 tapi gue bener2 serius bgt dalam memperdalam materi2 sbmptn
& UM. Penjelasannya lengkap & tutor-tutornya asik2. Beda banget sama yang diajarin di sekolahsekolah. Efeknya gue keterima di pilihan 2 yaitu Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Pokoknya gue
bangga banget bisa tau dan nyoba Zenius. Mau nguc apin terimakasih sebanyak-banyaknya ke
Zenius & tutor-tutornya, semoga makin sukses & makin mengedukasi generasi muda Indonesia :)

7/16/2014 8:57 PM

113

kayaknya dari guenya yang belom maksimal lagi ini sih

7/16/2014 8:52 PM

114

Tau zenius sekitar bulan februari gitu 2 bulan sebelum UN. banyak banget manfaatnya, jadi nyesel
kenapa gak kenal dari pas kelas 1 SMA. pas pengumuman snmptn kan down banget tuh, jadi
setelah pengumuman snmptn belajar gila gilaan. akhirnya alhamdullilah saya lulus usm stan &
sbmptn 2014!

7/16/2014 8:14 PM

115

Amazing dah pokoknya!

7/16/2014 8:13 PM

116

Ya gitu deh, sedih

7/16/2014 8:11 PM

117

Tau zenius dari awal-awal semester enam sih, tapi mau pake ya kayaknya eman (ngerti artinya ga?
Eman = sia-sia *bhs jawa/suroboyoan). Soalnya aku sudah ikut bimbel. Sampai akhirnya, waktu
selesai UNAS, dan ikut ITS Expo, ada mbak-mbak yang nyaranin buat pake zenius, bener-bener
rec ommended! Setelah menabung dan mbobol c elengan (padahal niatnya mau belanja baju)
dan beli vouc her zenius tiga bulan. Dan ternyata sesuai dugaan, ga lolos di SNMPTN :) Lihat
testimoni yang keterima, dan dalam hati berjanji sama diri sendiri, "Aku harus ngisi testimoni
karena lulus SBMPTN. HARUS!" Sisa kira-kira sebulan lebih dikit lah menuju 17 Juni 2014.
Ngebuuut, pagi-sore bela-belain ikut mac em-mac em kelas tambahan di bimbel, minta tambahan
privat ke guru-guru, download + print soal-soal dari zenius, semua soal deh UM UGM, Simak UI,
semua dah download print download print hehe. Terus malemnya ngebut materi FISIKA dan
MATEMATIKA, gilaaaa lemah banget disitu. Tiap malem dengerin suara Bang Sabda dari jam 712 malem haha berasa kenc an deh serius. Sampe akhirnya H-1 tes, nyempetin lihat video fisika
dikit deh hehe. Dan setelah tes, blablabla. Mendekati hari H pengumuman, ah rasanya mau
optimis takut, kalo pesimis ya ga baik. Pasrah aja deh. Dan ternyata lolos di pilihan kedua, Kimia
ITS :) Bye bye Teknik Kimia ITS :) Jodohku Kimia, bukannya tekniknya, wkwkwk, Makasih ya zenius,
benar-benar membantu :") Love you muah :*

7/16/2014 8:09 PM
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Belajar sama zenius itu seru bangeeeet. Kita diajarin gimana c aranya memahami konsep dasar
yang notabene byk di sepelehkan banyak org. Padahal kalo namanya 'dasar' itu kan emg hrs di
miliki oleh stiap ilmu. Biar bisa berkembang jadi yg lbh spesifik. Dan ini aku dapetin pas belajar di
zenius :* pokonya asik bgt. Tapi mgkn belajar yg kurang maksimal, aku belom bisa lolos sbmptn :(
maaf ya zenius :( ????????

