
Q14 Tulisin dong Testimonial kamu setelah
pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo

belajar pake zenius? Gimana rasanya
setelah ngerjain SBMPTN 2015? 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! *)Bagi yang
bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi

pertanyaan ini.
Answered: 632 Skipped: 700

# Responses Date

1 Belajar pake zenius itu cerdas abis, pas gua ngerjain soal sbm tuh serasa ada semangat ngisi dan keluar kelas
dengan cepat hehe

7/20/2015 10:12 AM

2 halo, zenius! moga-moga ada yg baca ya testimoni dari gw, ojan, siapapun tutornya hehe. btw, gw adalah salah
satu member premium zeniusnet, aktif sejak Oktober 2014. gw kenal zenius itu sebenernya dari 2013 (kelas 11),
liat kaya recommend account to follow gitu, gw stalk deh tapi belom gw follow, baru bbrp jauh hari ke depan gw
follow karna suka nge-kultwit. gw masih bingung sebenernya zenius apaan, sampe ketika ini account sering nge-
retweet para murid2nya yg kurang lebih suka ngetwit "malem minggu ini ditemenin ajah sama zenius" dll dll. dari
situ gw scroll down timeline nya dan nyoba buka website zenius.net, liat2 videonya, apa2 aja produknya, and i
ended up joining it as a premium member bulan Oktober 2014. pengalaman gw pake zenius itu luar biasa,
mengubah kebiasaan gw sehari2 terutama tentang cara berpikir, cara belajar, ngambil sikap, bahkan nilai cara
berpikir temen2 gw (walopun kadang kesannya objektif), sampe pede nya gw ngomong didepan kelas jg karna
zenius, banyak banget menurut gw impact dari zenius. posisi gw menggunakan zenius saat itu kelas 12. gw dari
kelas 10 sebenernya ga pinter2 amat, gw peringkat 20an malah. tapi semenjak gw pake zenius (sounds like
commercial ha ha), gilak gw rangking 1 dikelas & juara 3 siswa berprestasi seangkatan IPS! wuih. kurang apa lo
zen hahaha. i thank god for gave me a chance to catch your twitter account and ended up watching all the tutorial
videos. walopun nih ya, gw ga lulus sbmptn 2015 & simak ui. puk puk. nah cerita gw soal gagal sbmptn itu
emang dari cara belajar gw yg salah waktu itu. nih ya, pas gw udah aktif jadi premium member, gw kaya belajar
aja pelajaran yg bakal di-sbmptn-kan. gw ketinggalan nonton video zenius learning dan harus nonton itu video2
di bulan Maret dan yg baru gw tonton video saat itu baru ekonomi doang sisanya belom :( :( :( tapi gapapa
hahaha yang penting gw tetep dapet insight dari video2 yg Sabda buat. dan gak lupa blog2 zenius itu yg
mengubah cara berpikir, terutama berpikir kritis! zenius is more than a preparation for those final bosses. zenius
will change your perception of learning, the way you think, and much more. looking forward buat ikut sbmptn 2016
& simak ui lagi hehe, setelah gw baca blog yg dibuat Glenn & Faisal ttg gagal sbmptn. so, thankyou so much,
zenius! i really really thank you guys all for changing me, a better me :) siapapun yg baca ini salam dari gw di
Tangsel buat SEMUA tutor zenius di Tebet sana. you guys rowwwrrk!! PS: buruan di upload dong yaaa video TA
2015/2016 di website zenius.net, gw pengen nonton materi2 yg baru nih, karna kalo video2 di website, gw rasa
udah lama ya di rekamnya? hehe. soalnya pengen belajar lagi, karna gua perhatiin soal2 sbmtpn & simak ui
terutama, makin tahun makin menantang (baca: susah) jadi butuh referensi & ilmu2 baru dari zeniusnet. oiya
sama video materi geografi itu diperbaharui plis sama Pio atau siapa kek gitu, gw gangerti sama penjelasan yg
di jelasin tutor cewek disitu :( HEHEHE. SO THANKYOU GUYS IF YOU REALLY READ THIS I DO
APPRECIATE IT :D

7/20/2015 12:11 AM

3 Pkonya asik banget selama belajar pake zenius, sayangnya salah strategi pas ngerjain sbm nya, jd ga lolos deh
:" hadeuh

7/19/2015 9:37 PM

1 / 64

Testimonial Pasca SBMPTN 2015



4 Gila zeniuh mah. Benar-benar mengubah mindset gue tentang matematika dan fisika yang kelihatannya mumet
banget. Pokoknya kalau elo fobia angka, elo mesti khatam nonton video postulat dasar. Dijamin lah makin
penasaran sama angka dah

7/17/2015 4:36 PM

5 ceritanya simpen buat lomba yak :)) thank you so much zenius udah nganterin buat duduk di jurusan yang udah
lama aku incer :)

7/17/2015 3:46 AM

6 Yang jelas Zenius bukan satu-satunya tempat belajar gw.. Gw cmn pake zenius malem2, setelah pulang dr
bimbel (Inten). Jadi tiap hari gw jatuhnya belajar dua kali biar lengket di otak... Apa yg gk sempet dipelajarin di
bimbel, gw pelajarin dr Zenius. Penjelasannya jelas banget dan lengkap. Dan Puji Tuhan gw juga lulus Simak...
Fisip UI - Ilmu Politik. Satu sekolah cmn gw doang yg diterima di UI. Pkknya Zenius mantep deh, bener2 puas
gw belajar di bimbel dan di Zenius! Thx banget Zenius!

7/16/2015 10:14 PM

7 Belajar di zenius itu beda. Beda banget konsep ngajarnya sama guru2 gue di sekolah maupun bimbel. Karena
gue orangnya butuh banget dijelasin rumus itu darimana, gak cuma dikasih cara cepet doang. Dan zenius
bener2 jelasin semuanya. Jadi gue lebih paham banget suatu rumus dan turunan2 rumusnya. Lalu enaknya
belajar di zenius itu kalo kita belum ngerti banget, bisa diulang ulang terus video dari bab-bab tertentu yang
belum tentu bisa gue lakuin di sekolah soalnya takut ngehambat KBM:( Dan mantengin video di zenius itu
enaknya bisa dimana aja! Bisa di kasur sambil tidur tiduran. Jadi kayak ada guru privat yang selalu ada
kapanpun kita butuh tanpa ada jadwal. Dan gue punya pengalaman waktu H-1 TO UN kota, gue belajar kimia di
zenius, dan gue baru tau kalo ada yg namanya anti markovnikov pada reaksi adisi menggunakan katalis HBr,
dan besoknya ternyata ada di soal TO. Gue jadi ngerasa jago banget saat itu, karena sebelumnya gue gapernah
diajarin materi itu sama guru gue hehehe. Kalo gue lagi jenuh belajar, gue bisa refreshing dengan baca artikel2
di blog zenius yang bener bener interesting, membuka wawasan, dan seru banget. Gue sekarang jadi pengen
banget baca Cosmos nya Carl Sagan setelah baca resensi cosmos tulisannya Pras, semoga kesampean
hehehe. Pokoknya gue merasa semua orang yang belum tau zenius itu kasian dan rugi banget. Termasuk gue
sih, pokoknya gue nyesel banget kenal zeniusnya kelas 12 bukan dari kelas 10:( akhir kata, pokoknya Makasih
banget banget zenius, Mwah!

7/16/2015 4:14 PM

8 ak pertama pake Zenius itu skitar kelas 10 akhir, dapet rekomendasi dari kakak. Jadi ak brjuang bareng zenius
skitar 2 tahunan. Ditemenin zenius kpn pun selalu siap, 24 jam non stop. Selama 2 tahun ak berjuang gk main2,
apalagi waktu udah deket itu test SBMPTN berjuang gilaa men!!, tp ya gitu, kecewa sih waktu pengumuman
SBMPTN krna rada gk prcaya kok bisa gk ditrima gitu. Usaha udah, doa udah, restu ortu udah, tp ya udah,
emang di takdirin gitu kali. Eh, gk lama stelah itu, ada penguman UTUL UGM dan alhamdulilah ketrima di UGM-
GEOFISIKA, barokahnya di situ kali :)) so kesimpulannya, usaha itu gk pernah nghianatin hasilnya thanks
Zenius, thanks for everything :))

7/16/2015 5:56 AM
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9 Sebelumnya gua berterima kasih buat zenius yang selalu setia nemenin gua belajar selama setahun lebih.
Terima kasih juga sama kakak kelas yang udah ngenalin gue ke zenius. Awalnya gua kenal zenius ketika kelas
2 SMA, pas itu lagi main sama kakak kelas yang se-eskul dan dia keterima jadi maba Arsitektur. Gua sih
ngedengerin dia cerita-cerita tentang zenius itu begimana awalnya lumayan tertarik tapi gak langsung mau
nyobain. Singkat cerita gua beli voucher 9 bulan tapi gua bener2 make cuman 1 bulan sebelum UN. Soalnya gua
ngerasa kok gua lupa pelajaran kelas 1 padahal kelas 1 sempet dapet ranking 5 besar. Singkat cerita (lagi) gua
lulus UN dengan nilai tidak memuaskan dan juga tidak lulus SBMPTN, di situ gua nyesel karena belum bener2
make zenius. Akhirnya gua memutuskan jadi alumni, alumni yang akan berjuang di SBMPTN 2015. Gua
patungan deh sama temen -temen gua ini termasuk pinter soalnya dia masuk kelas golongan paling pinter , gua
gak sekelas sama dia btw- buat beli xpedia 2.0 . Akhirnya selama setahun itu gue belajar bareng dia ditemani
zenius, gua mulai dari awal pelajaran kelas 1, kadang belajar via xpedia kadang zenius.net, kadang juga belajar
seharian sendiri di kamar sampe gamau tidur. Gua gamau tidur soalnya di pikiran gua kalo gua tidur gua akan
menyia-nyiakan waktu, akhirnya kadang gua cuman tidur 3 jam. Dan gua asik-asik dengan pola tidur begitu, gak
sampe sakit. Dan kira-kira 6 bulan gua jadi alumni, gua mulai dapet tekanan. Gua mulai ngelantur, akhirnya gua
ngajak temen ke rumah buat belajar bareng. Bukannya belajar gua malah nanya2 pertanyaan you don’t say. Gua
di situ jadi tau kalo gua sepertinya butuh teman curhat dan teman seperjuanganlah yang cocok dan akan ngerti
gimana rasanya tertekan ketika sedang berjuang. Selesai belajar plus curhat sama dia gua mulai merasa lega,
udah gak ada lagi tekanan. Dan rutinitas belajar gua normal kembali. H-1 bulan sebelum SBMPTN gua makin
rajin buka zenius.net karena materi dari xpedia udah dibabat habis, gua kadang bareng temen gua ngulik soal-
soal yang disediain zenius. Kalo nguliknya selesai dan akhirnya gak ketemu juga yaudah liat pembahasannya,
gua sama temen cuman bisa “oh gitu doang caranya, anjrit gak kepikiran”. H-1 gua survei lokasi bareng temen
gua. Gua sih santai aja soalnya lokasi ujian sama kayak tahun lalu. Ngobrol2 santai di motor mengenang masa
lalu pas ujian di lokasi. Dan tiba-tiba gua ngegas motor “jedarrrr!!!!” gua ketabrak sama mobil. Sial banget gua
pas itu. Selama setahun udah sayang nyawa gak pecicilan eh malah H-1 nyawa gua dan teman mau melayang.
Untung tangan kanan gua masih nempel, jari masih ada 5 dan masih bisa ngehitamin lembar jawaban buat
besok. Temen gua juga lukanya gak parah. Malah parahan gua soalnya gua nyium aspal dan dia engga, kaca
helm gua pas itu lagi kebuka. Temen gua bilang kalo sehari sebelum ujian kena musibah pasti hasil ujiannya
bagus. Pas hari H, SBMPTN, ternyata gak jadi apa-apa, syukur. Gua berangkat jadi lebih hati-hati dan semangat
soalnya ngedenger voice note Sabda di grup LINE zenius, dia bilang kalo ada soal yang gak ketemu-ketemu
hasilnya lebih baik lewatin aja daripada elo ulik terus, soalnya bakal ngabisin waktu, lebih baik pindah ke soal
lain dan jangan lupa buat menikmati soal SBMPTN-nya. Akhirnya pas hari pengumuman di jam keramat jam 5
sore, temen- patungan-sekaligus-belajar gue itu dinyatakan lolos jurusan perikanan UNPAD. Gua sengaja gak
mau buka pas jam 5 sore, soalnya kalo engga lolos bisa-bisa gua buka puasa dengan rasa hambar. Gua buka
pengumumannya jam 8 malam sepulang dari terawih, sengaja juga kalo engga lolos gua bisa langsung tidur.
Dan ternyata pas gua buka webnya gua langsung ngeliat tulisan “ARSITEKTUR”. Akhirnya gua keterima di
jurusan arsitektur, jurusan yang gua mau sejak awal-awal masuk SMA. Bisa dibilang dari kecil soalnya dulu gua
belum tau istilah arsitek, taunya insinyur pembangunan. Terima kasih zenius, semoga elo semakin berjaya dan
tutornya makin cepet kaya hahahaha XD

7/16/2015 1:20 AM

10 serius pake zenius itu enak karna materi di terangin lebih jelas dan yang nyata banget sih pola pikir gue di
rubah. yah walau gue gak keterima di pilihan 1 atau 2 ataupun simak ui, gue bersyukur aja karna kerja keras gue
kurang kayanya wkwk. dan agak syoknya ini perdana gue tes sbmptn, dan jebol walau dipilihan ketiga. yah
secara gue liat orang-orang banyak yg rezekinya belum sampai di sbmptn malah sampai 3 kali gak jebol. jadi gue
bersyukur bisa jebol, tapi next time gue bakal tes sbmptn dan simak lagi buat gapai jurusan gue sebenarnya
wkwk. makasih banget buat zenius, gue jadi bisa belajar walau rada banyak tidurnya hehe, cuma sih susahnya
belajar itu gue harus beli kartu internetan yg berkuota terus secara gue tinggal di daerah yg hanya satu provider
yg mancap koneksinya. tahun ini gue belajar mati-matian sambil kuliah buat lulus lagi, dan bakal gunain zenius
lagi serta gak malas lagi (semoga). buat adik-adik yang bingung, gue saranin pake zenius deh, mantap banget
penjelasannya tapi jangan malas kaya gue wkwk harus rajin hahaha jangan wacana doang:v sukses terus
zenius!!!

7/15/2015 11:22 PM

11 ga nyesel deh gue ngulang setahun di zenius malah gue sangat bersyukur masuk zenius nambah banyak banget
ilmu yang kalo di sekolah cuman belajar 'luarnya' aja nah kalo di zenius tuh udah berasa kuliah apalagi
biologinya detail banget dijelasin sama pras, tutor-tutornya kece deh! hebat dan asik-asik, terus bisa kenal
banyak temen dan punya banyak moment yg ga bisa dilupain apalagi moment intensif moment dimana belajar
bareng di zenius sampe malem rame-rame seru deh!

7/13/2015 4:16 PM

12 Seru banget, apalagi saat belajar ekonomi. Rasa kantuk yang luar biasa bisa tertahan. Aku yang dari jurusan
IPA, gak pusing sama teori-teori yang dijelaskan Zenius secara terkonsep. Thanks, Zenius. :3

7/13/2015 3:51 PM

13 Produk Zenius bagus cuma memang saya nya aja yang telat persiapannya, bulan Mei baru mulai belajar. 7/13/2015 2:49 PM

14 gue ikut bimbel, tapi tempat bimbel selalu penuh kan apa lg mau sbmptn dan mau belajar sendiri pun gatau
darimana. akhirnya gue beli voucher zenius yaa walaupun cuma 1 bulan efektif bgt buat belajar sendiri dirumah
dan mulai saat kenal zenius gue jd jarang ke bimbel... hehe terimakasihya kakak2 zenius, sangat membantu!!

7/13/2015 2:13 PM
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15 Gue anak SMK dan belajar intensif 3 bulan sama Zenius buat ngadepin Tes masuk PTN, Tapi alhamdulilah Gue
lulus SBMPTN 2015, Zenius bukan cuma bikin Gue lulus SBMPTN tapi juga bikin Gue lebih open minded dan
doyan belajar, Thanks zen :)

7/13/2015 10:07 AM

16 jgn di publish ye bang wkwkw. Pengalaman belajar di zenius.net itu asik lah, lumayan kalo gak ngerti bisa di
ulang2. paling asik pas belajar ekonomi wkwkwkwk bener bener masuk ke otak, padahal gue tipe org yang
sering ngelupain wkwkw alias lupaan (tentang pelajaran doang yang menurut gue ga asik, jd gue lupain aja) OH
iya gue alumni, anak IPA, gue juga LES alumni di jkt bulan september 2014, dan gue ngerasa kurang banget
dasar2nya, soalnya di tempat les gue, ga ngajarin ulang dasar2nya. lalu gue nanya temen gue, minta solusi,
akhirnya temen satu les gue nyaranin make zenius.net(bulan JANUARI) aje, dia punya akun zenius, terus gue
dikasih pinjem, wih gue belajar semangat, dasar2nya dijelasin lagi sama zenius, lalu Bulan MEI gue pindah ke
IPS karna gue ngerasa kurang dimatematika IPA ( membunuh abis ), KIMIA. terus gue belajar IPS di zenius,
awalnya males abis buka video EKONOMI, SEJARAH, SOSIOLOGI, SAMA GEOGRAFI. ternyata eh ternyata,
ASIK BANGET. SEBULAN gue belajar ga sia sia. thanks banget zenius, gue salut sama Sabda PS ya yang
bener2 ngerasain rasanya jadi kita(PELAJAR) maunya kita itu apa, belajar kaya gimana. bener2 ngertiin bngt
dah. sukses selalu zenius net, kalo ga ada zenius, mungkin sekarang gue gatau dah gimana nasibnye(serius)
soalnya disekolah(SMA) gue guru2nya males abis ngajarin dasar2 nya, jd guenya juga jadi males belajar, ga
semangat. COBA KALO DARI SMA GUE TAU ADA ZENIUS, MUNGKIN GUE RANKING 5 BESAR wkwkwwkw
btw gue RANKING 10 besarmulu dr37 siswa WKWKW *sombong . oh iya GEOGRAFI Videonya kurang banget
itu materinya, tolong tambahin ya, bener2 kurang. pokoknya ZENIUS NET RECOMENDED BNGT DAH. thanks
jenius

7/13/2015 7:10 AM

17 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Kalo gue sih sebelumnya pernah pake zenius pas kelas 9 smp, waktu mau un. Selama
SMA cuma pake pas kelas 12 doang hahaha. Ngebantu banget buat ngerjain un dan sbmptnnya, karena
materinya lengkap banget. Selain itu semuanya dari konsep, bukan asal ngafalin atau pakek cara cepet hahaha,
jadi gak bakal lupa. Suara tutornya juga enak2 gak bakal bikin ngantuk pas dengerin. Overall keren sih zenius,
salah satu faktor yg bikin gue masuk psikologi ui!

7/13/2015 5:33 AM

18 Jujur aja gua kurang puas zen, gua udh ngedengerin teori berkali2 pas gua mulai jawab soal2 sbmptn eh malah
gak bisa ngejawaab

7/13/2015 4:06 AM

19 zenius beda deh dari bimbel lain,enak baget buat ngelatih berpikir apalagi yg sabda ajarin pake haskell,nalar gw
jadi jalan,thanks berat zenius dan juga sabda dkk,

7/12/2015 11:57 PM

20 Berasa asik aja waktu ngerjain soal sbmptn, ga tertekan 7/12/2015 11:36 PM

21 pangalaman belajar pake zenius beda banget.dari ngebentuk pola pikir,konsep diri,sampai ke kebiasaan2
positif.apalagi belajar sbmptn biologi,waw beda banget penjelasannya padat n jelas.jadi gak ngebosenin drpd
baca buku sampe ngantuk.hehe

7/12/2015 11:01 PM

22 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Kebetulan aku sejak kelas 1 SMA udah nyobain soal soal SBMPTN. Waktu belum
pakai zenius ngeliat soal SBMPTN langsung ditutup lagi (apalagi Sainteknya). Setelah fokus belajar SBMPTN di
zenius (apalagi setelah pengumuman SNMPTN) nilai try out yang awalnya cuma 42% bisa naik jadi sampai 56%
an. Awalnya ngerjain mat IPA cuma bener 1 sampe bener 10. Nilai kimia dari -1 sampai jadi 51. Apalagi TPA nya
tuh. Bener bener nyadarin kalau selama ini ternyata pemikiran ku salah. Waktu itu sempet belajar singkat sehari
buat TO STAN dan hasilnya masuk 10 besar se-Surabaya. Konselnya ngena banget deh, bikin ngga perlu ngapal
rumus banyak banyak. Nyesel deh baru kenal zenius sekitar setahun terakhir buat belajar UN.... Makasih zenius
udah bantuin aku masuk FTI ITB

7/12/2015 9:46 PM

23 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  Assalamualaikum. WR.WB Subhanallah walhamdulillah akhirnya gua keterima di
SBM ITB. Thanks banget buat Allah SWT yang udah membuat semua ini terjadi, buat orang tua dan keluarga
yang ga bosen-bosen buat support gua, temen-temen dan sahabat-sahabat yang selalu yakinin gua bahwa gua
mampu bisa tembus di SBM ITB, dan special thanks tentunya buat zenius ;) Thanks banget zen yang udah
nemenin persiapan SBMPTN gua tanpa harus bimbel intensif. Kalo persiapan SBMPTN pake zenius tuh,
zeniusnya yang nyesuaiin jadwalnya sama kita, jadi kalo seandainya siang ada kegiatan, malemnya zenius
masih tetep available kok buat nemenin persiapan SBMPTN kita, 24 jam available!! Gua sebenernya alumni 2014
yang udah kuliah di D3 Akuntansi UNAND. Tapi karena gua masih pengen ngejar mimpi gua buat jadi
mahasiswa ITB, akhirnya gua mutusin buat jadi premium member di zenius, jadi gua bisa akses ke semua video
zenius. Gua lahap deh semua video persiapan buat SBMPTNnya, mulai dari materi, contoh soal, pembahasan
soal tahun sebelumnya, sampai soal try out. Dijamin ampuh deh tuh video-video buat bantu lo persiapan
SBMPTN. Karena status mahasiswa gua, pastinya bakal banyak tugas dan kegiatan kampus lainnya dong,
karena zenius available 24 jam, jadi gua bisa pake zenius nyesuaiin jadwal kuliah gua tanpa harus terikat jadwal
kayak di bimbel-bimbel. Lo juga bisa make zenius sambil tidur-tiduran, ngemil, tanpa harus terikat di kelas
dengan seribu aturannya. Dan alhamdulillah akhirnya gua tembus SBM ITB. Thanks banget zenius dan tim,
sukses selalu zenius ;))

7/12/2015 6:56 PM
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24 Zenius keren lah. Aku SMA jurusan IPA tapi alhamdulillah bisa lolos SBMPTN rumpun SOSHUM. Padahal mulai
belajar masih sekitar bulan April. Untungnya bisa ngejar, walaupun engga semuanya bener bener nyantol sih
wkwk tapi beneran Zenius punya peran besar di dalam keberhasilan saya dalam lintas jurusan SBMPTN hahaha
jos! Oiya fyi, aku juga udah pake Zenius dari awal awal kelas 12. Jadi Zenius juga yg bantu saya dalam
menghadapi UH, UAS, bahkan UN. Terima kasih, Zen!<3

7/12/2015 6:03 PM

25 Di zenius, gue akhirnya bisa sedikit 'ngerti' pelajaran. Semasa gue SMA, gue gak paham dengan penjelasan
guru. Akhirnya gue remidi terus deh. Setelah pake zenius, gue ngerasa tau detail pelajaran sehingga gue bisa
paham betul gimana sih konsepnya. Meskipun di SBMPTN ini gue belum beruntung (karena gue pengen Teksip
ITS, tapi kenanya Teksip Unej) tapi gue tetep nginhet pelajaran zenius kok. Malah sampe gue catet penjelasan
bang sabda di buku tulis. Ada tuh, 30 lembar isinya fisika semua! Nahloh, itu masih yang fisika ringkes. Belum
yang fisika lengkap. Bisa bisa abis tuh 50 lembar buku tulis gue. Wkwk.. yah, mungkin emang belum rejeki gue
masuk ITS, tapi gue sadar, yang gue inginin ilmunya, bukan univnya (sebenernya gengsi sih gak masuk ITS) .
Jadi gue harap fisika yang gue bela belain catet selama sebulan itu, berharga buat kedepannya. Aaaamiiiiin

7/12/2015 5:49 PM

26 Gue udah mulai belajar dari tahun 2014 tepatnya september 2014, tapi belum terlalu serius. Gue mulai serius
banget pas maret 2015 dan baru aktif make zenius pas aprilnya. Make zenius tuh ngebantu banget, gue
ngerasain peningkatan nilai yang signifikan. Bukan cuma itu, gue yang tadinya ga suka fisika jadi mulai tertarik
sama fisika berkat zenius, zenius ngajarin kalo belajar tuh harus enjoy dan coba bayangin esensinya dalam
kehidupan nyata dan itu ngebantu gue banget buat pahamin pelajaran. Btw, masih ada beberapa bab yang
kurang rinci, semoga bisa diperbaiki. Big thanks for zenius!!!

7/12/2015 5:14 PM

27 Zenius udah berhasil ngubah mindset gue tentang belajar. Gue jadi tahu gimana cara belajar yang bener. Bisa
dibilang ngaruh banget ke psikologis gue. Jadi pede waktu ngehajar soal2. Udah gitu isi blognya juga bagus
banget. Salut. Rekomendasinya tentang buku2 yang bagus buat dibaca top deh. Thanks banget buat semua
tutor zenius... :) Akhirnya gue bisa ketrima di kampus idaman gue.

7/12/2015 5:08 PM

28 Zenius itu keren banget!!! Yaa meskipun belum ketrima di univ yang di pinginin banget, tapi puas banget belajar
sama zenius apalagi denger suaranya bang sabda sama kak wilona adeeemmmm ??

7/12/2015 4:59 PM

29 gue sebagai lulusan smk bener-bener harus belajar dari nol, terutama soshumnya. gue belajar make buku gak
ngerti-ngerti karna terlalu belibet. untungnya kak pio sama kak sabda ngajarnya ringkas, asik bgt. jadi gue lebih
gampang ngerti dan gampang nyangkut di otak. akhirnya anak smk kaya gue bisa lolos juga. thanks lah
pokoknya;)

7/12/2015 4:31 PM

30 Mungkin karena saya malas belajar, jadinya saya tidak lulus SBMPTN 2015. So Sad. 7/12/2015 4:04 PM

31 ~~ 7/12/2015 3:19 PM

32 Pakai produk zenius yaitu Xpedia ini sangat berguna dan bermanfaat banget bagi saya. Penjelasan teori dan
pembahasan soal-soal yang tersedia sangat mendetail. Sukses terus zenius!

7/12/2015 3:15 PM

33 Zenius sering membagikan cara mudah menjawab soal. Saat itu zenius membagikan trik menarik menjawab soal
matematika. Dan setelah saya pelajari, ternyata memang mudah. Akhirnya trik itu saya terapkan dalam pelajaran
di sekolah. Hasilnya sangat memuaskan. Saya jadi cepat selesai mengerjakan tugas dan guru mata pelajaran
saya pun kagum karena bisa tau rumus yg teman saya tidak tau.

7/12/2015 3:11 PM

34 Zenius itu ngebantu banget buat gue nguatin fondasi belajar gue, dari mulai cara berpikirnya dan juga materi-
materinya. dan soal-soal yang dikasih dan pembahasannya ngebuat pemahaman gue terhadap suatu materi
tambah kuat. tapi kadang ada juga yang udah gue puter berkali-kali tetep aja gak mudeng, dan pas gue tanya ke
sabda lewat twitter sampe sekarang gk dijawab-jawab. heeem tapi Zenius keren abis!!!!!!!! Recomended
banget!!!!

7/12/2015 2:04 PM

35 pokoke keren deh, tentor nya aje gile hehe 7/12/2015 2:04 PM

36 Gara Gara zenius bisa ngejer pelajaran yang susah,ulangan juga lebih gampang.Pake zenius berasa ada guru
setiap saat

7/12/2015 1:38 PM
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37 Gue sebenernya agak nyesel beli produk zenius mepet banget dengan jadwal h-1 bulan ujian sbmptn, tapi
daripada gak sama sekali lah yaaaa. Sebelumnya gue cuma bimbel dan belajar sendiri itu pun sekilas gak yang
tekun2 dan serius amat karena gue sebenernya ngarep sama hasil snm atau ppkb ui. Tapi apa daya kan hasilnya
gak sesuai sama apa yang diinginkan. Setelah bergalau-galau ria mata sembab karena bengkak nangis
semaleman habis pengumuman snm, besoknya gue langsung mikir ke depannya harus gimana (di sini gue
masih banget ngarep ppkb ui), setelah pengumuman ppkb ui gue gak keterima ya nyesek lah ya tapi gak
senyesek snm, akhirnya gue langsung daftar sbm dengan ngatur strategi sebaik mungkin. Akhirnya dengan
pertimbangan yang mateng gue milih upn veteran jakarta kedokteran, universitas riau kimia, dan universitas
mataram kimia. Dan dengan segala niat dan tekad untuk jebol salah satu dari pilihan di atas gue belajar serius
dalam waktu kurang dari 1 bulan pake zenius. Asliiiiii! Seru banget belajar pake zenius, mantengin laptop sampe
pegel juga gak kerasa karena mentor2 di zenius asik2 banget jelasinnya. Santai tapi serius dan nyampe apa
yang di sampein. Well gue kebanyakan mantengin TPA sih karena suaranya itu lho... Hahaha. Lucu lagi bikin
gue ketawa aja wkwkwk. Sampe gue dikecengin temen2 gue karena gue gak mau main dulu gue mau fokus
belajar sbm hahaha, tapi gue gak perduli karena masa depan gue ada di tangan gue sendiri, bukan orang lain.
Sampe ke hari h-nya sbm dan pengumuman sbm... Aaaakkkk gue seneng banget jebol walaupun pilihan ke tiga.
Makasih ya zen sudah hadir dalam hidupku #eeeaaaaakkkk walaupun cuma 1 bulan tapi parah parah masih gak
nyangka gue bisa jebol sbm yang soalnya dewa-dewa. Thankyou zeniusssss! Dan gue bakal suruh adek2 gue
belajar pake zenius ahahaha luv luv!!

7/12/2015 1:02 PM

38 Gua baru pake pas setelah sbmpnt 2015 nih zen. Jadi belom bisa ngefek apa2 hehe semoga di um nya kepake
soalnya gua ngebut bgt pakenya hahaha terutama pelajaran ipsnya tolong di upate yah... sarannya sih itu aja

7/12/2015 11:59 AM

39 Zenius emang keren, gampang masuk ke otak. Tapi harganya mahal :( 7/12/2015 11:58 AM

40 Belajar pake zenius itu asik, gokil deh, pengajarnya ngajarinnya bener-bener detail dan bikin kita paham bukan
ngafal jd lebih lama kesimpennya di otak, hampir semua tutor gua suka, dr mulai wisnu, sabda, pras, sampe kak
yongki, oh ya kak wilo juga asik. Gua sebenernya agak kecewa sih lulusnya disana, gue pengennya di biokimia
ipb, tp gak lulus-.- tp gua sadar itu salah gue juga yg gak disiplin belajarnya. Gue sebenernya make zenius udah
dr november 2014 tp karna gak disiplin yah jd berantakan deh. Tapi, gua bersyukur bisa kuliah tahun ini mungkin
tahun depan gue coba lagi, haha.

7/12/2015 11:56 AM

41 Zenius adalah cara belajar terkeren yang pernah gue jalanin sejauh ini. Gue adalah orang yang bs dibilang ga
terlalu serius nyiapin SBMPTN. Misi gue saat pertama make zenius (agustus 2014) adalah cuma lulus UN. Tapi
itu semua baru berasa pas gue ditolak SNMPTN. Dan setelah ditolak pun gue msh males2an juga sampe gue
tau kalo TO pertama gue sangat amat jelek. Dalam waktu terbilang singkat (33 hari), gue ngebut belajar materi2
SBMPTN hingga akhirnya tryout gue ningkat terus dan bonusnya gue lulus di fakultas yg gue inginkan. Makasih
banget buat zenius yang sangat gokil dan gaada duanya ini.

7/12/2015 11:19 AM

42 materinya sih bagus... tpi untuk yang alumni kyk kita kurang greget... secara kita2 sdh lupa sma materi2 sma +
bnyak pikiran kerja ... buat saran aja .. tlong metodenya ditingkatkan buat para alumni sama anak SMK

7/12/2015 10:50 AM

43 Seru banget belajar di zenius, walau baru tapi belajar jadi lebih ngerti karena belajar di zenius. Aku orangnya
males banget ga ngerti aja pelajaran di SMA tapi setelah ujian aku ngejar banget belajar di Zenius hasilnya jadi
gampang ngerti dan semangat banget belajar. Tapi aku belum liat video semuanya, karena waktu yang dikit
menjelang sbm dan koneksi internet yang suka ga bener. Pokoknya zenius top banget. Semangat sbm 2016 :D

7/12/2015 10:47 AM

44 Lebih menguasai KONSEP. Mantap! 7/12/2015 10:26 AM

45 Awalnya tau Zenius pas jaman-jaman persiapan Ujian Nasional, suka download2 soal latihan UN nya habis itu
yaudah lupa lagi sama zenius. Terus pas jaman2 pengumuman snmptn kan ga lolos, jadi mau belajar bener2 tp
kan waktunya sempit tuh cuma sebulan, pengen bimbel tapi nanggung banget, nah terus ingat lagi sama zenius!
Awalnya baca2 info produk, habis itu nyari nomor reseller zenius yang ada di banjarmasin di websitenya, nah
yaudah hubungin resellernya terus beli deh vouchernya. Keren banget lah zenius, cuma nonton2 videonya udah
bisa paham banget. Terima kasih buat bantuannya ya :D

7/12/2015 10:22 AM

46 Zenius kereen..cuman aku jarang buka dan belajar.jadinya lulus di pilihan yg sama skli aku ga harepin. Hoho 7/12/2015 10:09 AM

47 Zenius asiik luar biasa, nolong aku banget yg udah banyak lupa plajaran SMA. Alhamdulillah stelah tiap hari
mantengin laptop, berkali2 kehabisan kuota, sampe harus pake wifi kampus :'D akhirnya FTMD berhasil ada di
genggaman :)) Alhamdulillah, thanks a lot to zenius crew

7/12/2015 7:02 AM

48 Saya suka membaca artikel-artikel dan tips-tips dari Zenius. Hal itu membuat saya tertampar secara tidak
langsung, karena saya fikir selama ini saya memang tidak serius belajar untuk masuk ptn. Hal itu akhirnya
memotivasi saya untuk belajar sungguh-sungguh dan akhirnya saya bisa masuk ptn dengan prodi yg saya
inginkan.

7/12/2015 5:47 AM

49 Tips n Trik nya keren gila!. Pas banget, update an nya juga cpet banget. Makasih deh buat Zenius net ini,
beruntung bisa nemuin web ini.

7/12/2015 5:24 AM
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50 Sumpah awal nua gue gak nyangka bisa keterima di PTN, ya meskipun PTN ini bukan favorit di indonesia tapi
favorit di provinsi gue. Senernya sih gue kesel karena gue gak kenal zenius dari dulu.... Dan gue ingin ngasih tau
ke adek2 kelas gue supaya mengenal zenius..biar nanti gak nyesel beru kenal kayak guee...