7/16/2014 8:09 PM

119

Zenius.net keren! Bikin belajar jadi lebih berwarna, kayak ngeliat pelangi dibola matamu, aw! Asli
awalnya agak pesimis pas nunggu pengumuman, karna sebenernyapun ngerjain soal-soal
SBMPTN-nya sambil eng.. sambil nahan sakit perut gegara perginya buru-buru. Konon lagi saat itu
lagi kefikiran sama hasil test kepolisian yang lagi aku ikutin kan. Tapi... Yeah! Alhamdulillah
namaku masuk di salah satu c alon mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan.
Bersyukur sekale teman-teman *tebarbunga*. Buat temen-temen yang belum beruntung, tetep
semangat, masih ada tahun depan atau tahun depannya lagi. Allah tahu yang terbaik buat kita :)

7/16/2014 8:04 PM

120

Awalnya pas kelas 11 sih guru kimia gue pake zenius, dan hampir skelas anak anak pada nguap
atau angguk angguk doang, yowes skip. gue lulus SMA, SNMPTN gagal, bgitupun SBMPTN, nyoba
masuk dulu di swasta, tapi belajar bbrapa bulan, slalu ada rasa yang ngeganjel apalagi hmpir tiap
pulang lewat FK UI. Dan akhirnya gue rundingin sama orang tua, mskipun ada bentrok pndapat,
gue terus jelasin. akhirnya gue putusin buat keluar kuliah. Tiap hari gue searc hing soal, sama
matri, dan alhasil gue nemu zenius , dan gue baru inget dulu pas kelas 11, ternyata gokil bangt,
guee ktawa sndiri ngerjain soal di zenius, ternyata matrinya ga rumit amat.. di zenius net emangsih
ga dapet materi yang dalem, tapi basic nya kuat, ga ada istilah *soal ini ada rumus dewanya lho*
tapi malah gue sendiri yang bisa ngebuat rumus c eptnya.. Thanks Zenius and All of the Staf plus
gue salut ama zenius di marketingnya, semua orang bisa pake zenius, developernya juga keren
keren :)

7/16/2014 8:02 PM

121

Yang lain ikut bimbel sampe jutaan, aku mah hemat aja :) saran nih, mungkin bagus kali ya zenius
punya forum diskusi antar user gitu, atau mungkin sesama user premium yang dibina sama
kakak2nya.. hehe

7/16/2014 7:57 PM

122

gw tau zenius sejak kelas 2 tapi baru bener" pake pas semester dua kelas tiga. dan gw baru sadar,
ternyata zenius itu kerennn abis. pembejalarannya keren, diajarinnya juga enak mulai dari konsep
konsepnya. mulai dari passing grade di tempat bimbel 37%, 38%,39%,41%,49% sampe akhirnya
keterima di FITB ITB bersyukur banget. terima kasih bimbingannya selama ini tim zenius!
lanjutkan! hahaha