7/12/2015 5:22 AM

51 Saya mungkin bisa dibilang pengguna Zenius gratisan alias non premium wkwk. Saya belajar di Zenius dengan
melihat video gratis yang disediakan disana sejak 4 Bulan sebelum SBMPTN guys! Meski belajarnya gak full 4
Bulan dan gak semua gratisan di Zenius saya tonton , tetapi saya alhamdulillah keterima! Non premium aja
keterima , gimana kalo premium coba? Pembahasannya yang ringan , membuat kita paham

7/12/2015 5:20 AM

52 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  Jadi mulai kenal zenius sekitar bulan Februari 2014. Pertama kali sih tau dr temen
ya, aku mikirnya duh ngapain nih belajar online ngedengerin doang kayaknya kurang efektif deh. Tapi lama
kelamaan mia ngeliat perubahan temen yg pake zenius makin pinter & ngerti konsep. Dan akhirnya tertarik buat
beli zenius vocher buat persiapan UN SMA & SBMPTN waktu itu. Awal make zenius emg ngebantu banget
karena aku ga perlu repot2 nyari materi dibuku atau pembahasan soal di buku yang gak memuaskan karena
jawabannya biasa singkat2?????? baru kerasa banget ngertinya belajar pake zenius pas belajar integral. Inget
banget tuh. Trs sering kepikiran "kok baru kenal zenius dr sekarang nyesel banget" Setelah itu akhirnya UN
selesai. Aku lanjut pake zenius buat SBMPTN. PAS SBMPTN ZENIUS BENER2 NGEBANTU BANGET LAH
POKOKNYA KARENA KONSEPNYA DAPET BANGET. Tapi singkat cerita aku ga lolos sbmptn 2014:")) yah ini
mungkin karena waktu belajarnya kurang yah cuma sebulanan hehe Setelah gak lulus sbmptn, aku kuliah di
salah satu PTS. Gak mudah cari waktu kosong buat belajar sbm sambil kuliah??. Karena emg udh niat mau coba
SBMPTN 2015 lagi ya aku akhirnya beli Xpedia. Nah mulai dr sini aku bener2 ngikutin Tips Zenius Learning dari
Bang Sabda! Mulai dari motivasi, cara belajar, dll. Aku belajar mulai dari basic bangetttttt. Makin kesini makin
kerasa dampaknya gak buat sbmptn aja tapi buat cara berfikir aku berubah. Yang dulunya belajar sembarangan
ga peduli konsep, skrg jadi peduli konsep, jadi pengen tau terus asal jawaban itu darimana, gimana nyelesain
nya. Aku jadi gak peduli sama rumus2 cepat yg banyak beredar! Pemahaman ku buat pelajaran fisika kimia
matematika dan biologi pun meningkat bangetttt. Jadi kayak gapapa deh ngulang setahun kalo dampaknya
besar gini hehe. Selain itu di zenius ini juga kamu bakal nemuin cara belajar bahasa yg asik banget!hahaha.
Yaudah singkat cerita aku keterima sbmptn walau pun di pilihan kedua hehe. Aku pun pas ngerjain sbmptn itu
ngerasa pede banget karena emg udh ngerti konsepnya jadi biarpun soalnya di ubah gimana pun tetep bisa
ngerjain! Pokoknya zenius helps me a lot!:") Apalagi kalo kamu belajarnya pake Xpedia + Zenius.net komplit
banget tanpa bimbel juga bakal bisa tembus sbmptn deh yakin! Karena di tahun kedua aku nyoba sbmptn aku
cuma ngandelin zenius! Jadi buat temen2 jangan ragu kalo mau pake zenius ya hehehe

7/12/2015 5:12 AM

53 Hallo. :) Gue pake zenius dari awal gue naik ke kelas 12 dan tau zenius itu dari twitter. Gue pake zenius karena
gamau diribetin sama les yang capek pulang sekolah, pulang malem, dan hasilnya gitu gitu aja...hehe. Jadiiii
jujur aja gue tuh orangnya emang gak rajin rajin amat juga gak pinter pinter banget. Tapiiii serius deh gue
terbantu banget pake zenius. Gatau kenapa yang tadinya males banget buat ngulang ngulang pelajaran lagi
dirumah, semenjak pake zenius gue jadi rajin belajar fisika kimia dll yang gue mumet banget. Hahaha. Dannn
gue gak ikut pelajaran tambahan di sekolah (pm kelas 12, malah belajar fisika kimia sendiri dirumah lewat
zenius. Dan gue fine fine aja tuh, ga tertinggal sama sekali dari temen temen gue yang ikut les (malah ada yg
nanya ke gue pelajaran kls 10, dia gangerti gitu pas diajarin di pm, gue jelasin bisa bgttt orang kak sabda udah
jelasin sejelas jelasnya se akar akarnya hahaha) :)) So, selama satu thn gue bener bener nontonin video fisika
kimia biologi dari kelas 10!! Mumet ga tuh? Mumet sihhh tapi santai buanget lah, kan nonton dirumah sendiri,
mau kapan aja dimana bisa, udah gitu bisa diulang ulang lagi jd gabakal ketinggalan. Alhamdulillah hasil UN gue
bagus dan cukup memuaskan! :) Ohyaa, btw gue belom lolos sbmptn:'''') salah gue juga sih belajar sbmptn h-
sebulan sebelomnya. Tapiii selama sebulan itu gue bisa ngejer pelajaran sbm ips ya dari zenius ini! Gue tontonin
semua video rangkuman pelajaran buat sbmptn, gue makan tuh semua materi dalam waktu sebulan. Walopun
gue belom lolos sbmptn, tapi gue yakin inshaAllah mandiri gue lolos dengan jurusan ips yang gue mau. (Gue
lancar loh ngerjain teori teori ekonomi, sosiologi, geografi grgr diulang ulang terus nontonnya di zenius hehe)
Aamiin!

7/12/2015 3:37 AM

54 GGN! Gokil & Gak Nyesel! 7/12/2015 3:37 AM
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55 Alhamdulillah saya lulus Ilmu Hukum - Universitas Sriwijaya melalui jalur SBMPTN Awalnya tau zenius itu bulan
januari dari sahabat yang heboh banget rekomendasiin zenius. Karna penasaran browsing deh di internet buka
situsnya liat video perkenalan uda langsung "wah, ini gue banget". Akhirnya besoknya langsung bujukin temen
buat minjem akun zeniusnya. Dia cuma bilang "kalo mau, lo harus beli vouchernya". Sempet jleb denger gitu,
karna takut-takut harga voucher zenius mahal. Ternyata pas dibrowsing lagi. GA MAHAL pas sama kantong
bimbel anak SMA wkwkwk. Mulai deh belajar zenius. Yang pertama buat UN. Download dah semua soal-soal
UN. Itu ngebantu banget pas UN. Terus liat videonya yang ngajari konsep-konsep dasar buat ngerti ngobrak-
ngabrik soal yang jungkir balik ga tentu arah, pokoknya sampe belajar buat persiapan SBMPTN. Di zenius mah,
asik bener. Jadi semangat belajarnya, kadang juga belajar malem sampe ketiduran depan laptop wkwkw. Dan
yang paling lucu waktu itu, pacar saya juga pengguna zenius. Tepatnya dia pakai akun saya (berbagi sama
pacar emang indah wkwkw). Setiap hari kami selalu ribut tentang siapa duluan yang buka zenius. Jadi, misalnya
dia whatsapp pagi-pagi (karna kami LDR-an) bilang "ta, aku pake zenius". Dan saya langsung bales "monggo,
silahkan. Eh, sampe jam berapa pakenya? Woiii aku juga mau pake zenius. Jangan lama-lama". Dari pagi
sampe malem selalu berebutan pake zenius haha. Dan alhamdulillah pacar saya juga lulus pilihan kedua
SBMPTN di Universitas Bengkulu berkat bantuan zenius. Saya dan pacar saya benar-benar sangat terbantu
oleh zenius. Sebenernya saya dulu tipe orang yang nganggep remeh persaingan tapi bermimpi tinggi wkwkwk.
Tapi setelah di zenius, saya sering baca-baca di blog saya sadar bahwa saya seorang anak Sumatera yang ga
ada apa-apa dibandingi temen-temen zenius di Pulau Jawa hiks :'( pokoknya intinya zenius TOP banget, ga ada
dua nya. Yang ga tau zenius mah rugi banget yakkk wkwkwk Pesan saya buat para pejuang SBMPTN yang lain
jangan sombong (pengalaman saya sombong dan nganggep remeh itu salah besar), terus berusaha dan
perbanyak doa, terus bermimpi tinggi dan wujudkan itu, Jangan pernah menyerah. Tetap semangat!! Ayo, sukses
SBMPTN bersama zenius ??

7/12/2015 3:26 AM

56 Iyanih, pas belajar disekolah biasanya gua udah mulai ngerti duluan. Ngangguk2 sendiri, jawab pertanyaan guru
(sering dibilang sok tau jg sih, huahaha), tapi gua lakukan smua itu karna gua juga ingin berkembang. Ga mau
ketinggalan sama temen2 gua yg pinteer bgt. Gua biasanya buka zenius di saat2 dimana gua ga paham lg ama
pembahasan dibuku (esp buat SBMPTN). Tiap buku beda2 materinya, paniang wak. Pastinya, gua percaya pake
bgt sama zenius, bener2 ngebantu buat nanemin konsep nih, selain soal2nya juga. Thanks a million zenius! Gua
udah bisa tembus di ptn, walaupun gua gajebol di pilihan 1&2 gua, ITB. Hahaha. Doain gua jebol di simak ya!
moga2 jadi anak rantau. Aamiin. SUKSES ZENIUS!

7/12/2015 2:55 AM

57 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  tahun lalu ane ga ikt sbmptn krna ktrma snmptn,tapi itu bkan yg ane tuju dn
ingnkan sjak SMA,ktika buka facebook ane nemu ini zenius,dn mntapin buat ikt sbmptn tahun depan untuk
masuk k ptn yg ane impikan sesuai cita" ane.dannnnnn Zenius itu aneh,kayak ada mantra ajaibny yg bikin kita
betah berjam-jam belajar.hasilnya ane trnyata ngabisin wktu 8-12 jam perhari buat bljar pke zenius.tanpa bimbel
dan buku panduan apapun,materi masuk dn nyantol gtu aja,tnpa hrus ngerutin kening dn brpikir keras.konsep ny
zenius, jgan d tnya awesome BGT. dn the result is saya keterima d ITB. d fakultas impian saya fmipa dan ini
adalah percobaan prtama saya di sbmptn dn lngsng lolos.Alhamdulillah

7/12/2015 1:27 AM

58 Sebenarnya beli zenius.net yg voucher 3 bulan sbelum SBMPTN, ternyata jarang make karena jaringan internet
yg super aduhai leletnya, tp tetap aja coba dipake. Puas juga makenya, cara belajar yg seru dan ga kepake
hanya utk SBMPTN, tapi juga mencakup ke soal ujian beasiswa MEXT. Baguslah pokoknya.

7/12/2015 1:18 AM

59 zenius ngebantu bangeeeeeeeeet terutama masalah ngejar materi. aku cuma langganan zenius 3 bulan (april-
juni) dan kerasa banget banyak materi yang baru aku paham setelah nonton video2 zenius yang gak diajarin
secara gamblang di sekolah. gimana yang udah langganan bertahun tahun? pasti jago banget. disitu kadang
saya merasa menyesal kenapa baru langganan zenius:') berhari hari ngedate sama tab cuma buat mantengin
video2 zenius. belajar siang malem cuma buat satu tujuan: lolos sbmptn! dan aku percaya sih gak ada usaha
yang sia2. apa yang kita dapet bakal sebanding sama perjuangan kita:))

7/12/2015 1:11 AM

60 Seneng banget bisa nemuin zenius. Walaupun telat, tapi ngebantu banget. Sempet putus asa karna ga ikutan
intensif sbmptn di tempat les karna harus bayar lagi. Tapi masih ada harapan pake zenius yg harganya lebih
murah, memuaskan, dan bisa merubah sistem belajar juga pola pikir yg salah menjadi benar. Dan hasilnya
alhamdulillah, lolos. Thanks Zen, gatau deh kalau ga ada zenius :)

7/12/2015 1:07 AM

61 Asik bgt belajar sama zenius, belajar nya bikin nagih. Rasanya kalo gak belajar gitu jadi ada yang aneh hehe.
Entah setelah gue pake zenius otak gue jadi lebih kritis sama suatu permasalahan. Thnks, zen.

7/12/2015 12:39 AM

62 Awalnya aku iseng cari info bimbingan belajar online di internet, eh ketemu deh sama Zenius. Waktu itu, ada
kakak kelasku yang pake Zenius juga, terus aku dikasih CD-nya. Aku coba liat videonya, asik banget ternyata!.
Belajar kalkulus yang dulunya horor jadi gampang hehehh. Walaupun belajar 2 bulan aja, Alhamdulillah aku
diterima di UGM jurusan Teknik Geodesi. Thanks Zenius! :-)

7/12/2015 12:38 AM

63 Belajar pake zenius itu cukup asyik fan gak kaku. kalo ada materi yg baru banget dipelajarin bisa ngerti,kaya ada
guru atau tentornya. Biar begitu harus diimbangi dengan buku juga,biar kita bener2 latihan ngerjain soal, nah
buat bahas dan evaluasi ,baru deh pake zenius .

7/12/2015 12:29 AM
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64 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Wah, pengalaman saya sama zenius emang bikin greget. Yah, greget. Kenapa?
Soalnya si zenius ini bener-bener nyuruh kita buat memahami konsep dasar dulu sebelum menuju ke materi
yang lebih advanced. Selain itu, zenius juga udah bikin saya jadi lebih kritis terhadap lingkungan sekitar.
Sejujurnya, di sbmptn tahun 2015 ini saya cuma ngandelin zenius dan beberapa wangsit yang saya beli di toko-
toko. Dan kelas dua belas pun saya tidak mengikuti bimbel diluaran sana. Benar-benar stuck di zenius. Pokoknya
cuma zenius yang paling sering saya pantengin di desktop. Saya mulai intensif belajar materi sbmptn sejak awal
tahun 2015 dan di awal kelas 12 saya juga udah mulai nyicil materi sbmptn. Beberapa try out sbmptn pun pernah
saya ikuti. PG pertama saya waktu itu sekitar 17an. Sangat buruk. Sejak intensif belajar sbmptn, waktu tidur
saya benar-benar tidak teratur, bahkan pernah tidur pas mau subuh. Alhasil sampai di sekolah pun terlambat.
Meski begitu, mungkin benar jika ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha.
Tergantung usahanya juga. Saya teramat bersyukur setelah mendapati hasil sbmptn 2015. Ternyata saya lolos
juga. Meski bukan di pilihan pertama dan kedua, yang penting jurusan itu benar-benar membuat sense of
wonder saya semakin bergejolak, seperti yang pernah tercantum di salah satu artikel di blog zenius. Terima
kasih zenius dan seisinya, termasuk para tutornya, kak sabda, bang wisnu, kak wilona, dan lain-lain. Matur
nuwun zenius. Semua orang harus tau zenius, hehe. "Belajarlah ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain
bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap" - William A. Ward

7/12/2015 12:23 AM

65 pengalaman pakai zenius euumm, belajar pakai zenius itu bisa bikin lupa waktu. Kadang gak sadar aja udah jam
3 pagi (sampai-sampai kena marah karena gak tidur). Tutor-tutornya juga keren, apalagi bang Pras yang tutor
biologi (kalau gak salah), ngajarnya lucuu :D. Trus bang Sabda, wahh suaranya sekseehh. Pokoknya keren lah,
tutor yang lain juga keren. Dari yang pertamanya pesimis bisa lolos, waktu makai zenius rasa percaya dirinya jadi
muncul. Makasih yaaa zen

7/12/2015 12:17 AM

66 Pakai produk zenius bener-bener asik, gak nyesel buat ngeluarin biaya yang banyak buat menikmati konten yang
bener-bener keren dan bisa merubah nasib banyak orang. Aku sendiri kenal zenius pas kelas 11 SMA dan
pertama kali beli yang produk CDnya. Pas nonton pertama kali langsung terpukau dengan beberapa penjelasan
tentang cara belajar, membentuk mental, sampai strategi jitu buat menghadapi tes-tes Perguruan Tinggi.
Sebelum pakai zenius aku bahkan belum terpikir untuk melajutkan kemana setelah lulus SMA, tapi setelah
beberapa kali nonton videonya, baca-baca artikel di blog zenius, aku bahkan gak takut buat bermimpi setinggi-
tingginya dan gak takut buat gagal juga. Bahkan yang dulunya aku kesulitan memahami pelajaran Biologi jadi
cinta banget sama Biologi dan pernah dapet nilai 96 di ulangan harian. Sebelum pakai zenius pun aku bahkan
gak tertarik sama science tapi setelah pakai zenius aku tertarik banget sama yang namanya science bahkan
kepo abis. Walaupun aku gagal di SBMPTN tahun ini dan memang persiapanku kurang maksimal buat
menghadapin SBMPTN tapi aku tetap terus berusaha buat mencapai impianku. Terima Kasih buat Zenius yang
bisa membuat diriku mecintai ilmu pengetahuan. Sukses selalu buat Zenius.

7/12/2015 12:00 AM

67 abis make zenius gua langsung doyan pelajaran matematik dan sains, padahal.dulu sebelum pake zenius gua
paling gasuka sama matematika, fisika dan sejenisnya, dan gua jadi ketagihan belajar, man!

7/11/2015 11:57 PM

68 Alhamdulillah, seneng banget bisa lolos lewat SBMPTN. Bener bener yang di perjuangin selama ini. Dulu pas
Sma gue Ngerasa Kalo udah 'bisa', ternyata gue salah. Dan akhirnya gue ga lolos segala test di tahun 2014. Pas
sbm 2014 gue udah pake zenius, tapi ga tekun. Akhirnya pas ga lolos segala test gue pake lagi yang 1tahun.
Semua saran sabda gue lakuin! dan berguna banget. Dari zenius gue bisa belajar dari basic. Bukan cuma hafal
rumus. Pas sbm 2015 gue Ngerasa lebih bisa ngerjain daripada 2014. Dan Alhamdulillah, gue lolos! Thank you
so much zenius. Dan Makasih juga buat semua tutor yang ada di video nya! Gokil Abissss!!

7/11/2015 11:56 PM

69 ga rame 7/11/2015 11:02 PM

70 kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Awal make Zenius sebenernya cuma sebagai sarana buat dapetin
latihan-latihan soal. Eh, makin lama makin ketagihan belajar via Zenius. Bener-bener ngerubah mindset tentang
gimana harusnya kita belajar, dan bikin betah belajar. Selepas UN, gue langsung ngejar materi soshum buat
SBMPTN, berhubung gue dari IPA dan masih ngeraba-raba saat pertama kali belajar IPS lagi. Thanks to Zenius,
bersyukur pas ngerjain soal SBMPTN lumayan pede. Meskipun rada gemeteran juga sih pas ngerjainnya,
abisnya shock pas ngerjain TKPA B. Inggris yang... wow abis. Alhamdulillah sekarang gue lulus dan diterima di
pilihan kedua. Sekali lagi, thanks Zenius, karena udah nemenin gue belajar selama setahun kemarin.

7/11/2015 10:53 PM

71 Sebenarnya sangat seru, apalagi waktu pertama gue pake. Cuma gue bingung setiap kali gue mau nanya yang
menurut gue pembahasan/penjelasnya belum jelas.dan gue kecewa buakn sama zeniusnua sih sebenarnya,
melainkan sama diri sendiri yang udh satu tahun pake zenius ditambah les diluar, ehh malah gak keterina
padahal ngejawab soalnya enak enak aja dan yakin, ditambah lagi gak lulus utm IPB subhanallah. Saya cuma
bisa parah sama Allah, mungkin zenius ada direct phobe 24 jam kali yee biar teratasi maslah yang kayak gue
kwkwkw, mau nanya ditempat les pertanyaan udah beda lgi, akhirnya ke skip pertanyaan yang ada di zenius
semalam wkwk. Yasudhlah pokoke zenius mantaplah, mungkin guenya yang slah y ? :/

7/11/2015 10:39 PM

9 / 64

Testimonial Pasca SBMPTN 2015



72 Seru sih soalnya kalau kita ngerti konsep dasar suatu ilmu itu malah makin ketagihan buat belajar ilmu itu nah ini
yang diajarin di zenius dan kalo di sekolah gua cuma dikasih rumusnya doang tanpa tau dari mana asal
muasalnya haha btw thanks ya zen gua lolos sbm makin sukseslah

7/11/2015 10:31 PM

73 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Gua tuh awalnya penasaran apaan sih belajar di internet, gua pikir di bimbel aja
cukup kali. Eh pas gua minta beliin voucher zenius sama kakak gua yg di bogor, jadi ketagihan bangettt. Berasa
kayak punya bimbel everywhere and whenever we want wkwk. Kapan aja lo mau, bisa belajar di zenius, asik
lagi. Jadi mulai bulan mei gua tancap gas, gua pagi sampe sore belajar di bimbel, malemnya begadang sama
zenius. Kadang kalo hari minggu, seharian sama zenius sampe nolak jalan2 ke mall eleehh~. Alhamdulillah,
Allah lancarin pas sbm, dan hasilnya Alhamdulillah lagi Allah lulusin gua di Farmasi UGM. Janji Allah memang
selalu indah utk hambaNya. Pesan gua, lo harus punya mental tangguh ya, jangan pernah menyerah. Mungkin
lo bakal lelah, tapi istirahatlah sebentar dan lanjutkan perjuangan. Gua juga berkali2 diuji mentalnya, tapi gua
tetep lanjutin perjuangan. Nih ingetin ya, "Banyak orang gagal karena berhenti di saat mereka telah mendekati
sukses". So, jangan nyeran ya! Gua selalu semangat kalo inget kalimat itu. Try again! Try again! Salam sukses!

7/11/2015 10:31 PM

74 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  WAAAAA ZENIUS WARBIYAZAAAA! Dulu pas sma gue tuh dodol. Dodoooool bgt.
Tapi dunia berubah setelah gue kenal zenius;'> Gue jadi ketagihan belajar bgt! Sehari gak belajar rasanya
hampa....... Dan, thanks zen, udah nganterin gue ke kampus impian;''') Zen, youre drug and I'm addicted!!

7/11/2015 10:30 PM

75 Assalamualaikum. Langsung aja ni cuy. Menurut gue sih, belajar di zenius tu asik, menarik gimana gitu.
pelajaran nya itu mudah di inget, ngak tau kenapa bisa kek gitu, mungkin penyampaian materinya yang sangat
mudah dipahami. gue sih merasa nyesel karena gue baru tau zenius itu waktu gue udah lulus, kenapa ngak pas
gue masih sekolah, kan mungkin gue bisa nguasain pelajaran di SMA. gue sih reguler member di zenius, karna
kalau mau beli voucernya udah nanggung, kan gue udah lulus. tapi yang ngak enaknya apa? gue tuh ngak punya
pc/lepi dan tentunya gue harus ngakses zenius di warnet, ini masalahnya cuy, sakitnya di kantong,
wkwkwkampret. disamping itu kalo di warnet itu berisik, tau kan apalagi warnet game online yang clientnya di
pasang speaker, kan kampret banget. konsentrasi gue buyar cuy. itulah sedikit testimoni dari gue mengenai
zenius, kesimpulan nya nih, zenius itu mah oke banget cuy. coba aja pasti ketagihan. wkwk kayak narkoba aja
nih. mungkin sekian cuy. Wassalam :)

7/11/2015 10:20 PM

76 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  waaaa gue beli xpedia dari THR dan kepake semua :'( tapi itu gak sebanding coeg!
gue berhasil bales dendam sbm gue di 2015 . bener2 transform cara berpikir gue, kalo lupa rumus mah turunin
aja dari rumus dasar hehe dari sabda tuh oh iya gue juga diajarin supaya berpikir kritis di zenius. pacaran mulu
ama laptop kek jomblo ga sia2 akhirnya lolos statistika IPB. dan kalo zen mau mah mau kerja di zen ntar kalo
udah wisuda aamiin. BIG THANKS ZEN

7/11/2015 10:20 PM

77 Orang yg addict dengan smartphone, bisa digunain smartphonenya biar manfaat buat belajar menuju
UN/SBMPTN. Its good product!

7/11/2015 10:17 PM

78 Saya mulai kenal zenius waktu kelas XI. Awalnya dari zeniusenglish, terus nggak sengaja baca artikel di
zenius.net (lupa apa judul artikelnya). Sehabis baca artikel itu, saya penasaran gaya belajar ala zenius itu kayak
gimana. Nah dari sana baru aja rajin buka-buka video zenius untuk pelajaran Matematika (karena itu pelajaran
favorit, hehe). Tapi sedih banget soalnya waktu itu saya belum jadi member zenius, terpaksa nonton video yang
limited :( Setelah berargumen panjang dengan orangtua untuk ngasih izin beli zenius, bulan September akhirnya
saya pesan Xpedia (IPA). Setelah saya jadi member zenius, dipuas-puasin deh buka semua video yang ada. Tapi
buat saya, tutor terrrrrrfavorit tetap kang Sabda! Hajar, jebret jebret, cemplungin! Haha Asyik banget belajar
sama zenius. Virtual tapi terasa nyata di depan mata. Untuk anak yang jarang keluar rumah kayak saya, malam
senin sampai malam minggu di rumah bareng kang Sabda, eh, maksudnya bareng zenius, itu sangat
bermanfaat. Hehehe Pokoknya terimakasih banyak untuk zenius yang sudah membantu saya melewati masa-
masa kritis kelas XII. Meskipun sekarang saya banting setir ke bahasa (SBM ikut IPC), tapi semua ilmu yang
saya dapat dari zenius, inshaa Allah tidak akan saya lupakan. Semoga zenius terus berkembang dan semakin
banyak anak-anak Indonesia yang belajar lewat zenius. Keep up the good work! (:

7/11/2015 9:43 PM

79 kandidat testimonikandidat testimoni  SMKSMK  Gua cuman bisa bilang THANKS FOR EVERYTHING. Meskipun berasal dari SMK
yang dianggap sebelah mata, gua bisa lolos di SBMPTN 2015. Berawal dari seorang anak SMK yang gak punya
ilmu kayak anak SMA, apalagi matpel Matdas dan Soshum. Finally, gua bisa buktiin kalo gua bisa jadi Maba PTN
UB :) Yeayyy Sempet ngerasa flashback pas ngerjain hari H SBMPTN, gara-gara ada kesalahan panitia yang
miss communication alhasil gua kehilangan 30 menit waktu berharga buat ngerjain soal2 yang padahal gua
mampu dan gua bisa isi terutama di matdas dan soshum. But,its okay :) Rencana Allah mempertemukan gua
dengan Zenius dan LOLOS UB 2015 itu kado indah tahun 2015 untuk tetap semangat jadi calon penerus
bangsa! Sekali lagi terima kasih Zen! Kalian luar biasaaaa

7/11/2015 8:51 PM

80 Bagus banget banget banget . Hampir semua bagus, walaupun ga 100% .ada kurang2 dikit lah di pelajaran
tertentu. Tapi keseluruhan bagus ,gampang di mengerti,dan ngerubah pola pikir gue yang biasanya cuma nyari
cara cepet jadi lebih ke konsep awalnya. Keren lah.

7/11/2015 8:27 PM
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81 Pokoknya keren deh, bantu nge increase intelektual kita. Apalagi kemampuan bermatematik yang lengkap dan
efisien. Walaupun ngga beli zenius yg lengkap (matdas,mat ipa,bio,fis + pinjeman dr kakaknya temen) pokonya
manfaat banget deh pas SBM. Dan alhamdulillah ngga kecewa. Ngatur nuhun zen!!! Sukses trusss!!

7/11/2015 8:17 PM

82 Zenius itu apa? 7/11/2015 7:56 PM

83 Zenius buat aku bukan sekedar ngebantu untuk lolos SBMPTN, tapi juga cara untuk memahami ilmu yang ada
dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik juga. Cara penyampaiannya seru banget, beda sama sekolah
yang cuma sekadar nunjukkin rumus dan suruh ngehapal doang tanpa tahu artinya apa. Selain itu insightnya
juga keren banget, jadi tahu gimana caranya mikir yang 'bener'. Makasih banyak Zenius untuk pengalaman 5
bulan yang berharga ini :)x

7/11/2015 7:47 PM

84 Saya jadi lebih paham tentang ilmu yang saya dapat, bukan hanya sekedar tau kemudian ngerjain soal2 7/11/2015 7:37 PM

85 ga bisa diungkapin dengan kata2, pokoknya the best lah zenius, n kak sabda, hehe 7/11/2015 7:16 PM

86 awalnya pake zenius karena gagal lolos SNMPTN undangan, mental down banget, tapi gue tau harus gimana
nih kedepannya, yaitu berjuang ikut ujian-ujian masuk PTN, nah disini nih gue bertemu zenius berkat browsing,
liat-liat videonya di zenius.net, dan ternyata pembahasannya asyik banget, nah yaudah deh gue beli voucher
buat ngebantu gue belajar untuk persiapan tes-tes masuk PTN. Tes pertama SBMPTN, waduh ini tes soalnya
emang bener-bener, ngerjainnya harus teliti dan yakin. waktu itu saat gue tes, diruangan gue nggak ada jam
dindingnya! mana gue nggak pake jam tangan, hasilnya gue kelabakan pas ngerjain soal TKPA, soal-soal
bahasanya banyak yang gak kebaca, waktu mepettt!.. Tes kedua yang gue ikutin yaitu UTUL UGM, dan
tenyataaa...... soalnya lebih susah dari SBMPTN! terus apa yang gue lakuin? hasilnya gue ngisi beberapa butir
soal dari 60 soal saintek-__- udah gitu pas pulang dari UTUL ini gue mendapat musibah, yaitu handphone gue
hilang gatau kemana dah :( Tapi semua itu terbayar pas pengumuman SBMPTN kemarin, alhamdulillah UNPAD.
buat UTULnya belum pengumuman nih hehehe..

7/11/2015 6:57 PM

87 Jujur ya, jarang liat zenius padahal udh member dari satu tahun yg lalu :( nyesel sih iya gaa belajar dari awal 7/11/2015 6:41 PM

88 Materinya enak dicerna & gampang masuk otak.. Dan dapet materi yg sekolah blm prnah ajarin. Cuma sayang
baru jd member bulan april 2015, kesannya dadakan.

7/11/2015 6:26 PM

89 saya bukan pengguna zenius, tapi saya sering melihat tutor zenius yg ada di youtube. video nya sangat
membantu sekali, penjelasannya mudah diterima dan penyampaian materinya sangat friendly bgt.. . klo boleh
usul, free tutorial yg di yutub dibanyakin ya zenius :D

7/11/2015 6:04 PM

90 Gaada obat !!!! 7/11/2015 4:36 PM

91 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  Hmmm testimonial? Yg jelas semenjak gue belajar pake zenius pola pikir berubah
dan yg paling penting ketika gue belajar. gue belajar buat ilmunya bukan buat nilainya. Beda ketika gue SMA
belajar cuma buat nilai :( Oh iya yg asiknya lagi waktu persiapan SBMPTN entah kenapa gue selalu menanti2 yg
namanya Try Out, mau hasilnya entar jelek/bagus. gue jadi seneng aja pas ngerjain soalnya hahaha Pasca
SBMPTN 2015 tentunya gue tegang, takut juga sih. Kebayang pas tahun lalu gagal SBMPTN 2014. Cuma ya
gue ngerasa lebih pede aja ngerjain soalnya. Dan Alhamdulillah gue lolos yey!!!

7/11/2015 3:44 PM

92 gw tulis di blog aja ya, panjang bgt. 7/11/2015 3:13 PM

93 Aslinya sih saya punya CD Zenius dari kelas 1 SMA tapi saya anggurin sampai kelas 3 dan itu bulan2 terakhir
mau UN .Tapi Alhamdulillah msih keterima

7/11/2015 3:07 PM

94 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Belajar pake zenius asik banget, kayak diajarin temen sendiri udah gitu kalo gak ngerti
kan bisa di ulang ulang videonya gak kayak kalo sama guru kalo gak ngerti suruh ulang ulang bisa bisa dilempar
pake spidol #plak suara kakak kakak zenius juga enak didengerin gak ngebosenin jadi gak bikin ngantuk.
Dikelas kalo belajar matematika gurunya tuh ngasih rumus panjaaanngg bgt tp pas liat video zenius yg cuma 3-5
menit ternyata "kok gitu doang???". Terus asiknya lagi kalo denger temen2 ngeluh "duh males banget ntar les"
"cape banget gak les dulu deh" kalo pake zenius sih tinggal pulang pantengin laptop buka zenius terus
ngedengerin deh xD terus kalo les biasa kan dibatesin waktunya, kalo pake zenius mah 24 jam kalo kuat mah
bisa bisa aja, yaudah gitu aja makasih buat kaka kaka zenius yang udah mengajari berjuta juta calon orang
sukses di indonesia! '-')b

7/11/2015 2:48 PM
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95 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Sebelumnya terimakasih banyak kepada Zenius terutama teruntuk bang Sabda yang
udah nganterin gue ke PTN yang emang gue inginkan. Bang Sabda lu keren banget udah nanemin foundation,
mindset, dan konsep yang kuat yang efeknya berpengaruh banget dalam menghadapi soal-soal SBM,
paradigma mengenai SBM, ngaruh di pola fikir sehari-hari, bahkan ngaruh banget dalam menghadapi beban
masalah hidup.. hehe. By the way, kalau boleh gue ingin deket sama bang Sabda terus selain dia termasuk guru
favorite gue, dia juga jago Komputer berhubung gue juga dalam jurusan yang hampir sama, jadi bisa sharing
ilmu. Kalau bagian ulangan harian, UN, US, PR, dsb. bagi gue itu cuman bonus doang dari Zenius karena fokus
utama Zenius adalah Fokus SBMPTN. Bagi lu yang masih duduk di bangku SMA/SMK/MA terlebih yang ingin
lanjutin ke PTN yang lu pengen, buruan deh pake salah satu atau lebih produk Zenius. Lu nggak perlu jenius,
karena bagi gue rumus lolos SBM adalah Zenius + Study Hard + Doa = PTN favorite. Jangan sampai lu nyesel
belakangan karena terlambat atau bahkan ga pake produk Zenius. Sekali lagi big thanks buat Zenius. Sekian
dulu gue Aufal marom Sistem Komputer UNDIP.

7/11/2015 2:47 PM

96 Sebelumnya gue mau bilang bahwa gue belum belajar maupun menggunakan Zenius dengan optimal, tapi gak
papa ya gue bikin testi juga dari pengalaman gue yang gak banyak ini. Pengalaman belajar pake Zenius itu
adalah pengalaman belajar terbaik dalam hidup gue :) Zenius itu beda, ngajarin gue bener-bener dari konsep.
Belajar jadi kerasa deh ilmunya. Setelah SBMPTN 2015 kemarin, awanya gue menurunkan ekspetasi untuk
diterima di pilihan ketiga, tapi gue tetap berharap diterima di pilihan pertama (?). Ternyata, berkat keajaiban dari-
Nya gue diterima di pilihan pertama, alhamdulillah. Makasih para tutor yang kece (yang mau bikin muda-mudi
Indonesia kece pula) & Zenius team, tetap jadi yang terbaik dan terus tingkatkan kualitasmu :)

7/11/2015 2:17 PM

97 CD Zenius isinya lengkap bgt. Sangat membantu dalam mengulangi materi 7/11/2015 1:55 PM

98 malas ahh panjang dan banyak, yang pasti seru dan gue enjoy... thanks sabda n team! 7/11/2015 1:51 PM

99 haduhh zen makasih lho yaa :-) lumayan. tp kimia alumni nya dong. suaranya itu lo agak bikin sakit :-( 7/11/2015 1:38 PM

100 Jadi tau banyak tentang cara ngerjain soal soal yang sulit. 7/11/2015 12:51 PM

101 Zenius sangat berguna meskipun bagi member reguler seperti saya , hahaha 7/11/2015 12:44 PM

102 hmm.. jujur aja sebenarnya aku nyeseell. iya nyesel karena kenapa baru banget tau Zenius >_< baru jadi
member sekitar bulan februari atau maret, dan lumayan banget lah. beberapa bab dan materi yg aku ga bisa
akhirnya ngerti. rasanya itu, legaaa banget. ya aku cuma tinggal di daerah, disini ga ada tempat bimbel, guru di
sekolah aja kurang -_- bingung sebingung-bingungnya kalau ada materi yg ga ngerti. tapi Alhamdulilah akhirnya
dipertemukan sama Zenius. ya walaupun tahun ini gagal SBMPTN, tapi setidaknya udah lega karena ada yg
siap jadi guru 24 jam ku. terima kasih zenius :)

7/11/2015 12:41 PM

103 gua adalah alumni dan baru tau zenius setahun terakhir dari temen.. nyesel banget gak pake zenius waktu
nuntut ilmu di sma..gak tau kenapa zenius ini cocok bgt sama gua..cara belajarnya, kepraktisannya, gaya
bahasanya, mantap deh.. perasaan waktu ngerjain soal sbmptn kemarin woles woles aja dan setiap ngerjain soal
langsung dapet jawabannya beda banget sama ngerjain soal sbmptn 2014 (keringet dingin, deg
degan,mendadak lemas).. ya pokoknya begitu deh.. zenius bener bener membuat gua bertansformasi secara
xtreme dalam hal belajar..thanks zenius

7/11/2015 12:21 PM

104 kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Gue pake zenius karena gue aslinya anak ipa dan buta sama sekali
sama pelajaran ips kelas 11 dan 12, nyari materi di google ganemu nemu yang enak dibaca, minjem buku ke
temen temen yang jurusannya ips, udah pada di pak pakin bukunya, terus gue inget temen sekelas gue dulu pas
kelas 12 ada yang tiap hari kerjaannya bukain zenius mulu. Akhirnya gue liat deh tuh, yang pertama gue buka itu
video intro ekonomi yg buat SBMPTN dan kayanya seru juga, so gue lgsg daftar, beli voucher dan chaw ke
indomaret. Sebenernya gue sebagai anak nyasar jurusan yg lagi kalang kabut dan laptopnya lagi rusak, serta
mengalami krisis internet rada sedih di awal karena materinya dari video. Tapii pas udah nonton videonyaa.
Sumpahh seneng banget, berasa dapet guru privat dan efisien waktu banget buat belajar, dirangkumnya pas
banget gitu materinya, udah gitu yang diajarin konsepnya jadi pas ketemu soal udah ngerti. Dan yang bikin gue
seneng, pas SBMPTN ada soal tentang Henry Fayol, dan kebetulan banget gue udah nonton video manajemen
wkwk, jadi tau dahh. Lah coba gue gapake zenius, coba gue merenung aja di rumah sambil nebak nebak
jawaban soal soal prediksi.. wkwk. Pokoknya Thanks to God and thanks to you too Zenius ;)

7/11/2015 11:26 AM

105 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Belajar di zenius bener-bener cara belajar terbaru yang efektif menurut gue. Tinggal
nyalain laptop terus streaming video-videonya lalu duduk manis deh dengerin gurunya ngomong. Abis nonton
videonya baru deh bantai soal-soal yang baru diajarin. Sebagian besar soal latihan sbmptn gue bisa di libas
dengan cuma nonton video di zenius, pokoknya zenius top abis deh soalnya bervariasi dan dari tahun-tahun
jaman baheula pun ada!!! Terima kasih zenius, Puji Tuhan FTTM'15

7/11/2015 11:10 AM

106 Zenius sangat membantu banget terutama...metode problem solvingnha mantep...saya jadi paham karena
penjelasannya yg runtut dan sistematis...selain itu untuk hitungan diajarkan cara cepat yg efektif :)

7/11/2015 10:56 AM

107 zenius yg menjelaskan dengan ilustrasi bikin kadang kebayang pd saat lg ujiannya 7/11/2015 10:53 AM
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108 yang pasti zenius itu sangat membantu! 7/11/2015 10:46 AM

109 Awalnya gue siswa yg termasuk kategori nilai kurang banget,abis ngerjain UN bener-bener ngerasa
gagal,akhirnya serius belajar buat SBMPTN,beli voucher zenius belajar pagi siang sore malem selama sebulan
merasa kurang banget sih sampe pasrah pas ujian,pas nilai UN keluar kaget mtk cuma dapet 5,75,tapi nekat aja
milih ITB,eh malah tembus,bersyukur banget berkat zenius,thx zenius harusnya dari dulu pake zenius hehe

7/11/2015 10:41 AM

110 Bisa buka cara berfikir tentang pengetahuan. Tapi awalnya agak ksulitan mw bljr dr mana. Lama lama tambah
seru

7/11/2015 10:35 AM

111 Simpel bang... gampang dipahami... kadang guru ane juga ngambil soal dari kapita selektanya... 7/11/2015 9:51 AM

112 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius mah kalo kata anak mancing mania sih MANTAP, gue dulu cuma anak cupu yg
ga punya tujuan dan harapan, setelah saya menggunakan zenius (anjir kek iklan tong xeng) , gue tetep cupu sih,
tapi alhamdulillah masuk stei hehe. Yg paling berkesan buat gue dari zenius itu bukan materi pelajarannya, tp
XPEDIA GUIDE nya. Sumpah keren banget, gue jadi punya thinking platform yg lumayan lah ya. Guru2 zenius
juga OKE parah! Mereka nggak cuma ngasih materi, tp juga inspirasi dan motivasi. Thanks a lot Zen!!