7/16/2014 7:54 PM
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Kenal zenius udah lama, follow twitternya juga udah lama, tapi baru tau kalo jadi premium
member zeniusnet bisa bayar dari indomaret, sepuluh hari sebelum sbm. Pas tau zenius bayarnya
gampang bgt, langsung deh tuh, sikat. Sec ara Indomaret ada dimana2. Awalnya, bingung juga
sih, beli vouc her atau nggak soalnya tinggal 10 hari. Sampe-sampe uang 150rb di dompet diliatin
dulu lamaaaaa banget (udah nabung buat beli novel idaman, masalahnya-_- terus lagi liburan
kan, jadi gak dikasih uang jajan-_--__-_) tapi abis itu sifat dauntless sama erudite nya keluar
*jengjeng* "Ini buat pendidikan. Gak mau nyusahin bapak, kan? Anda, keep your feet on the
ground, you don't take c ourse, mau lintas juga pula. You silly goose, take that money, go to
Indomaret and you won't regret!!!!" abis itu buru2 ambil sepeda, kejar waktu sebelum Bapak pulang,
ke Indomaret depan komplek. Ngantri lama bangeet, Ibu2 di depan beli minyak yang ada
bonusnya, terus gak puas sama belanjaannya, masih aja bolak-balik kasir-rak-kasir-rak-kasir. Hari
makin sore, abis itu tiba saatnya si Ibu puas dengan belanjaannya, pulanglah ia. "Mbak, bisa bayar
pembelian vouc her zeniusnet kan?" kasirnya bingung. terus tanya ke kasir seniornya. terus dia
bilang bisa. Tapi komputernya lagi dipake buat apa gitu, gabisa diganggu gugat. Akhirnya
menggoes pulang. Tiba-tiba di jalan, keinget ada Indomaret satu lagi di depan Jalan Pahala, kira2
jaraknya sama kalo dari rumah ke Indomaret pertama, tapi, gabisa diraih dengan naik sepeda
karena jalannya ditembok. Akhirnya jalan, di tengah jalan ada banyak orang main layangan-_- di
Indomaret B nunggu bentar terus kasirnya agak bingung, tapi bisa, Alhamdulillah. Untung
Indomaret reac hable!! God Bless Zenius dan Indomaret! Abis itu pulang, bapak belom pulang,
mandi, aktivasi, ganti status bbm jadi 'busy', ganti relationship status jadi c ramming for sbm with
zeniusnet. "WUIH, tutornya asik!" "Ya ampun, selama ini....... gini doang c aranya?" "<3 <3 <3"
"satu video lagi, satu lagi." "nope, this is way too exc iting. one more, one more." "Darn it! Curfew!"
Hubungan harus berakhir saat bapak mengumumkan udah harus ke Jogja (tesnya di Jogja) tanggal
13. Di sana, istirahat karena perjalanan Jakarta-Jogja kalo pake mobil sekarang butuh hampir sehari
(faktor umur bapak juga), belajar dari buku, ngerjain soal2 (keliatan khasiatnya zenius wuahuwah),
survey tempat, blehblehbleh. Pas hari H, anxious (duh!). Tapi tetep berusaha tenang. Dapet temen
dari kebumen tapi gatau namanya siapa._. Pas ngerjain, *buka soal Matdas* diapain ini:') tapi
alhamdulillah dengan pelan2, pake kotak kotak, analisis, kejawab 5 soal *buka soal bahasa* udah
mabok matdas duluan, kerjain sebisanya nanti balik lagi. *buka halaman TPA* easy peasy!
Alhamdulillah banget zenius, muc h love:* *buka halaman bahasa lagi* *tarik napas, buang* Okay.
Oke. Ok. O. . *Kring* Isoma *Sejarah* meringis, Alhamdulillah bisa ngerjain *Geografi* kedip-kedip,
Alhamdulillah bisa *Sosiologi* HeHeHe, Alhamdulillah bisa dipikir2, pake pengalaman, oke.
*Ekonomi* what.. what... what.. gabisa, yang keluar gak dipelajarin waktu itu tapi keiisi sekitar lima
soal dengan konsep yang diajarin di zeniusnet. Pokoknya, Zeniusnet oke banget deh, nyesel gak
tau dari lama, dan Here I Am, Alhamdulillah udah jadi mahasiswi sastra inggris uny. Walaupun
akreditasi masih B, tapi insyaAllah bisa jadi A karena angkatan2 yang baru. Aamiin. Terima Kasih,
Zenius!

7/16/2014 7:51 PM

124

sebenernya saya tahunya waktu sudah tes SBMPTN , nyesel deh gua taunya baru sekarang

7/16/2014 7:51 PM

125

c uman ngendelin zeniusnet , ilmunya gak sebanding ama duit yang gue keluarin :) gak nyesel
kenal zenius sejak kelas 10, walaupun awal'' kenal berkat iklan fac ebook yang alay :v

7/16/2014 7:48 PM

126

Dulu waktu masih kelas 10, belajar pas ada ulangan atau PR aja. Kelas 11 eeh ketemu zenius.net,
belajar jadi ampir tiap hari, sering juga bolos jam tambahan di sekolah demi zenius, ga
ngebosenin deh! akhirnya diterima di STEI ITB lewat SBMPTN 2014, thank you Zenius :D

7/16/2014 7:46 PM

127

thanks bgt gara2 zenius gue bisa lolos sbmptn 2014. Zenius itu efisien dan ringkas, guru2nya kalo
bahas soal dari awaaaaaaaal bgt, c onc ept-foc used, kalo lo bisa ngatur waktu lo literally tinggal
tidur-tiduran di kamar sambil ngerjain soal. Gue selalu ngerasa target market-nya zenius itu orangorang males kayak gue-_- But they really are turning c ouc h potatoes into knowledge junkies :) Btw
spec ial thanks buat Pak Pras, penjelasan biologinya keren bgt!!