7/11/2015 9:51 AM

113 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Awalnya gua paling bingung yang namanya MATEMATIKA IPA dan bahkan dasar:( ,
jujur kalau lagi pelajaran di sekolah bisa gua ikutin dengan baik tapi pas try out sbmptn wah kaga bisa gua.
Ternyata setelah gua belajar pake Zenius.net gua baru ngerti ternyata logika gua belum nyampe dan gua sadar
kalau matematika itu ga bisa cuman hafal rumus tapi harus KREATIF mencari IDE apa yang harus dilakukan.
Karena kebanyakan soal itu rumusnya ya gampang udah dipelajari tapi kita terkadang suka ga kepikiran kalau
ngerjainnya pake itu rumus. Akhirnya mindset gua pun berubah :) Gua juga seneng banget sama tutor KIMIA
zenius, walaupun videonya lama-lama suka ada yg 20 menit, tapi it's worth to watch it. Diajarkan konsep2 yg ga
smua guru kimia di sekolah jelasin^_^

7/11/2015 9:44 AM

114 Zenius itu bagus kokk bagus banget malah, tapi ada sejumlah kakak2 yg ngejelasinnya rada bikin ngantuk hehe 7/11/2015 9:39 AM

115 Pokonya thanks banget buat zenius karena telah meluruskan jalan pemikiran gue, meskipun gak lolos ke ITB
tapi kalian udah nyadarin ada yang lebih penting dari itu.

7/11/2015 8:49 AM

116 Puji Tuhan banget tahun ini bisa kuliah di universitas terfavorit seantero negeri. Thank you zenius! Merasa
beruntung banget jadi orang yang kenal zenius. Materinya mendalam banget terus ngga perlu ngapalin rumus-
rumus seabrek lah pokoknya. Terus belajarnya bisa kapan aja dimana aja. Pokoknya bagi temen-temen yg
belum pake zenius wajib nih sekarang detik ini juga langsung pesen deh xpedia atau beli voucher buat
zenius.net. You are awesome, zenius!!

7/11/2015 8:04 AM

117 kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  First of all, thank you banget buat tutor2 zenius yang emang jenius bin
kece, berkat kalian dan doa ortu, saya berhasil lulus SBM ihihik Seneng banget lah, walaupun di pilihan kedua,
tapi udah bersyukur banget, karena akhirnya bisa ngeliat tulisan "Selamat", karena SNM kmrn dapetnya "Maaf".
Rada nyesel juga sih baru serius belajar nya pas abis pengumuman SNM, kalo lebih awal pasti bisa kali ya lolos
pilihan pertama, ehehe Anyway, sebagai siswa lintas jurusan, belajar cuma sebulan dan ga punya buku2 IPS, ga
menyurutkan semangat untuk berjuang dgn belajar ama Zenius. Dan memang alhamdulillah hasilnya gak
mengecewakan. Ga tau deh gimana jadinya kalo ga kenal Zenius ?? Dan yang di dapet juga bukan cuma
sekedar materi ujian, but it's waaaay more than that. Fixing my way of thinking is definitely something priceless
that Zenius (especially Sabda) also gave me. Belajar apapun jadi dipikirin bener-bener. Belajar sejarah yang
selama ini di pikir "ngebosenin" aja, jadi berasa baca novel. Belajar geografi juga jadi rajin gambar tanpa
terpaksa. Paling seru sosio sih, to the point dan kocak banget! Tapi yang kek gitu bikin cepet nempel di otak. 1
bulan yang menyenangkan, jadi pengen ngulang SMA lagi, tapi gurunya tutor Zenius semua hehehe Buat adek2
yang bakal berjuang taun depan, aku saranin sih kalian se-segera mungkin mulai persiapan buat taun depan,
sooner is better. Apalagi yang pengen (banget!) masuk universitas & jurusan "favorit", you have a lottttt more to
sacrifice. Karena aku yang cuma masuk di pilihan kedua pun, harus mengorbankan waktu ngumpul bareng
temen (apalagi waktu itu lagi ada acara daerah Erau, yg diadain setahun sekali, hiks). Ya gitu sih, kalo udah
usaha, jgn lupa minta doa ortu (doa mereka mustajab banget bro!), dan percaya aja kalo Tuhan pasti ngasih
sesuai dengan kerja keras kamu, tapi kalo hasilnya masih ga sesuai juga, percaya aja kalo Dia Mahatahu yang
terbaik buat ente. Ehehe maap yak jadi agak curhat, tapi semoga aja bermanfaat :)

7/11/2015 7:55 AM

118 BAGUSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7/11/2015 7:40 AM

119 hmmmm.... 7/11/2015 7:13 AM

120 Menarik! Meskipun harus begadang tiap malem jam 12 keatas demi belajar sbmptn secara gue lintasjurusan dari
ipa ke ips tapi enjoy! Suka banget cara neranginnya zen,apalagi tutor sosiologi/? Demen! Hehe

7/11/2015 7:04 AM
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121 kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Actually, gue ogah ngerekomen zenius ke orang. Apalagi ke orang yang
seangkatan sm gue wkwk why? Gue takut entar doi lebih pinter lagi dari guee #jahat mau isi otak sih begitu tapi
hati gue gak tega liat temen kalo galo gangerti materi ini itu jadi yaaa akhirnya gue menebar virus zenius addict
juga dehh ke temen guee wakakak Gue kan bocah ipa yak sayang gue ipa ipa-an soalnyaaa destinasi utama gue
sejak masuk sma itu udah FSRD ITB yg prodinya ips. Cumaaaaa gue lebih demen belajar pelajaran ipa. Jadi
nekatlahh gue kan yaa ambil ipa mumpung dapet jugaa gituuu wkwk gamungkin ips lah gue pokoknya jelek bgt
nilai ips gue soalnya haha itu gue ambil ipa dgn harapan dapet snmptn aja biar gausah belajar ips haha soalnya
kalo snmptn fsrd boleh dr ipa DAN TERNYATA KENYATAAN ITU PAHIT, YAH gue emang ditegur tuhan, gue
tetep harus belajar ips tuh pas bulan juni. Galau lah gue memikirkan gimana cara gue belajar eko dan sosio yang
dulu pas masih blm penjurusan aja gue remed mulu duhh haha Sebenernya gue udah dikenalin zenius sama
temen gue si X dan udh langganan zenius dari bulan februari cuma masih males gitulohh nguliknya wkwk dan
akhirnyaa karena gue hampir putus asa di bulan juni itu, temen gue si X ngingetin gue buat coba belajar lewat
zenius and.... guess what? Asli belajar pake zenius nyangkut bgt di otak gue. Dari yang biasanya gue bebel
banget gitu yak kalo harus baca buku ekonomi sama sosio, aaahh finally gue mengerti ilmu ilmu kece itu tanpa
perlu baca buku wakakak tinggal streaming doang berapa menit, gue langsung ngerti tanpa perlu baca buku
berlembar lembar!!! Kece lah pokoknya!! Udah gitu masih banyak banget lagi artikel artikel kece lainnya yang
sightseeing bgt! wuaaahh gak gaholz ah kalo ada yang gak tau zenius mahhh bahahaha

7/11/2015 6:44 AM

122 Gak bisa di jelaskan dengan kata" 7/11/2015 5:37 AM

123 Zenius top bangetlah! Nyesel kenapa pas baru kelas 12 semester 2 baru pake zenius. Cuma zenius nih partner
setia ngerjain soal-soal SBMPTN tengah malem hahaha. Disaat tengah malem ngerjain soal nggak bisa, larinya
ya ke zenius. Tentornya asik, yang gue suka selalu pake konsep! Jadinya gue ngerti tuh dasarnya, nggak cuma
hafalin soal aja. Zenius keren lah, rekomendasi banget buat yang mau ikutan ujian PTN tapi nggak mau bimbel
:D

7/11/2015 5:32 AM

124 kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Gue udah kuliah di salah satu universitas swasta dengan jurusan
Akuntansi waktu mutusin buat pakai Zenius. Tugas, quiz, uts, uas, yang ada di kampus kadang bikin gue gak
bisa belajar buat SBMPTN sama sekali. Kemudian, gue baca salah satu blog yang ditulis oleh kak Donita dan
quote tentang "if you want to be great, you must pay the price." buat gue sadar kl gue gak bisa nunda2 lagi.
Akhirnya, gue beli voucher Zenius yang enam bulan. Jangan dikira gampang ketika lo harus membagi waktu lo
untuk kuliah dan belajar buat SBMPTN; gue baru bisa belajar waktu lewat jam 11 malem, setelah gue selesai-in
semua tugas kuliah gue. Kalau lagi ada kuliah, gue dengerin Zenius bukan dengerin dosen. Ini serius, bukan gue
mau sombong atau apa, tapi lo harus bener-bener bisa bagi waktu ketika dihadapkan oleh dua hal itu. Zenius
buat solusinya. Lo bisa dengerin kapan aja 24/7 dan nonton video-video yang ada di websitenya. Asik. Gak bikin
bosen. Gue bahkan dengerin tutor-tutornya ngejelasin sebelum gue tidur. Dan alhamdulillah, keterimalah gue di
Unpad tahun ini. Akhirnya, bisa kasih testi ke Zenius juga. Gue mau nulis lebih panjang, mungkin nanti, setelah
gue selesai ngurus kepindahan gue dr PTS ke PTN. Sekali lagi, makasih Zen udah nemenin malem2 gue di
antara banyaknya tugas gue, nemenin pagi-siang-sore gue di tengah ocehan dosen. Makasiiiih!

7/11/2015 4:31 AM

125 Awalnya gue tau zenius tuh muncul di timeline twitter ada blog yg sumpah gak bohong bagus banget!;)))) gua tau
zenius dari kelas 11 dan setelah kenal zenius belajar gue semakin semangat karena di zenius lo bisa ngerubah
mindset kalo belajar itu bukan beban tapi menyenangkan! yang awalnya gak suka pelajaran A akhirnya gue cinta
banget sama Pelajaran A. btw kelas 12 gue gak les cuman bisa belajar lewat zenius Xpedia aja. tapi bener bener
bagus bener bener nyesel baru ketemu zenius pas kelas 11. buat sbm aja gue kejar di zenius.net dan paham
paham banget walaupun belum rezeki hehe. Makasih zen udah nemenin belajar semoga gue bisa sukses di PTS
Amiiin

7/11/2015 2:26 AM

126 Thanks zenius... Gue sangat puas sama produk" zenius. Bener" menyenangkan. ^_^ Cara belajar yg efektif,
ramah, santai & berkualitas adalah kelebihan zenius... Bener" top dah... Makasih zenius.! ^_^

7/11/2015 2:18 AM

127 yang paling bagus dari belajar pake zenius sih cara berpikir kita bener-bener bisa berubah. Gue kebantu banget
pas belajar TPA dan bahasa Inggris hehe kalo sisanya gw gak sempet belajar banyak di zenius. Oh iya blog nya
zenius juga keren banget hahaha tiap minggu pasti gw buka blognya artikel nya bikin nagih.

7/11/2015 1:57 AM

128 Semenjak kenal sama Zenius, dulu nya yang gue diremehin sama guru guru sekarang jadi gue yang ngeremehin
guru guru haha, ngerjain soal sbm nya juga ngerti semua walaupun gue nya mungkin yang belum maksimal :)

7/11/2015 1:52 AM

129 Pake zenius itu saya diajarin mempelajari materi sampai akar-akarnya materi 7/11/2015 1:34 AM

130 Belajar pake zenius itu nempel bgt!! Beneran. Aku gatau sih ini pengalaman menarik apa menyedihkan,yang
jelas aku mau berbagi ajaa. Kebetulan aku alumni,langganan zenius yang 6 bulan dan dari 6 bulan itu intens
belajar nya cuma 3 bulan,selebihnya jarang bgt nonton video,kalo nontonpun suka aku maju2in. Dan imbasnya
waktu sbmptn kemaren,aku ada kali 10 menit diem. Yha. Video zenius melayang layang di pikiranku. "Ini tuh ada
semua di zenius!!!" Aku teriak. Dalem hati tapi. Takut dimarahin pengawas. sumpah aku nyesel banget udah nge
skip beberapa materi video!!!?? nyesel nontonnya dimaju majun?? karna ngebantu banget aslii! percaya atau
tidak, itu aku bisa jawab 20 soal

7/11/2015 1:26 AM
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131 Jujur saya kecewa. Tahun ini zenius kurang membantu saya. Pilihan paket soal pun sedikit dan pertanyaan saya
lewat email pun tak dibalas. Mengingat saya hanya lulus di pilian ketiga saya sangt kecewa. Mohon untuk
pemetaan materi diperbaiki lagi ditambah kalau perlu ! Banyak materi yg hanya berulang-ulang. Terima kasih :)

7/11/2015 1:09 AM

132 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius keren banget deh ! Sangat menbantu dari awalnya saya ga ngerti dengan
salah satu pelajaran di sekolah malah jadi klop gitu di otak hehe, apalagi waktu itu masi belum hangat hangatnya
belajar buat sbmptn , giliran dapat kuis di kelas yang soalnya berhubungan dengan sbmptn , Alhamdulillah saya
bisa menjawabnya ^^ pengalaman setelah sbmptn super lega dan senang banget bisa lulus di kampus dan
jurusan yang udah cita cita banget dari kecil ?? Pokoknya Zenius best banget deh ! Terima kasih banyak Zenius
~~ sukses selalu hehe ^^v

7/11/2015 1:00 AM

133 Guru les yang keren bgt! Tanpa ditanya udah jawab semua pertanyaan gue. Materinya juga lengkap dan rinci,
kepake bgt dah! Terimakasihh:)

7/11/2015 12:45 AM

134 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  It magically turns me, the coach potato, into a knowledge-thirst kid because all you have
to do is just watch the videos and get lost in it.

7/11/2015 12:44 AM

135 Maknyos lah! Cara kak Sabda ngajarin Fisika dari paling basic sampe soal2 advanced tuh bener2 jelas dan
bukan mentingin cara cepet, tapi mentingin supaya kita ngerti awal mula terciptanya rumus cepet, jadi biar ga
cepet lupa juga rumus2nya. Buat gue yang kejar tayang dengan sistem kebut sebulan, zenius emang ampuh
dah! Singkat, padat, jelas. Jujur gue bobrok banget di Fisika, tapi pas SBMPTN lumayan lah kejawab beberapa
soal berkat zenius! Thanks ya zen!

7/11/2015 12:26 AM

136 Waktu gue mulai belajar buat SBMPTN shock banget karna hal yang gue pelajarin sebelumnya tuh kayak
ngilang padahal cuma tinggal sebulan lagi, udah gak les, ga punya kakak/guru pembimbing, pesimis lolos.
Sebenernya juga gue ga mampu beli produk zenius, terus ada temen gue yg lulus SNMPTN ngasih zeniusnya.
Dan alhamdulillah SBMPTN jebol. Sumpah kalian membantu banget. Thanks zen

7/11/2015 12:11 AM

137 Belajar bareng zenius tuh asik banget,seru,biking lupa waktu kalo lagi serious seriusnya.postulatnya oak sabda
juga ngebantu banget.coba gue tau zenius dari jaman gue SM. Recommended banget buat lo yg suka males
dengerin guru di kelas,krn bisa diulang kapan aja(kalo lo jd member).thank zen!:)

7/11/2015 12:10 AM

138 Kalau pas lagi ada ulangan dadakan gitu. Enak bisa review buru-buru malemnya buat nambah paham
bangeeeet lagi. Kalau sehari-hari ya buat nambah catetan gitu. Sorry nih tapi mau bilang sayang nya. Video nya
ga bisa dibuka di hp Windows Phone jadi paling bisa dengerin di laptop. Kece lah cara ngajarnya. Walaupun
kalau didengerin malem-malem dengan setengah hati tuh kayak lagi didongengin. Thanks zen. :)

7/10/2015 11:52 PM

139 Walau baru kenal produk Zenius saat H-30 SBMPTN, tapi Zenius bermanfaat banget buat SBMPTN ku
kemaren. Walau pun aku anak IPA ikut SBMPTN yg campuran, alhamdulillah aku bisa mengerjakan soal IPA
maupun IPS dengan lancar berkat belajar di Zenius selama sebulan. Pengajaran di Zenius sangat bagus,
penjelasannya sangat mudah untuk saya pamahi. Di Zenius banyak banget soal-soal buat latihan. Pengajarnya
juga asyik, nggak garing. Terima kasih banyak Zenius... Zenius is the best of the best :)

7/10/2015 11:51 PM

140 Biasa saja 7/10/2015 11:48 PM

141 Zenius semakin didepan :D 7/10/2015 11:44 PM

142 Gue baru pake zenius sehari setelah dinyatakan gue gak lolos snmptn, sedih sih tapi yaa jgn kelamaan juga
sedihnya, harus bangkit. Gue pake produk voucher 3 bulan. Alhamdulillah sangat membantu. Banyak konsep-
konsep yang masih salah paham tapi setelah nonton video zenius jadi ubah mindset gue. Tiap pulang les dari
jam 1 siang-5 sore gue pantengin zenius, dilanjut lagi malem jam 7-9. Gue suka banget sama konsep belajar
soshum di zenius, lengkap abisss bruuh apalagi sejarah detail abisss dari A-Z. Alhamdulillah sekarang lolos
sbmptn pilihan ketiga di universitas brawijaya jurusan ilmu administrasi bisnis. Walaupun belum rezeki di pilihan
pertama tetap harus disyukuri :)

7/10/2015 11:44 PM

143 Galulus snmptn, sempat enek liat buku-buku pelajaran. Down iya, kecewa iya. sampe akhirnya hari itu liat zenius
di twitter, dan juga ada temen yg recommend. Apa itu zenius ? inovasi belajar yang patut diacungin jempol. knp?
kita semua tau sendirikan di zaman kekinian sekarang anak muda pada gabisa lepas dari smartphonenya. Nah
dengan zenius belajar jadi ga ngebosenin, bisa dimana aja dan kayak punya guru private pribadi. lewat zenius
juga saya bisa nemuin dimana passion saya. Walau baru kenal sama zenius alhamdulillah saya lulus :)
Terbuktikan, selama ikhtiar dan tawakkal yang seimbang kalian juga bakal bisa !!

7/10/2015 11:43 PM

144 Baru buka zenius pas ditolak SNMPTN 2015, dan ternyata nonton video teori di zenius ngebantu banget! Jadi
tau konsepnya. Bisa cepet banget ngejar materi. Ngga terlalu cape juga karena cuma ngeliatin monitor. Dan
yang terpenting, ada beberapa soal di sbmptn yang tipenya mirip mirip sama soal yang udah pernah dibahas di
zenius.

7/10/2015 11:43 PM
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145 Menurut gue, setelah belajar pake zenius pola pikir gue tentang mtk,fisika berubah~ yg jelas jadi lebih gampang
ngertinya, yg awalnya liat soalnya bingung skrg jadi lbh ngerti. waktu itu gue baru liat beberapa video tentang
postulat, iseng langsung nyobain beberapa soal Alhamdulillah bener wahahaha btw makasih banyak, Zen!
Sukses terus buat ke depannya, walaupun blm lolos di sbmptn, msh ada mandiri. masih bisa buktiin! yeay ^u^

7/10/2015 11:41 PM

146 Baru pertama kali ngeliat langsung ngebaca kayaknya cepet banget ngertinya gitu. 7/10/2015 11:36 PM

147 Pake zenius itu ketagihan! Rasanya pingin terus belajar pasahal udah tengah malam. Udah buat ketagihan
belajarnya juga efektif dan ngerti banger

7/10/2015 11:35 PM

148 intinya aku suka produk ini ;;) 7/10/2015 11:33 PM

149 lumayan tapi sayang passing grade gua 30 % doang 7/10/2015 11:32 PM

150 walaupun cuman beberapa bulan pake zenius, tapi udah sangat membantu kok :D terutama di TPA sama
matematika *emg baru sempet ngedalemin itu sih* haha dahsyat dah bang Sabda dkk! yaa walaupun ga
keterima di STEI ITB, tapi diterima di Sistem Informasi UI udah bersyukur dan seneng banget kok :) makasih ya
Zenius!!

7/10/2015 10:29 PM

151 pake zenius pokoknya ngebantu banget deh, apalagi buat lo yang males les cocok juga pake produk2 zenius
nih, dulu gue mtk gabisa integral samsek tapi gara2 zenius malah jadi lancar parah, padahal cuma nonton2
videonya aja. Biologi juga ngebantu banget, nilai gue di semester 4 di raport biologi 83, sejak gue mulai pake
zenius kelas 12, nilai biologi gue langsung 95, emang mantep deh, kalo lagi sakit ga masuk sekolah/les juga bisa
belajar dirumah, dan bener2 ngebantu banget kalo ulangan harian dll, pokoknya sip banget deh zenius!

7/10/2015 10:06 PM

152 Agak bingung juga nih klo di tanya soal testimonialnya kayak gimana :3 yang jelas sejak gw belajar di zenius gw
bener2 ngerti materi secara konsep dasarnya deh dan alhamdulillah gw dpet nilai UN tertinggi di skolah gw :D
mskipun gak lolos SBMPTN :v tpi gw seneng udah kenal zenius,karena zenius gw jdi nemuin yg namanya sense
of wonder gw :3 and its MATH! thanks zenius karena dah bikin gw jdi cinta sama yang namanya matematika :3

7/10/2015 10:04 PM

153 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Zenius video videonya seru banget, belajarnya tuh pake konsep konsep gitu, jadi udah
kayak main games aja, terus juga gurunya kece kece terutama bang sabda idola anee wkekeke, motivasinya
bagus bagus akang sabda, berkat ente ane jadi demen bangett belajar MTK, zenius kereeeen paraah deh
pokoke!! semoga makin berjaya ya zenius!!!

7/10/2015 10:04 PM

154 Aku make zenius yang untuk satu bulan, rencananya mau mantepin matematika. Tapi kok gak ngefek ke aku ya
._. Biasa aja njelasin materinya, gak bikin aku jadi tercerahkan atau gimana. Zenius gak terlalu membantu, maaf
ya zen :( But I really like your blog :)

7/10/2015 9:22 PM

155 Huhu sedih 7/10/2015 9:10 PM

156 Keren deh .. dan kalau gak dari zenius gak bakalan tau cara-cara cepat yang super duper mantap... 7/10/2015 8:51 PM

157 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Aku belajar matematika dari Zenius dan bantu banget parah!! Haha. Cara kakaknya
ngejelasin enak banget dan gampang dipahami, bukan yang teoritis gt. Ada aja cara2 baru yg trnyt lebih
gampang untuk nyelsaiin soalnya, makanya aku jadi lebih pede pas ngerjain soal2 latihan dan soal SBMPTN.
Wiii thankyou, Zenius!

7/10/2015 8:31 PM

158 Saya rasa saya sangat terbantu dalam berbagai hal dari TPA dan TKD, dan setelah menonton video
pembahasan soal saya sangat terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang belum pernah saya lihat. Saya rasa
kalau saya tak tahu apa itu zenius saya rasa peluang saya lebih kecil dari sekarang, soalnya dari sekian ribu
orang yang menargetkan prodi akuntansi yang terpilih hanya 48 orang (kalo gak salah ya), terima kasih admin-
admin zenius

7/10/2015 7:33 PM

159 Zenius top banget deh, lo gaperlu manggil guru privat buat belajar, lo pantengin zenius juga pinter. Guru
terbener yang pernah gue ketemuin nih!

7/10/2015 7:30 PM

160 Aku pakainya produk zenius.net. Asik banget ! Walaupun cuma denger suara tutor2 yg seksi2 tapi semua tutor
zenius telah memberikan banyak sekali pengetahuan baru. Thankyou ! Arigatou ! Gomawo ! Terimakasih Zenius
:)

7/10/2015 7:24 PM
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161 Haii temaan!! Mau bagi cerita sedikit ni, ttg zenius. Pertama tau pake ini dari temen kt temen emng manjur buat
ngerti krn udh terbukti ada yg llus katanya. Okedeh aku pake karna aku pengen bngt sama PTN. Kira2 aku udah
merencanakan pngn blajar pake zen cuma tugas skolah banyak, jadi pending deh sampe akhirnya ydh mau UN
niat utk ptn makin menggebu2, seolah2 gak mati!! Jadi semngat terus langganan zen dehh awalny gak ngerti sih
apa lagi MTKnya krn di Smk gk ada pljrannya sedetail itu. Terus loncat lagi ngbhs TPA thun lalu yaapp akhirny
mngerti. Utk tpa gk ad masalah.. semakin semangat krn di zen nyambung gitu, sempat les juga sih sempat dpt
PG naik turun ak lewati aku ikhlasi, krn tujuabku utk PTN. Brp hri sblum sbm ngliat materi soshun trutama
sejarah n geo ngerti smua masuk diakal gitu bro dan pngn ngulang tp udh gk bisa krn di kejar waktu. Usaha udh
dikerahkan tapi apa daya tepatny tgl 9 juli saya mungkin blum beruntung utk ke ptn, tp ssuai janji kalo gk llus pun
udah bersyukur krn udh pernah berusaha demi sesuatu yg emng harus kerja keras utk mendapatkannya. Sbm
tahun ini jadi pljaran bagi aku utk memanage waktu utk belajar. Semoga tahun depan saya jadi maba ptn!!! :)

7/10/2015 7:11 PM

162 Ada beberapa pelajaran yang tadinya engga paham jadi paham. Pas ngerjain juga beberapa pake trik dari
zenius. Pokoknya zenius asik deh meski gue gak lolos tapi adakalanya mempelajarin sesuatu hal gak ada
ruginya

7/10/2015 7:06 PM

163 satu-satunya media belajar yg gue ikutin, yg berani nekanin "kuasin konsep dulu" dan apa yg dipelajari bisa
nempel-pel-pel begete :D

7/10/2015 6:53 PM

164 Belajar pake zenius itu ga terikat sama waktu. Bisa kapan aja, fleksibel banget, karena terkadang mood belajar
seseorang ga tentu waktunya.

7/10/2015 6:42 PM

165 Zenius itu bikin belajar jadi asyik karena ngerti konsep dan mengubah mindset gue dalam belajar, terutama
matematika. Thanks banget zen udah nemenin siang malam sampe akhirnya bisa masuk Kampus impian gue.

7/10/2015 6:35 PM

166 Gua alumni sma , dulu gua ga bisa sama sekali matematika dan.pelajaran lain gan, gua cuma jago kimia sama
agama doang di pelajaran , pas gua liat tmn gua nonton zenius gua tertarik banget , dan pertama kalj gua blajar
adalah liat video nya matematika nya sabda beuuuuuhhhhh mantaappp abis super deh mas sabda , sampe
akhrnya dulu gua yg ga bsa apa apa dimatematika sampe akhrnya gua bsa ajarin tmn2 gua.

7/10/2015 6:24 PM

167 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Beeeuh gila dah susah klo nyeritain cuma buat survey doang.. Kagak cukup.. Harus
ngeliat lanjutan ceritanya di blog gua nanti ya (bimantara-hanumpraja.blogspot.com).... Tapi disini gua akan
jelasin singkat aja ya. Zenius... Kayak arc reactornya Iron Man... Tapi ini ada di otak gue. Jujur, efek dari zenius,
khususnya bagian sbmptn nya gua rasain gokil parah. Logika gua mulai beranjak bener, ngitung gua mulai cepet,
kreativitas gua mulai maen dlm ngerjain soal, nalar and curiosity gua naik signifikan daaan banyak deh.. disini
versi singkatnya aja wkwk. Makanya pas gua ngerjain sbmptn, alhamdulillah LANCAAARR JAYAA. TKPA lewaat
TKD Saintek walaupun gk keisi semua, tapi nemu jawaban dari soal2 lucu dan ngejebak pake trik2 yg dikasih
zenius bikin ngerjainnya gokil. Dari zenius juga gua sempet ada pengalaman lucu, tau sendiri kan klo zenius itu
pake metode 'kotak-kotak' buat jadi variabel saat pelajaran mtk, karena temen gua belom tau zenius, dibilang itu
"Cara Kotak-kotak ala Bima" wkwkwk. Oke ya segitu dulu. Pokoknya sama zenius itu GOKIL PARAH DAH
SERUNYAA!! RAMENYAA!!! THANKSS ZENIUS :* :*

7/10/2015 6:19 PM

168 Gue udah setia sm zenius dari kelas 10. Adaptasi sm pelajaran di SMA jd gampang bgt gara-gara zenius. Alhasil
gue selalu duduk manis di peringkat 10 besar kelas. Puncaknyaaa jeng-jeng! Keterima di PTN dan jurusan yg
gue pengen lewat SBMPTN. Thanks zen! Teruslah berkarya untuk anak bangsa :)

7/10/2015 6:15 PM

169 Haloo kakak... mau bagi testimoni dikit nih. Saya pengguna zenius dan setiap hari selalu setia didepan lappy
buat mantengin suaranya kak Sabda dan kak Wilona ceramah :v padahal suara juga gak bagus bagus amat
haha.. Oh ya masa setelah selesai ujian nasional aku jadi galau juga ya.. takut kalo nanti aku gak diterima di
PTN karna SNMPTN aku lewatkan tanpa strategi yang matang, hemm.. alhasil aku cari solusi deh, mulai dari
punya niatan buat les intensif SBMPTN, nyari soal soal tahun lalu, dan beli buku SBMPTN yang tebelnya bikin
merinding -_- haha.. Finally yang membawa aku ketemu zenius itu saat dimana orang tua gak punya uang untuk
les SBMPTN yang biayanya banyak padahal waktunya singkat banget :D , aku cari cari di google solusi untuk
mengatasi permasalahan ini, sampe aku ketemu zenius dan liat video demonya.. mulai dari introduction sampe
video video yang memang hanya bisa diakses hanya untuk member non premium.. sampe akhirnya kepincutlah
dengan suara kak sabda yang sering serak serak itu haha. Dan alhamdulillah orang tua setuju kalo aku ambil
alternativ zenius dan.. woow aku rasa pilihanku tepat, dengan penerapan konsep dan ngehajar soal pake rumus
postulat itu emang enak banget sumpah. Ya walaupun gue cuma diterima diuniversitas pilihan 3, tapi setidaknya
gue bangga juga, banyak dari mereka yang udah persiapan sampe tahun lalu dan alhasil tahun ini masih belum
lolos juga karna kata sabda "gagal sbmptn karna bukan perkara lamanya waktu, melainkan penerapan sebuah
konsep dasar yang salah". Anyway thanks buat kak sabda dan kak wilona yang selalu temenin gue setiap hari
selama 8 jam :v cuma buat kejar materi, dan makasih juga karna udah ngajari gue fun learning yang awesome
banget sampe sampe gue tahan didepan lappy selama 8 jam cuma buat dengerin kalian ngomong silih berganti..
dan thank's juga buat founder zenius yang telah menerapkan sistem konsep dasar dalam pembelajaran :D ARF_

7/10/2015 6:14 PM

170 Well, gue telat banget tau zenius, waktu mau UN gue beli dan pake zenius. Implikasinya sih jdi ngerti banyak hal,
ga cuma kaya buku teks sekolah, tapi lebih dri itu. Tentang konsep dan lainnya.

7/10/2015 5:46 PM
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171 Pake zenius itu sepadan banget sama biaya yg dikeluarkan malahan gak rugi sama materi yang kita dapatkan.
Gue ikut program alumni pake paket zenius juga setahun buat menyeimbangkan, di rumah gue bisa belajar
dasar yang gak diajarkan di tempat les atau buku-buku, contoh aja yang tadinya gue enek sama matdas, gue tuh
waktu SMA bego MTK karna cara belajar yang salah cuma rumus trus ngitung, sedangkan soal-soal tes PTN itu
perlu logika baru bisa dikerjain, setelah belajar pake zenius gue paling demen ngerjain matdas soalnya cara
pengajarannya itu beda, gak sekedar rumus tapi logika kita diajak jalan-jalan dulu baru deh setiap ngerjain soal
bilang "oooh gini" trus gue jg anak ipa nyebrang ips materinya jg ngebantu banget jadi pas di bimbel kalo mereka
ngebahas eko, geo, sosio, sejarah gue ga bego-bego amat jadinya tinggal lanjutin aja, thanks zenius!

7/10/2015 5:41 PM

172 Setelah belajar pake zenius, mindset kaya direset. Di tata ulang dari fundamen yang lebih baik 7/10/2015 5:38 PM

173 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Nyesel banget baru kenal Zenius waktu udah kelas 12 SMA. Bener-bener nyesel pake
banget kenapa gak kenal bang Sabda yang kece badai dari dulu :( Tapi makasih banget Zenius udah nemenin
belajar aku sejak setahun terakhir sampai akhirnya diterima di Fakultas Farmasi (Pendidikan Apoteker) di
Universitas Airlangga. Semoga semakin banyak yang tercerahkan dengan konsep belajarnya Zenius yang kece
parah :) Sekarang adikku yang masih SD juga udah beli Expedia dan ngefans abis sama Profesor Matriks yang
badai ulalalaaaaa :) Sekarang dia jadi lebih sering tanya-tanya dan belajar berpikir kritis walaupun masih umur
10 tahun. Seneng deh bisa ketemu Zen :) Oh iya, aku bisa ngerjain semua materi TPA, Bahasa Indonesia,
Matematika Dasar dan Bahasa Inggris saat SBMPTN juga berkat Zenius. Zenius cetar membahana deh!! :)

7/10/2015 5:37 PM

174 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius ngebantu gw banget, terutama dalam nge-set landasan berpikir gw. Zenius
takes learning to the next level. Belajar sesuatu jadi cepet ngertinya, ga gampang percaya sama isu ga jelas. Gw
coba terapin tips2 dari Zenius kaya baca 7 habits, nonton Cosmos, sampe waktu SBMPTN kemarin sebelum tes
gw sengaja ngepal tangan ke atas sambil bilang dalam hati gw bisa. Soalnya waktu itu gw pernah baca di blog
Zenius kalo tindakan bisa berefek ke pikiran. Hasilnya gw lebih pede buat ngerjain soal dan akhirnya bisa lulus di
pilihan 1. Thanks Zenius.

7/10/2015 5:37 PM

175 Aku sering baca artikel artikel menarik dari zenius dan dapat menambah wawasan.. terima kasih, sukses selalu...
God bless..

7/10/2015 5:37 PM

176 - 7/10/2015 5:34 PM

177 Zenius itu media belajar yang sangat seru, apalagi mentornya kak Sabda yg bikin fisika jd lebih mudah dan asik.
Zenius membuat belajar tdk membosankan, tdk mengenal waktu dan tempat. Dimana aja bisa akses zenius dan
bisa kapan aja. Klo malem gak pernah peduli semalem apapun itu. Recommended!!!!!

7/10/2015 5:26 PM

178 Enak. Terbantu, seru. 7/10/2015 5:24 PM

179 kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Belajar SBMPTN dengan zenius itu terarah, ga boros waktu, soalnya
materinya sudah lengkap dan sesuai dengan materi yg diujikan. Jadi ga perlu lagi nyri nyari ratusan mteri di buku
yng beda beda. Simple, enak, dan pokoknya membantu bangetlah! Kaya bimbel gitu, serasa punya guru privat.
Saya baru mulai pake zenius 2minggu sebelum SBMPTN lo, dan saya juga lintas jurusan Sma ipa, dan ikut
SBMPTN soshum.. Awalnya ga kebayang belajar ekonomi,geografi,sosiologi,SEJARAH.. Yang wow banyaknya
materi yg harus saya pelajari dari awal kelas10-12 yang notabene ga saya dapatkan karena saya dari IPA. Wah
pokoknya zenius bener2 ngebantu!!! Terimakasih zenius! Nyesel ga kenal zenius sejak awal SMA.

7/10/2015 5:24 PM

180 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  Beuh bakalan panjang kalo gue curhat mah atuh. Mau ga mau disingkat deh biar
ga gede size uploadnya. Jadi tahun kemaren gw ikutan SIMAK UI. Jeng jeng! Kaga lulus, bray. Gila gw galau
banget buat ceritain kalo gw ga lulus. Ya gimana ya, secara gue itu juara 2 di kelas masa buat masuk UI aja
kagak lolos. Jadi buat menghibur diri gw ngeles aja kalo hasil tesnya itu tergantung hoki hokian aja *padahal
nggak juga*. Ya udah akhirnya gw jujur deh sama semuanya, termasuk guru IPA gw pas SMK. FYI, gw anak
SMK animasi yang masuk golongan teknik untuk kurikulum 2006. Okay, so then gue galau. Masuk swasta? Gak
mungkin. Mahal tau! Mau ga mau masuk negeri. Jadi gw coba untuk ikut jalur SNMPTN, SBMPTN, and
agaaaaiinnn SIMAK! Ngotot banget ya gw maunya UI aja. Iya, maklum aja. Gue orangnya high-standard punya
*waktu itu*. Gengsi aja gitu. Akhirnya, gw rencana untuk ikutan bimbel di bimbel gajah. Hehehe lu pada pasti
kebanyakan tau lah, bimbel gajah itu apa. Yang warna merah kuning itu loh. Sip dah. Baru rencana nih. Itu juga
direkomendasiin sama guru IPA gue, soalnya katanya kalo kaga bimbel gimana mau ngejar ketinggalan
pelajaran SMA? Ya udah cari-cari dah tuh tempat bimbel. Nah kata orang gajah itu bagus. Jadi makin besar lah
minat gue buat masuk sana. Lagi-lagi sok high-standard kan. Dulu gw pikir, itu tempat tuh tempat buat operasi
gara gara namanya aja ada operasi nya. Nah pertama kali gue masuk tuh sebenernya udah telat. Udah bulan
bulan Agustus gitu. Tapi mau ga mau ya gw ikutin aja pelajaran. Mampus aja udah paket 2 menurut buku
mereka. Udah gitu gue tua sendiri di sono. Rata-rata alumni masuk yang kelas executive (yang pasti lebih
mahal). Gw jadi berasa "haha I'll conquer all of ya!". Di sana mereka manggil pengajaranya pake kak. Nah gw
karena tua juga, jadi berasa juga pas mereka manggil kak. Nasib, nasib. Nah setelah 3-4 bulan belajar di sana,
gw merasa belajar gw kurang efektif nih. Apalagi gw juga kerja di sebuah perusahaan animasi yang produknya
pastinya lu pada tau dong Adit Sopo Jarwo. Kalo ga tau, coba cek channel MNC TV. Jadi gw selalu izin tiap rabu
buat pulang cepet buat ke tempat bimbel. Sayangnya, gw juga harus merelakan satu sesi pelajaran di hari itu.