7/16/2014 7:45 PM

128

krja tugas smbil dngar musik mkin lanc ar

7/16/2014 7:43 PM

129

sebelumnya, thank you zenius! :D sebelum test kemaren udah pesimis banget buat lulus SBMPTN
2014, nyoba belajar mandiri juga gak kuat soalnya soal SBMPTN itu soal yang terbilang baru dan
sangat sulit buat dikerjain, udah ikutan bimbel tapi ngaruhnya c uman dikit. akhirnya 2 minggu
sebelum test nyoba jadi premium member zenius daaaan.. jadi betah banget belajar di depan
laptop daripada ngadepin buku tapi gak ngerti sama sekali mending mantengin zenius. nyangkut
sampe sekarang di otak. well, pas ngerjain sbmptn juga nyari soal yang pernah dikerjain pas di
zenius dan alhamdulillah lanc ar :) pengumuman hari ini juga alhamdulillah masuk ke jurusan dan
kampus impian gue yang jadi pilihan pertama, Pendidikan Fisika UM. Well done, thank you so
muc h zenius. gak sia-sia lari pontang panting ke indomaret buat beli vouc her :D semoga para
tutornya makin semangat bikin anak Indonesia tambah betah belajar di zenius! ^^

7/16/2014 7:40 PM
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Ikut jadi member premium zenius tepat satu bulan sebelum SBMPTN. nggak terlalu maksimal sih
soalnya kemaren sibuk sama kerja. trus pas seminggu sebelum sbmptn aku intensif belajar pake
video video zenius. trus akhirnya keterima deh. banyak kebantu yang tes potensi akademiknya..

7/16/2014 7:39 PM

131

Awalnya gua bingung belajar pake apa, mau les takut membebani orang tua, tapi akhirnya gua
milih zenius. Gua pertama kali pake zenius 2 bulan sebelum SBMPTN, dan gua rasain banget
perkembangan c ara belajar gua. Dan akhirnya gua keterima di Geofisika UNPAD. Alhamdulillah

7/16/2014 7:36 PM

132

gua orangnya gabisa belajar sendiri dirumah , alias harus di bimbing . nah dengan adanya zenius
ini , gua jadi bisa belajar sendiri . zenius ini sangat membantu banget , bikin nagih pula . seru
belajar pake zenius . Sayangnya , gua baru kenal zenius seminggu sebelum sbmptn , dan minggu2
sebelumnya gua asik main games sama belajar c uma bimbel di luar aja . kalo dirumah belajar
puyeng sendiri , paling satu atau dua soal aja gua lanc ar . Waktu itu kondisinya orang tua gua gak
ada uang buata bayarin vouc her zenius , waktu tinggal seminggu lagi , terpaksalah gua nyari
temen gua yang punya vouc hernya . sampe H-3 gua belajar pake id temen di zenius . gua baru
beli vouc hernya .......... karena duitnya emang baru ada hahahaha . yaudah waktu segitu gua
manfaatin aja deh semaksimal mungkin , dengan harapan keterima di ptn pilihan gua . Tapi
setelah gua liat pengumumanya , ya .. apa boleh buat gua ga keterima . Emang penyesalan itu
datangnya selalu belakangan , H-1bulan gua malah asik2an main , belajar asal2an . Nyeselnya
baru sekarang . Tapi gua ac ungin jempol buat zenius , walaupun gua gaketerima .... berkat zenius
gua jadi gak terlalu blank buat ngerjain sbmptn . Mungkin Allah punya renc ana yang lebih baik
buat gua dan masa depan gua .

7/16/2014 7:36 PM

133

Dulu tuh ya, aku c apek banget intensif ampe malam. Trus iseng-iseng buka twitter, trus liat
zenius.net sampe detail-detailnya. Gimana belajar efektif buat SBMPTN, trus rumus-rumus
hitungan dasarnya, banyak lagi deh. Berkat kerja keras, usaha, dan doa, puji Tuhan aku keterima di
Agribisnis - Brawijaya. Bukan c ita-c ita sih, tapi aku bersyukur banget. Banyak orang diluar sana
yang ga lulus. Tuhan emang baik banget. Aku juga lagi nunggu UM UGM nih. Sekedar informasi,
kemarin aku juga lulus tahap 1 di STAN. Puji Tuhan (lagi) aku menang (lagi). Yang terpenting,
usaha dan kerja keras. Tapi itu ga c ukup. Harus berdoa juga. Berdoa dan berusaha. Ora et Labora.
Tapi berdoa aja juga ga c ukup. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada
hakekatnya adalah mati ( Yakobus 2 : 17). Jadi, tetep berusaha dan andalkan Tuhan!! :)