7/10/2015 5:19 PM
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(Gw bimbel hari rabu sabtu, masing masing 2 pelajaran) Mampus dah, SBMPTN makin deket aja. GW MASIH
GA NGERTI KIMIA SAMA BIOLOGI. Gw sejak masuk SMK jadi ga ada interest di Fisika. Padahal dulu pas SMP,
nilai fisika hampir selalu perfect. Nah yaudah akhirnya gw makin penasaran kan sama yang namanya larutan
buffer. Abis keren aja buffer wkwk kaya mau burn CD mesti dibuffer dulu. Atau loading video youtube, buffering
dulu. Gw googling tentang itu larutan buffer. Eh ketemulah sama zenius.net. Dulu gw sih pernah ketemu
zenius.net, udah lama, tapi gw lewatin aja soalnya tau itu bayar WKWKWK MAAF YAK ZENIUS. Yaudah itu gw
tontonin aja itu video. HANJER ABIS NONTON ITU VIDEO GW KAYA BERASA KERASUKAN ROH KIMIAWAN.
Bener bener, ngerti. Tanpa harus ngulang itu video lagi. Langsung masuk otak. Nah akhirnya gw liat liat ternyata
ada materi lain juga khusus buat SBMPTN. Ga tau deh itu kimia kakak siapa namanya. Abis yang tutor kimia
banyak di zenius, jadi gw ga yakin itu Kak Pras apa bukan. Sip dah gw yakin buat beli voucher zenius. Waktu itu
bulan Februari 2015 tuh gw nemu yang namanya zenius. Gila hebat bener ya, gw ga ngerti semua pelajaran
SMA tapi gw cuma beli voucher 3 bulan. /Di sini gw mutusin buat beli diem diem lagian gw udah kerja juga, duit
duit gua wkwk/ Oh iya, gw baru tau dari bimbel gue kalo gw mustahal /mustahil harusnya/ untuk ikutan SNMPTN.
Gw udah alumni coy. Nah sip dah gw udah beli voucher 3 bulan, gw pake tuh zenius.net. Tiap berangkat ngantor,
naik kereta Commuter Line tercintah, gw pasang earphone dengerin video /waktu itu gw mutusin belajar fisika
dulu/ kak Sabda. Bagus dah, gw yang ga ngerti Fisika jadi LUMAYAN ngerti fisika. Di sini gw tegasin lumayan,
soalnya gw emang ga terlalu berharap ngerjain soal fisika. Soalnya kan bobot tiap soal itu sama, jadi gw isi yang
menurut gw pasti bisa aja. Ga gue paksain banget buat bisa fisika. Cukup fokus mekanika sama dinamika aja.
Terus ngerjain pdf pdf pendamping video zenius pake photoshop, mumpung di meja kantor gw ada graphic
tablet. Jadi itu pdf gw import aja ke photoshop gw tulis jawabannya. Praktis kan? Ga harus diprint. Terus juga
kalo lagi ga ada kerjaan di kantor gw dengerin video zenius. Eh sampe produser gw dateng ke ruangan dia
nanya eh kamu ngapain? Jawab aja, lagi nyoret nyoret pak wkwk. Fisika gue sih lancar lancar aja pas ngejawab
kumpulan soal soal. Nah lumayan sebulan abis buat fisika. Jadi bisa gw bayangin itu satu bulan buat kimia sama
sisanya buat biologi. Eh bener aja, ngepas gitu pas vouchernya udah abis malah sisa 10 hari itu voucher pas gw
kelar belajar fiskimbi haha. Nah gue udah siap tempur noh. Kimia gue udah mendingan, biologi gue juga udah
mendingan tapi ga mastah mastah bingits sih. Yang penting menguasai sebagian besar yang disuka. Eh abis itu
gw kerjain soal kimia sama biologi, GUE LUPA SEMUA SAMA FISIKA. WAH OTAK PARAH IDIH. Yaudah lah
gw ga keburu lagi buat belajar, serahin semua ke kimia sama biologi aja. Mungkin gw ga pernah nyebut MAT
IPA, MATDAS, sama TKPA. Iya, soalnya dalam beberapa try out yang diselenggarain bimbel gue, bagian itu
selalu bagus nilainya. Akhirnya memasuki masa masa INTENSIF SBMPTN. Itu sebenernya vouchernya udah
abis sih, ga gue lanjutin. Btw sebulan sesudah gw beli voucher zenius waktu itu, gw ngeshare acc gw ke ade gw.
Dia kan agak jeblok nilainya, ya gw kasih aja. Lumayan sih pas pembagian rapor dia udah gak rank 5 dari
belakang lagi. Seenggaknya udah rank 15 ke bawah lah ya. Ga usah disebutkan wkwk kesian kalo doi baca.
Balik ke gue. Nah nilai TO gue naik drastis tuh! Biasanya 40%an stagnan aja, sekarang TO terakhir udah tembus
ke 63%! Wih, asoy dah ilmu ilmu kimia sama biologinya nyangkut di otak. Bahkan selama konsul di bimbel gw
sampe debat loh sama kakak kakak di bimbel sono gara gara di zenius ada beberapa yang beda penjelasannya
walau ujung ujungnya ketemu titik temu juga wkwkwk. DAN IYAAAAA SINGKAT CERITA GW LOLOS
SBMPTN!!!!!!!! GA SERU BANGET YA ENDINGNYA. DARI INTENSIF TIBA TIBA PENGUMUMAN AJA. Baca
paragraf 1 deh wkwk. Yang pastinya soal SBMPTN 2015 ITU SUSAHNYA LEBIH SUSAH DARI SIMAK UI 2015
(apa lagi hoki aja dapet paket yang gampang). Gw sih tebak nilai PG gue 58% menurut kunci bimbel gue yang di
mana menurut mereka gw pasti lulus di semua pilihan. Kalo SIMAK UI sendiri gw target PG gue 78% soalnya gw
cuma jawab yang menurut gue bener aja. Lagian emang gampang sih, gw juga kaget. Pokoknya SAPPK ITB
2015! FIGHTING! Sekarang gw cuma nunggu SIMAK UI doang nih. Gw berharap SIMAK UI kagak lolos. Jadi gw
bisa langsung straight ahead ke ITB. Kalo lolos, bisa tambah galau. #iniceritaku #manaceritamu Pendek pendek
tetep aja ya panjang.

181 Pake zenius emang buat ngerti banget sama konsep2 jdi ga ngafalin rumus lagi keren! Belajar serius sbmptn
mepete banget, cuma pas dari pengumuman snmptn tpi alhamdulillah dpt di pil ke 3, Thx zenius!

7/10/2015 5:08 PM

182 Sebelum tahun ajaran baru, gue memang udah berencana pake Zenius untuk persiapan SBMPTN, dan akhirnya
gue yang memang dari IPS mulai 'fighting', belajar mapel IPS, bahasa, dan matematika dari kira2
Agustus/September sampai UN selesai. Tapi selesai UN gue mulai banting setir belajar IPA dan pilih prodi IPA
pil. pertama juga (gue ambil campuran) >< Alhasil, alhamdullilah gue keterima pilihan 1 Teknik Geofisika
Unsyiah. A kind of dream which I couldn't believe that it can be happened before>< Thx Zenius!

7/10/2015 4:50 PM

183 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Jujur nyesel baru pakai zenius setelah UN, sebenarnya sudah sejak lama kenal
Zenius tapi belum tertarik pada saat itu. Sehingga tiba saatnya gak keterima SNMPTN dan keburu berhenti les
juga akhirnya dengan segala pertimbangan akhirnya ikut langganan zenius. Dan pas lihat videonya baru sadar
jadi ini yang gua butuhkan selama ini hahaha, praktis, gak bertele-tele, tutornya friendly ngajarnya jadi dengan
semangat gua habisin semua bab mulai sejarah ekonomi sampai matdas dan emg ngebantu banget. Ya pokonya
makasih zenius sudah menemani masa-masa belajar ku yg lalu hahaha. Everyone should check about it! :D

7/10/2015 4:44 PM

184 gak sia-sia gue tiap hari pantengin terus video persiapan buat sbmptn di zenius, tutornya kalo ngejelasin
materinya asik, gak kaku dan metode pembelajaran yang zenius gunain bikin gue ngerti dan paham,padahal
persiapan gue latihan sbmptn cuma kurang dari sebulan coy, tapi alhamdulillah lulus, overall zenius TOP!!
*kasih4jempol* XD

7/10/2015 4:38 PM
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185 Nggak beli produk zenius sih sebenarnya. Cuma beli voucher untuk 3 bulan. Aku habisin nonton video zenius
learning. Cuma nonton itu aja udah bikin termotivasi. Ya habis itu mulai semangat belajar. Walaupun baru belajar
untuk SBMPTN bulan Mei dan tau waktunya udah mepet banget. Sempat mikir, kenapa gak dari dulu sih nemu
zenius. Ah tapi masih sempat kok, masih sempat, bisa kok, bisa. Akhirnyaaa tes akper lolos, SBMPTN juga lolos
walau dapetnya di pilihan kedua. Makasih zenius! ありがと～ヾ(〃^∇^)ﾉ♪

7/10/2015 4:35 PM

186 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Gw SMA cuma ranking 30 dari 36 siswa, sering keluar masuk ruang BK karena
banyak masalah, guru gw sendiri pernah meragukan gw kenapa orang kaya gw bisa naik kelas, kacau deh
pokoknya. Pas kelas 12 gw udah mulai bercita-cita masuk universitas favorit gw, nah untuk mencapai itu gw
harus belajar yg keras dari sumber yang terbaik, nggak lain dan nggak bukan adalah dari zenius. Gw harus inget
tujuan utama gw yaitu universitas favorit. Gw terus berjuang keras, gw harus ngejar materi dari kelas X sampai
kelas XII karena dulu gw nggak serius belajar, gw harus begadang dan bolos sekolah cuma buat belajar sbmptn
di zenius. Dan akhirnya karena zenius gw bisa membuktikan sama guru yang pernah maragukan gw naik kelas,
guru yang pernah bilang ke gw kalo ada gw sekolah jadi ancur, guru yang pernah marahin gw karena gw fokus di
sbmptn bukan di un, dan gw buktikan kalo akhirnya gw bisa tembus di Teknik Industri UGM yey!! Thanks zenius!!
:')

7/10/2015 4:25 PM

187 Jelas banget belajar pake zenius ngebantu gue berasa privet anywhere anytime deh ,pokoknya mantep zenius! 7/10/2015 4:16 PM

188 Saya beli CD zenius untuk pelajaran MTK.. Tp sy cm sbntr saja bljr pakai CD nya. Pdhl kemampuan sy dlm hal
matematika sngt kurang. Takdir Allah sy diluluskan di pend.matematika.. Cukup bikin sy smngt bljr kmbali akn
klulusan ini. Utamanya CD zenius dpt membantu sy dlm memahami mtk di kala senggang atau tdk nya. Tp yg sy
sngt sayangkan data di CD ga bisa dijalanin di HP. :"( Berharap zenius bikin aplikasi untuk buka pljrn di HP yg
shabis dicopy dr CD. Krn untuk yg aktif organisasi suka susah untuk trus pegang laptop.

7/10/2015 4:15 PM

189 Aku belajar di Zenius 1 bulan sebelum SBMPTN setiap hari hampir dari pagi sampe malem ke tempat wifi buat
belajar. Walaupun cuma 1 bulan tapi aku bisa dapet banyak ilmu di Zenius karena cara mengajarnya yang
menarik dan mudah dimengerti. Ya walau udah giat belajar tapi tetep aja ga masuk,its not a problem namanya
juga SKS(Sistem Kebut Sebulan)/ Tapi walaupun diterimajuga ujung2nya aku ga bisa masuk jurusan yang aku
suka,namanya juga buta warna :"v

7/10/2015 4:15 PM

190 BELIEVE YOUR MIND 7/10/2015 4:12 PM

191 kalo buat persiapan SBMPTN paket zenius aku udh abis (jadi mau gak mau ortodidak aja) tapi aku kenal zenius
tu udah dr kelas XI,dulunya aku nguasain ilmu tuh serba instan aja,cuma buat ulangan besok aja,nggak pernah
tuh mikirin buat 10 sampai 100 thn kedepan,waktu itu cara belajar aku tuh semrawut banget! tapi pas tau zenius
aku belajar tuh jadi NGEH banget dech!zenius tuh secara tak kasat mata kayak ngasih tau "ini lo Nis,ilmu itu yg
sebenarnya" atau "gaya belajar yg keren tuh kayak gini!" kerasa nikmatin,kayak nyeritain dongeng gitu
hehehe,ada perumpamaannya,nyambung banget deh pokoknya,apalagi pelajaran biologinya kak Pras :) salut
banget sama cara ngajar kakak2 di zenius :)

7/10/2015 3:58 PM

192 Recommended banget nih buat adekadek yang masih sekolah. Ya puas banget sama video-video materinya
ngajarin konsep yang mudah dipahami asik deh bisa belajar dimanapun kapanpun lagi. Ganyesel pake zenius
:D:D

7/10/2015 3:57 PM

193 Waktu itu iseng iseng nyoba beli voucher zenius buat sebulan. Tau sih itu telat, tp ya daripada ngga sama sekali
kan? Oke akhirnya gue beneran belajar sebulan itu pale zenius. Sumpah enak banget! Berasa kalo ada gurunya
di depan kita tp kita tetep bisa santai. Kalo masih belom ngerti? Selaw bisa di puter ulang kok videonya. Pas
ngerjain sbmptn 2015 tinggal berusaha mengingat yg udah dipelajarin, sama berdoa minta yg terbaik dari Allah.
Karena cuman Allah yang tau yg terbaik buat hambanya~ setiap ngebuletim jawaban gue solawatan cuy.
Sebelum sama selesai ujian gue berdoa panjang bener, berasa kayaknya gue yg paling lama berdoanya wkwk
pokoknya the best deh zenius! Thanks yaaa

7/10/2015 3:43 PM

194 Rasanya seru, berasa punya guru pribadi 24 jam yang bisa kita atur semau kita, bisa kita ulang-ulang terus kalo
ada yang gak ngerti, good lah pokokknya

7/10/2015 3:42 PM

195 Dengan adanya buku zenius saya terbantu untuk mengerjakan PR dan nilai ulangan harian saya terus meningkat 7/10/2015 3:27 PM

196 ALUMNIALUMNI  DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  saya adalah alumni dan peserta SBMPTN 2015 lintas
jurusan ke soshum dan orang yg tertampar dengan artikel fixed mindset dan growth mindset. tutor2 zenius bikin
semangat belajar terus! dan gue jadi penasaran sama sejarah men!! pdhl tadinya bingung banget mau mulai
belajar sejarah gimana. zenius menyadarkan dan mencerahkan! makasih banget buat zen udah nemenin belajar
selama ini dan gue lolos sbmptn 2015

7/10/2015 3:21 PM

197 belajar dengan zenius multimedia learning sangat effektif dan sesuai kebutuhan (walaupun saya pakainya yang
versi 2013 sih, hehe). ditambah lagi ada pembahasan soal seleksi PTN dari tahun 1990-an. pokoknya mantap
deh

7/10/2015 3:21 PM
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198 Warbiyazaa wkwk, jelas banget sih videonya. Cuma akunya aja yang kurang maksimal belajar, belajarnya mepet
waktu grgr down disnmpt wkwk. Jadi sbmptn nya agak susah -_-

7/10/2015 3:18 PM

199 pertama kali buka zenius sih seru kita bisa belajar bener dari dasarnya tp yg bikin bosen walaupun udah pake
aku premium kok masih ada yg gak bisa kebuka , kayak soal" sbmptn 2014

7/10/2015 3:09 PM

200 Zenius ngebantu banget pemebelajaran kita, daripada les diluar yang harganya mahal dan waktu nya terbatas.
mendingan beli vaucer zenius yang bisa kita nikmatin 24 jam nonstop. yah walaupun harus modal paket data tapi
jauh lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan thanks zenius, sekarang aku pengen kaya ka Sabda pinter
Fisika

7/10/2015 3:07 PM

201 Jadi udah pake zenius setahun lalu, bermodalkan 400ribu. Tapi emang dasarnya orangnya males dan ga terlalu
betah dengerin orang ngomong di depan laptop jadi ga terlalu sering juga buka zenius. Menjelang unas lebih
seringnya belajar dari buku dari sekolah. Dan alhamdulillah peringkat 3 UNAS IPS terbaik se-sekolah. Tapi
sayangnya ga lolos SNMPTN, sedih banget. Baru belajar SBMPTN yang bener2 itu akhir Mei. Karena
pertengahan Mei masih kedistraksi sama hal-hal lain. Trus coba-coba belajar pake zenius, print soal SBMPTN
dari sini. Lihat-lihat pembahasan TPA dll. Sama ngeshare akun zenius buat temen yang butuh waktu itu. hehe
#IndahnyaBerbagi Waktu ngerjain SBMPTN udah hopeless banget. Trus nyoba ikut UTUL UGM berbekal
pengalaman SBMPTN yang nggak banget. Memutuskan buat fokus di Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia -
selain TPA tentunya. Dan, buka2 zenius waktu itu. Apalagi materi Bhs. Inggris, kece banget. Waktu ngerjain
UTUL lancar lah *seenggaknya ngerasa lebih lancar dari SBMPTN* untung waktu itu zeniusnya masih sampe
September. Pokoknya ngerasa kebantu banget sama materi suaranya mbak zenius itu deh -yang gatau
namanya siapa- Dan akhirnya, ga nyangka SBMPTN yang udah hopeless to the max itu akhirnya TEMBUS Pil. 1
SASTRA INGGRIS - UNAIR. Dan sekarang tinggal nungguin hasil UTUL UGM :)

7/10/2015 3:06 PM

202 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Waktu itu saya dapat tugas presentasi tentang perang dunia 2 dari guru sejarah saya,
sebenarnya sih dikasih waktu seminggu buat persiapan cuman sibuk banget, jadi cuma 2 hari persiapannya,
hehehe. Saya di sekolah dikenal orangnya pinter ngomong, dan menjelaskan, tapi kalo baca buku yang banyak
tulisannya males banget (BTW gw anak IPA). Akhirnya saya punya inisiatif buka zenius net buat nonton video
sejarah, saya dengerin sampe bener2 paham, dengan penjelasan yg nggak bosenin, slide shownya pun
materinya dari sono, and nggak banyak tulisan soalnya udah di dalam kepala semua (Bukan di luar ya..)
Akhirnya pas hari H, saya jelasin materi sejarah tentang perang dunia 2, teman2 pada heran dan tercengang
dengan penamilan saya, karena saya jadi ahli sejarah. Selang 2 minggu giliran temen saya presentasi dia
pengguna Xpedia, jarang on, jadi jarang buka Zenius net. pas itu dia nanya ke saya "lo belajar presentasi
sejarah dari mana?". "Dengerin aja video zenius ntar juga ada yg nyantol" bales saya. dari situ mulai deh banyak
yg pake zenius buat persiapan presentasi, ada yg beli dan ada yg pinjem.