7/16/2014 7:31 PM

134

Pas belajar pake zenius itu pikiran&mata kebuka tentang konsep" yang ssh dingertiin. You knowlah
guru ngajar kan banyak tipe, dan kt ga smuanya bisa nangkep materi dgn gaya ngajar dia. Dan
setelah gw denger zenius gw ngrasa bisa kerjain soal karna konsep yg gw ngerti bkn krn hafal rumus,
dlsb. Hafal rumuspun itu luar kepala. Jd bener" otak fresh ga ribet dan belajar tuh jd lebih FUN di
zenius. Thanks zenius gw jd keterima di pilihan jurusan&univ gw!

7/16/2014 7:30 PM

135

Belajar pake zenius, gua jadi bener-bener paham konsep dasar. Jadi kita gak perlu ngapalin
berbagai rumus, dan itu membantu banget waktu gua ngerjain soal sbmptn.

7/16/2014 7:28 PM

136

SANGAT BERMANFAAT BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA

7/16/2014 7:23 PM

137

Makasih banyak zenius,kak sabda,wisnu,yoki,wilona dan semua tentor zenius yang sangat
membantu belajar dari basic ,merubah dalam hal berfikir.gak nyesel belajar dari awal dengan
zenius,khusus k.sabda,makasih udh merubah paradigma berfikir gw,Thank you Zenius :D

7/16/2014 7:22 PM

138

Dalam ujian waktu tes masuk perguaruan tinggi yang paling menarik buat saya

7/16/2014 7:20 PM

139

awalnya gua gak tau tuh zenius kek gmn, trus liat2 deh dri twitternya sama websitenya kyaknya
menarik. akhirnya gua beli dah tuh c d zenius, dan c ara belajar gua dengan zeniuspun dimulai :D.
gua belajar c ma tiap mlem negrjain 2-3 paket soal taun lalu dri januari sampai H-1 ujian, krena
gua udah kuliah d ptn swasta maka gua c ma bsa belajar kayak gt tiap mlem. tp ternyata belajar
dengan zenius gk sia2 akhirnya gua lolos SBMPTN yg taun lalu gua gk lolos. makasih Zenius atas
bimbingannya

7/16/2014 7:19 PM

140

Gileee, Zenius ajib bener. walaupun ortu sempet ngelarang dan bilang gak mungkin, tapi gw ttp
perc aya ama zenius dan boom! Ane lulus di FK! Asli, makasih banyak buat para guru yang udah
bersedia ngebahas soal di zenius. Satu kata terakhir, kalian Pedtjah! :D

7/16/2014 7:17 PM

141

waktu pertama kali kenal ZENIUS itu waktu SMP. awalnya sih memang c uman iseng" dan ga trlalu
merhatiin banget. nah pas kelas 2 SMK gue buka lagi ZENIUS udh lama banget yak ga maen" ke
zenius gue mulai serius utk belajar hingga kelas 3 gue langsung download soal" SBMPTN karena
gue ngga ikut bimbel sama sekali dan zenius ini membantu banget dalam hal belajar gw yg anak
SMK ini utk mempelajari materi" IPS SMA. Dan alhamdullillah akhirnya gw diterima di
Kependidikan Islam Konsentrasi : Bimbingan Konseling, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
Makasih buat ZENIUS...:)

7/16/2014 7:17 PM
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Gue kan anak IPA, tp melenc eng tea, jadinya gue sampai UN belajar IPA pas tau ga keteima
undangan langsung banting setir belajar IPS, and yeah gue masih ngerasa kurang banget ngabisin
waktu sama lo pada Zen... adeuh tapi Puji Tuhan keterima, even if that was my last option but
YEAH! May God bless you, people!

7/16/2014 7:17 PM

143

sory ya kak ,aku udah berusaha semampu aku kak,pagi siang malem,gara" demi itb,tapi gak lulus
juga,temenin saya sampe lulus itb tahun depan yaa pleasee,mungkin saya bukan siapa",c uman
saya perc aya sama kakak" dan zenius ,tahun ini semoga kita bisa perang sama" lagi ya,mohon
arahannya kak,please..thanks ya kak..GBu

7/16/2014 7:17 PM

144

Pada suatu hari gw dikenalin ama temen buat pake Zenius.. tapi gw nolak soalnya menurut gw
belajar sec ara online itu gak efektif.. setelah beberapa hari, gw penasaran banget apa sih itu
Zenius dan c ara belajarnya tuh gimana? pas gw liat liat, ternyata kayaknya menarik jugaa.. baru
deh gw memutuskan untuk beli vouc hernya diem-diem (belinya yang enam bulan). setelah enam
bulan, gw ngerasain efeknya tuh luar biasa. dari yang gak bisa fisika, jadi jago parah. setelah enam
bulan abis. gw beli lagi yang 3 bulan. trus gw pake tuh buat belajar UN dan SBMPTN. dan akhirnya
gw ngerasa beruntung banget bisa lolos salah satunya gara-gara Zenius ini.. mantep dahh.. maju
terus Zenius.. :D NB: lu gak akan bisa berhasil kalo lu c uma ngarepin Zenius tanpa usaha dan doa
dari lu sendiri. lu juga harus berusaha sendiri men, Zenius itu c uma ngasih sarana belajar buat lu.
jadi tetep aja, yang nentuin masa depan itu elu sendiri. hehehe.. :)

7/16/2014 7:16 PM

145

sebenarnya tidak ada perkembangan sih setelah pakai zenius karena saya bukan orang yang c oc ok
dengan metode tersebut. saya lebih c oc ok menggunakan metode membac a dan mengerti sendiri.
menariknya sih pakai zenius bisa menambah pembendarahaan saja (melihat materi dari sisi yang
berbeda) meskipun hanya bersifat komplementer saja

7/16/2014 7:13 PM

146

gue c uma sebulan pake zenius itupun pas kelas tiga tapi ngaruh kok wkwkkw

7/16/2014 7:13 PM

147

sumpah daripada les abis 4-5 juta mendingan belajar di zenius.net gw aja 10 hari persiapan dapet
arkeologi ui, apalagi kalo belajar 1 taun penuh?

7/16/2014 7:12 PM

148

Satu kata aja: magnific ent. Hanya saya saja yang kurang latihan.

7/16/2014 7:12 PM

149

Gue c uma belajar di zenius tanpa bimbel, trus juga sambil kuliah, rasanya c apek banget, c uma
karens gue belajar pake zenius gue bisa nemuin inti2 pelajaran yang fundamental banget dan
bener2 ga butuh hafal rumus c uman pelajarin bagian dasarnya ampe bisa trus di luar kepala deh.
Thank you banget zenius, skrg gue bakal bilang ke saudara2 gue yg masih sma biar pake zenius,
supaya dapet jurusan yg lo mau

7/16/2014 7:11 PM

150

makin optimis mengerjakan segala sesuatunya:)

7/16/2014 7:10 PM

151

gua kenal zenius kurang lebih 2 bulan, jadi ga maksimal deh

7/16/2014 7:09 PM

152

pernah belajar di situs zenius begonya gw, gw belajar di situs itu c uma hitungan kali sisanya sendiri
tau gitu gw rutinin yaaa. Padahal gw liat c ara belajarnya parah jadi gampang gilaaaa. Yauda min
mungkin tuhan blm menggariskan takdir gw disini :)

7/16/2014 7:09 PM

153

belajar jadi lebih menarik bagi saya

7/16/2014 7:09 PM

154

gilaaaaaaaaak gua nyesel abis pake zenius.net.. nyesel kenapa gak dari dulu haha, .... itu kata
klasik yang gua lontarin pertama kali nemu zenius setelah denger tutor tutor kec e, apa lagi bang
sabda , om wisnu, om pras gokil.. betapa gua ngerasain asiknya belajar, bener benr tuh ngelupain
rumus, dan belajar foundation banget... pusat bimbingan belajar terbaik menurut gua..
rec omendeed banget, daripada lo bimbel mahal mahal , c apek c apek mending lo kesini aja di
zenius.net khataminlah, kalo perlu menjelang sbmptn lo ketebet tuh bimbel di zenius X

7/16/2014 7:08 PM

155

pengerjaan SBMPTN bisa yakin lulus, eh ternyata engga. terimakasih kepada Zenius :)

7/16/2014 7:08 PM

156

Kenal Zenius baru setelah UN, langsung daftar aja deh Karena banyak materi yang nggak full
ngerti yaudah tonton 1 1 videonya (beneran 1 1) tapi dengan waktu yang amat terbatas, ga boring
lah jelasnya (c ara ngajarnya gokil). Sebenernya ga yakin lolos sih, gara-gara H-1 badan kurang
fresh tapi akhirnya njebol pilihan ketiga hehe.

7/16/2014 7:07 PM
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pertama2 mau nguc apin terima kasih bangettt sama zenius. sumpah waktu dinyatain gak lulus
snmptn, berasa udh hopeless banget. udah gak punya harapan lagi deh. sampai akhirnya sdh H-2
sbm, dan sumpah saat itu aku msh gak tau apa-apa. apa lagi wkt SMA ngambil jurusan IPA. gak
ada basic IPSnya sama sekali. trus aku juga ngambil soshum semua. asli deh modal nekat aja.
hehehe. oh iya, aku juga gak ikut bimbel loh. malas aja. toh ntar klo msk bimbel pst ujung2nya
c uman c erita sm teman doang, buang2 duit ortu aja. jd, akhirnya aku buka2 info soal ptn gitu, dan
bac a soal zenius. pikir aku wktu itu ÿah setidaknya udh nyoba lah, lulus gaknya udah takdir tuhan"
aku beli deh paket premium zenius yg 1bulan. selama 2hari itu belajar sama zenius terus. tapi gak
bosan loh, tentornya asik. apalagi yang ngajar psikologi. heheh. alhamdulillah banget berkat
zenius bisa lulus. walaupun c uman di pilihan kedua. tapi sudah syukur banget.

7/16/2014 7:04 PM

158

Sangat membantu :D Setelah ngerjain soal soal dari zenius, pas hadapin soal sbmptn yg aslinya
jadi gak terlalu gugup atau kaget. Krn tiap hari latihan soal sbmptn, nilai uas di kampus ku anjlok
(soalnya stelah ujian sbmptn, bsk nya langsung uas). Saya alumni 2013 :)

7/16/2014 7:02 PM

159

Imunya dapaet dengan baik, thanks

7/16/2014 7:01 PM

160

hehehhe gua mau c erita nih , awalanya tuh gua pake zenius pas udah alumni trus ngerasa pas lagi
kuliah di swasta ngeras ga dapet feel kuliah trus nilai gua anc ur gua ngerasa sejujurnya kaya paling
c upu dan bodo di kelas , ipk gua anc ur lebur . Akhirnya gua ambil keputusan gua ambil negeri ,
rasa malu karena ninggalin kampus lama pun munc ul apalagi gua ngeblank materi SMA, pokoknya
lieur deh akhirnya gua memutuskan untuk c uti kuliah di semester 2 supaya gua bisa tembus di
negeri , dari awal gua pengen ke itb, rasanya tiap ke sana gua merinding disko gtu. Gua pun
belajar pake zenius dan bimbel. Untuk bimble gua butuh hasil TO nya aja sementara zenius itu
buat ngedalemin konsep. Gua mikir awalnya berat, to gua jelek dan akhirnya gu aterus belajar 8
jam sehari gua ngerasa sakau di kimia dan fisika bener2 insightfull banget deh pake zenius. Trus
kemarin gua ke medan di tanya sama saudara gimana kuliahnya, rasanya malu berat deh gagal di
kuliah, akhirnya pengumuman keluar dan dinyatakan gua keterima di KIMIA - UNPAD antara sediha
dan bangga, sedihnya gua ga masuk itb dan bangga gua hanya 5 bulan belajar bisa tembus
negeri hehehe At least gua akhirnya milih aja buat nerima kenyataan. Spec ial thanks to bang
sabda lu udah transform gua jadi manusia yang ajib super dah. Hopefully gua harap zenius makin
sukses dana banyak membernya yang aktifin premium member hahahahha GBU

7/16/2014 7:00 PM

161

aaa

7/16/2014 6:59 PM

162

Aku pertama kali pake zenius setelah dapet zenius sec ara c uma2 dari bimbelku. Dapet 34 CD pula.
Pertamanya bingung ngeliatin CD sebanyak ini. Akhirnya pinjem twitter adek buat ngesearc h
zenius. Ternyata adekku udah follow dan tweetnya menarik. Iseng2 deh c oba buka satu2 kasetnya.
Ternyata beberapa materi yang nggak nemu di buku ketemunya di CD itu. Akhirnya keterusan haha
Intinya makasi ya min sedikit banyak atas bantuannya ngerjain TO Bimbel maupun SBMTPN 2014
:)

7/16/2014 6:59 PM

163

payah

7/16/2014 6:57 PM

164

Persiapan sbm, setiap hari buka Zenius, streaming setiap video, garap c ontoh soalnya, optimis
lulus sbmptn. kerjain sbmptn, selesai kerjain pulang, dirumah keingetan belum isi kode soal tpa,
email panitia, katanya hopeless ga bisa di proses menunggu keajaban, setelah buka penguman,
webnya minta maaf. Lanjut meratapi nasib. End of Story

7/16/2014 6:55 PM

165

Hal yang paling berpengaruh ke gw dari zenius itu "self c onc ept" yang bisa bener2 mental gw
naik,dan juga materi2 yg disajikan bener2 beda,menarik,dan bikin ketagihan buat trus belajar.. Dan
pastinya tutor yg joss yg ngajarin konsep joss juga Thanks zenius

7/16/2014 6:54 PM

166

Aku gak peke zenius tapi sempet gunain materi dari zenius itu membantu banget waktu aku kuis
dadakan disekolah

7/16/2014 6:51 PM

167

Hai ! gw ikut program intensif zenius tahun 2014 nih, karena awalnya merasa gw jelek bgt
intelektualnya, sec ara di sekolah susah dpt nilai bagus awalnya soal sbmptn terlihat susah bgt, tapi
seiring gw belajar di zenius, ketemu guru" yang gw dambakan waktu belajar zenius.net (halah), gw
jg lebih berkembang dan merasa gw udh lebih siap lagi. pas sbmptn gw ga gitu yakin akan
persiapan gw, serasa nyesel ga belajar lebih serius lagi ehhhhh ternyata pas pengumuman dapet,
puji Tuhan FTI ITB, univ yg dlu adalah DREAM bagi gw, skrg jd nyata Thanks bgt zenius, gw
gaakan ngelupain pengalaman gw di zenius, gw bawa smpe kapanpun pengalaman belajar di
zenius net satu hal lagi, SUPER KECE!

7/16/2014 6:51 PM

168

Aku gak pake zenius

7/16/2014 6:48 PM

169

ngerjain SBMPTN nya Tegang, perasaan ga tenang. Pas Test olah raga nya asyik seru.. thx ya gw
bisa c oba SBMPTN tahun ini.. semoga tahun depan masuk :) GBU :)

7/16/2014 6:48 PM
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Sumpah ya padahal saya belajar ogah ogahan, suka bolos bolosan belajarnya, mana belajar di
rumah doang lagi. Cuma numpang nanya sana sini sama beli buku sbm mulu wkwkwk, Mungkin
karena saya banyak doa kali ya makanya masuk :')

7/16/2014 6:48 PM

171

Wah ndak tau bilang ni selama pakai zenius membuat saya semakin mengerti, karena di bimbel
sudah di dapat dan kembali bimbel pribadi dengan zenius, dan syukur mendapatkan hasil yang
baik. Terima kasih zenius yang membantu banget. salam saya dari Ac eh

7/16/2014 6:47 PM

172

jujur banget kec ewa sama hasilnya, perjuangan gue kurang gimanaa:( gue les dari kelas 2 sma,
biayanya mahal, gue latihan tryout buat sbm dan dr hasil try out itu gue lolos dr salah satu pilihan
gue. dan skrg setelah gue liat hasil aslinya? gue blm keterima, aduh ini air mata ngalir gak
berhenti. sedih, rasanya mau nyenengin orang tua perjuangannya gini banget masyaAllahhh:'(

7/16/2014 6:46 PM

173

semua jadi pengalaman baru

7/16/2014 6:44 PM

174

Bahagia dan merasa tenang. Orang tua bangga. dan legaa... Pokoknya gak bakal lupa bareng
teman sekelas.. susah sama-sama dan senang sama-sama..

7/16/2014 6:44 PM
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