7/10/2015 3:04 PM

203 SEBENERNYA MUDAH DIMENGERTI 7/10/2015 3:02 PM

204 Zenius seru sih... tapi dasarnya aku emang agak malas buat yang namanya belajar, Dulu beli voucher zenius...
masih aktif sampe agustus meskipun punya vouchernya tetep aja ogah ogahan buat belajar... mulai serius
belajar pas -1 bulan sebelum SBMPTN, parahnya aku yang anak SMK masih belum bisa beradaptasi sama
materinya, aku ngambil IPS dan sekolahku dulu fokusnya ke jurusan yang diambil (aku dulu SMK Multimedia)
Yah emang salahku telat mulai belajarnya... passing grade terakhir try out aku cuma dapet 39 dan nekatnya
milih jurusan yg passing gradenya tinggi :v niatnya pengen pake the power of kepepet wkwkwk tapi tetep aja
gagal... power of kepepet hanya mitos... :v Sekarang nyoba di Swasta... ujian masuk 10 agustus nanti, dan
voucher zenius masih aktif sampe 9 agustus kalo gak salah :v harus belajar lebih serius lagi...

7/10/2015 2:57 PM

205 Zeniua baru gue kenal di akhir tahun 2014. Sebenernya gue udah belajar sbmptn pas di sekolah lewat bimbel dr
lembaga yang kerjasama sama sekolah. Nah tapi waktu itu ipaa.. gue kan sekolah di lingkungan boarding school
yang ga boleh bawa hape. Nah jadi gue baru pake zenius sekitar 4 bulan lalu. Dengan harapan bisaa sambil
belajar. Tapi setelah akhirnyaa belajar. Gue juatru jadi paham makna belajar sebenernya. Jadi karena keputusan
mendadak hue akhirnya ikut sbm ips so gue ngerti kenapa gue ga lulus sbm... thanks zenius lo lebih dari sekedar
bimbel.

7/10/2015 2:52 PM

206 manteb banget penjelasan materi dari dasarnya, jadi sangat terbantu pas ikut bimbel, walau akhirnya ketrima di
pilihan ke 3, terima kasih banyak buat zenius terutama buat kak Sabda PS :v

7/10/2015 2:49 PM

207 Belajar dengan produk zenius itu menyenangkan, mudah diterima otak karena bahasa yg digunakan bahasa
sehari hari, serasa belajar bareng teman sendiri

7/10/2015 2:35 PM
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208 Mulai belajar buat SBMPTN tepat seminggu sebelum hari H kayaknya emang kedengaran gila dan gak efisien
waktu banget tapi hal itu yang gue alamin sendiri. Setelah pengumuman SNMPTN yang gatot gue sebenernya
udah males mau ngejer PTN karena udah punya cadangan swasta. Apalagi harus keluarin uang yang hampir 5
juta untuk bimbel. Rasanya gak worth it banget. Namun akibat dorongan orang tua dan bekal googling akhirnya
gue memutuskan untuk jadi salah satu dari sekian ratus ribu orang di SBMPTN. Gue sadarnya telat banget dan
waktu udah tinggal seminggu. Untungnya ada Zenius dan kebetulan udah kenal Zenius dari persiapan UN dan
pernah jadi student promoter di sekolah. Berbekal id Zenius pinjeman dari temen gue pun mulai ngabisin
seminggu terakhir dengan berduaan bareng Zenius. Jujur,rasanya peluang buat bisa tembus SBM udah tipis
banget karena baru sadar betapa banyaknya materi yg belum gue jabanin. Tanggal 9 Juni pun datang dan gue
dengan modal seminggu nge-Zenius ngerjain soal pelan-pelan. Alhasil ternyata gue lumayan bisa karena soal
kimianya hampir semua gue yakin bener. Pilihan pertama gue ITB dan yang kedua ITS. Sebukan nunggu
pengumuman gue sadar kayaknya gak bakal masuk. Ditambah lagi setelah coba ngecek jawaban pake kunci
yang dikasih zenius. Pas hari pengumuman,gue jabanin tuh laptop ngeliatin countdown di website SBMPTN.
Tepat jam 5 gue masukin nomor peserta dan ketika muncul kata "Selamat" serempak loncat-loncat gak karuan di
kamar. Kesimpulannya ini semua gak bakal terjadi tanpa bantuan Zenius *ciumbasah hahahahaha Makasih
Zenius buat satu minggu kerja keras kita. Last, i can describe Zenius in one word : mind-blowing.

7/10/2015 2:24 PM

209 Awalnya bingung banget nih h-sebulan sebelum UN belom mulai belajar buat sbmptn sama sekali. Abis itu gw
tau zenius dr temen, pertama sih minjem gitu. Nah gw ngerasa asik yaudah gw ambil itu paket 3 bulan. Jadi
selesenya pas abis tes UM sm SIMAK. Paling asik make zenius sih kalo pas gw di bimbel nggak dapet
pelajarannya gw bisa ulangin lagi liat di zenius dan yg pasti bisa diulang2 sampe gw paham. Dan zenius sih
Paling membantu buat gw belajar sbmptn ya. Karena waktu gw males belajar ada zenius yg kita bisa pake
sambil males2an hehe. Akhirnya sekarang gw bisa diterima di pilihan ketiga pas sbmptn. Makasih Zenius :D

7/10/2015 2:22 PM

210 Sulit , semua pembahasan tentang sbmptn beda semua dengan soal nya 7/10/2015 2:10 PM

211 Satu kata yg terucap dari bibirku saat tahu hasil pengumuman SBMPTN ini : Alhamdulillah! Syukur banget
akhirnya bisa keterima di jurusan yg aku inginkan. Untuk zenius, saya ucapin terima kasih banyak. Walau gak
sampe setahun aku bersamamu *ceileh;belajar maksudnya* tapi ada manfaat yg aku peroleh. Salah satunya
adalah experience yg aku temui kala belajar bareng zenius.com. Beda banget! Zenius, thanks!

7/10/2015 2:10 PM

212 Pake zenius itu ngemudahin buat alumni yang lagi kuliah buat ngulang pelajaran , apalagi yang ga bisa les, dan
bisa tiap hari mentor. cuma butuh kesetiaan aja berlama lama sama zenius :)

7/10/2015 2:06 PM

213 udah tau zenius dr lama tp baru mulai make sejak 22 mei 2015 (karna disini gue baru nyadar betapa butuhnya
gue sumber2 lain selain yg dr bimbel). ngambil voucher paling murah yg cuma sebulan wkwk. berguna bgt
terutama biologinya (i suck at bio) walau emg ga thorough banget bahasnya at least konsep dasarnya dapet.
kimianya juga keren banget bener2 ngebantu terutama bagian kimia yg teori2. fisikanya jujur gue ga
ngerti...haha tp mungkin karna baru ubek2 smua videonya kurang dr berapa minggu jadi pas dengerin ga fokus
bgt kali ya.....tapi tetep makasih bgt buat zenius yg udah bantu bgt selama persiapan sbmptn. tetap semangat
dan semoga bisa lebih baik lagi~~~

7/10/2015 1:55 PM

214 Zenius top nerangin konsepnya, awalnya konsep ngambang jadi amat sangat jelas sama zenius, 1 bulan ga
nyesel make zenius!!!!!

7/10/2015 1:53 PM

215 Lumayan bisa membantu gw pas lagi belajar Soal2 pelajaran anak ipa ataupun soal2 Sbmptn 7/10/2015 1:52 PM

216 Tadinya udah hopeless & pesimis banget ngeliat soal soal sbmptn dan saingan yg banyak, ditengah tengah
kegalauan tiba tiba temen ngajakin pake zenius, setelah pakai zenius belajar nya jadi terorganisir banget,
konsepnya, contoh soalnya, cara mengajarnya yang santai oke banget deh.. Alhamdulilah Berkat usaha dan do'a
akhirnya bisa lolos sbmptn 2015.. Makasih zenius dan tutor tutor nya.. Perjuangan gak akan mengkhianati kita :)
tetap semangat!!

7/10/2015 1:35 PM

217 Belajar di zenius itu asik.Belajarnya dari dasar jadi cepet paham,tutor-tutornya juga asik kalo jelasinnya mudah
Diserap otak.Dan zenius juga ngerubah mindset gue.Nyesel deh ga pake zenius dari kelas X

7/10/2015 1:34 PM
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218 kandidat testimonikandidat testimoni  SMKSMK  Satu kata buat zenius. Amazing. Gila, gua anak SMK ga nyangka banget bisa masuk
PTN. Sumpah, ini metode belajar yg pas bgt buat elo semua yg punya sifat moody dan ga doyan buka buku kaya
gua haha. Buat lo semua yg mau masuk PTN tanpa mau ngerasain jadwal bimbel yg mengekang. Ini zenius
recommended bgt. Nih ya gua kasih pengalaman gue pas SBMPTN kemaren, itu soal hampir 50% keluar semua
dari pembahasan dan materi di zenius. Serius ini gua ngomong beneran jujur sejujur-jujur nya loh. Gua ngerasa
beruntung bgt bisa nemuin lo zen. Kalo aja gua ketemu zenius dari pas kelas 10, gua berani dah ngambil Top 3
PTN di indonesia hhe. Bayangin aja lo bisa atur jadwal lo buat belajar sesuja hati lo. Dimana pun, kapan pun lo
mau. Gua belajar buat masuk PTN cm lewat hp sm earphone doang coba, dari belajar sambil ngemil di atas
kasur nyampe belajar di dalem angkot gua jabanin. Dan ternyata hasil nya emang ga sia-sia. Udah gitu metode
zenius pembelajaran di zenius tuh asik bgt, Ekonomi sm Matematika dasar tuh dua pelajaran yg tadi nya bikin
kepala gua nyut-nyutan plus bikin perut mules malah bikin gua jadi suka bgt buat ngulik-ngulik tuh pelajaran
gileee. Asik bgt dah pokok nya. Zenius tuh beda dari yg lain. Zenius T.O.P begete dah pokok nya. Sukses selalu
ya zen!!!

7/10/2015 1:23 PM

219 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  tadinya gue benci, gak, gue pengen musnahin itu yang namanya fisika matematika
biologi. padahal gue sma nya masuk jurusan ipa. gimana rasanya belajar pelajaran yang sama sekali gak pernah
pengen lo sentuh atau sekedar ngelirik bukunya. tapi begitu gue dikenalin zenius sama sepupu gue, trus h-7 uts
gue mulai belajar pake zenius, nilai nilai mtk, fisika, bio gue yang tadinya remed mulu tiba tiba bisa melonjak dan
tinggi. beuh. sejak saat itu gue mulai seneng make zenius dan sekarang malah jatuh cinta sama yang namanya
mtk, bio. kalo fisika...kayaknya masih perlu pdkt lebih lanjut. hahaha

7/10/2015 1:11 PM

220 Waktu tesnya minder bgt habisnya saingannya kaya pinter smua gtu udah kelar tes liat pengumuman rasanya
dag dig dug tapi puas dgn hasilnya:-)

7/10/2015 1:09 PM

221 Walaupun gue belum lolos di sbmptn tahun ini, tapi gue puas pake zenius. Bener-bener kerasa banget! Waktu
tes berlangsung, gue ngerasa relaks aja karena sering dengerin 'khutbah' nya Sabda. Wkwkwk. Begitupun
waktu gue tau hasil sbm gak diterima. Tiba-tiba aja suaranya Sabda terngiang-ngiang di telinga gue, serasa ada
di sebelah gue! "lo gagal pasti cuma kalah 1 atau 2 persen aja. Percaya deh." thanks zenius. Meskipun gue
belum lulus, gue masih punya semangat untuk ikut ujian mandiri dan ikut tes tahun depan berkat lo juga. Hehe.
Doain gue ya semoga tes selanjutnya gue lulus! Aamiin.. ^-^

7/10/2015 1:07 PM

222 kandidat testimonikandidat testimoni  SMKSMK  Zen keren banget sumpah. Awalnya sempet bingung mau mulai belajar dari mana?
Baca buku apa? bimbel dimana? secara aku kan anak SMK sedangkan di SBMPTN materinya anak SMA. Nah
pas ketemu webnya Zenius tanpa pikir panjang aku langsung daftar aja jadi membernya dan hari itu juga aku
mulai belajar di Zenius langsung cari materi SMA sama sbmptn. Awalnya sedikit bingung sih sama cara
belajarnya, tapi lama kelamaan jadi nyambung banget seru abis belajarnya. Dan akhirnya setelah berbulan2
belajar pagi siang sore malem di zenius alhamdulillah lolos sbmptn :') dan aku bisa buktiin kalo SMK juga bisa
kuliah di PTN kok :') makasih makasih makasiiiiiih banget ya Zen :'D

7/10/2015 1:00 PM

223 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Alhamdulillah berkat bantuan dari Zenius, gue berhasil bangkit
dari kegagalan SBMPTN 2014 dan akhirnya lolos di seleksi SBMPTN 2015 di pilihan pertama Ilmu Komunikasi
Universitas Indonesia. gue alumni yang pindah jurusan dari IPA ke IPS. nah baru nyadar deh ternyata IPS tuh
seru banget dan udah langsung merasa cocok. apalagi belajar IPS bareng zenius, terutama sejarahnya, wah
bisa dikepoin berjam2 tuh, kayak dengerin cerita gitu jadi langsung nempel di kepala. udah gitu materinya
dikemas secara mendetail banget sehingga hampir gaada materi yang terlewatkan untuk diketahui. thanks
banget atas bantuannya ya zenius yg udah mengisi hari2 gue sebagai alumni dengan menyuntikkan beragam
pengetahuan baik itu related dengan sbmptn maupun tidak

7/10/2015 12:57 PM

224 awalnya gue tau zenius dari guru fisika gue pas SMA kelas 10, "kalo mau belajar tonton pidio-pidio di situ,
bagus!" katanya. maklum dulu gue belom punya laptop plus gak ngerti internet alhasil gue gak pernah buka tuh
website! singkat cerita saat gue udah mahir pake laptop dan menjelajahi internet udah jadi keseharian gue eh
gak sengaja nemu blog zenius dan gue langsung jatuh cinta sama tuh blog, hampir tiap hari tuh blog gue
pantengin, beberapa bulan setelah itu gue putusin buat beli voucher zenius pake duit THR yang gue dapet pas
lebaran #Hehe :D belajar pake zenius bikin gue ketagihan, cara ngajarnya asik banget jadi gampang ngerti, pas
kelas 12 gue jadi makin aktif di kelas temen-temen pada nanya ke gue kalo ada soal atau pelajaran yang gak
mereka ngerti terutama matematika, kimia, sama fisika! gue juga lumayan sering disuruh kerjain soal di depan
alhasil gue malah dijadiin ketua kelompok mulu dan sering disuruh presentasi di depan kelas! gue bersyukur bisa
kenal zenius, karna zenius gue yang dulunya pendiem temen-temen gue aja sering kaget ngeliat gue duduk di
samping mereka saking jarangnya gue ngomong sampe-sampe mereka lupa kalo gue udah disitu sejak awal
(udah kaya kuroko aja :v) jadi lebih cerewet, banyak nanya sampe-sampe temen gue protes karna gue
kebanyakan nanya! banyak cerita seru yang gue alami sejak kenal zenius, jadi bagi yang udah tau zenius tapi
masih ragu mo beli vouchernya atau gak! buruan beli gih, pasti gak bakal nyesel deh :D

7/10/2015 12:49 PM
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225 Awalnya gue tau Zenius pas kelas 10 dikasih tau guru, tapi gue cuek aja, karna dulu gue pikir masuk PTN itu kan
cuma pake nilai rapot sama tes kaya UN, yaudah deh tuh, gue belajar sendiri aja, itu juga nyantai belajarnya,
sambil main game malah. Pas kelas 12, gue punya impian masuk PTN lewat SNMPTN. Alhasil, gagal total lewat
SNMPTN. Oke, gue ga nyerah gitu aja, gue berjuang lagi lewat SBMPTN. Nah, pas awal daftar SBMPTN itu, gue
masih belajar sendiri, beli buku soal soal tahun lalu gitu dan pembahasannya. Pertengahan mei, kira kira 21 Mei
2015, gue iseng buka zenius, belajar dah tuh, nah gue heran kok cuma bab 1 aja yg bisa diplay video nya,
yaudah saking penasarannya gue, gue beli aja voucher zenius di Indomaret. Setelah itu, gue rajin buka zenius
buat belajar, karna gue punya impian masuk PTN demi bahagian orang tua gue yg susah payah cari uang buat
anak anak nya. Gue akuin, pembelajaran dizenius ini asik banget, gue jadi betah belajar terus menerus sampe
waktu tes SBMPTN tiba. Dan, gue optimis lulus setelah belajar di zenius walaupun belajarnya kurang dari 1
bulan. Alhasil, gue keterima di UIN Jakarta, Prodi Akuntansi, inilah yg gue impikan akhirnya terwujud. Makasih
banget buat Zenius, asik banget belajarnya, nyaman, bisa sambil makan, ngopi,dll. Recomended bgt nih
Zenius?????????? Ini Kisahku

7/10/2015 12:47 PM

226 heheehe.... gue tau Zenius ini dari temen sekelas..pas nengok video-videonya..dalam hati gue "wahhh keren nih
zeniusnnya".. gue langsung deh ngumpulin duit dan beli nih produk selama setahun.. yahhh sayang sih pas
seleksi snmptn dan sbmptn gue gak lolos..hahaha.. lagian juga sih pas snmptn dan sbmptn itu gue milih jurusan
yg bukan jurusan yang gue mau(semacam pelarian, gue minder dgn nilai rapot yang bisa dibilang bagus di
pelajaran IPA tp ancur di pelajaran lain..gue emng malas dgn pelajaran selain IPA..dan jujur saja nilai''nya nyaris
pas kkm smua kecuali buat pelajaran TIK dan Agama. Lalu yang sbmptn.. passing grade gue di les yang slalu
mendekati 25-30 %) tpi gue bersyukur sih gak lolos di kedua-duanya.. hahaha karna apa? karna gue ketrima di
poltek perkapalan negeri surabaya dan impian gue dari kecil terwujud (impian kecil gue itu mau masuk its atau
poltek kapalnya its. ohh iya bagi yg blum tau..itu dlunya poltek its-perkapalan..sayang pas gue masuk udah pisah
:'( ). Gue lulus di pilihan pertama dan kamu tau... hanya tersisa 10 kursi...dan gue diurutan terakhir... bayangkan
saja... itu anugerah yang paling hebat dalam hidupku.. mengingat gue harus mengalahkan 200 orang buat di
jurusan gue..gue lolos di jurusan yang paling gue inginkan tanpa terpaksa nyari aman gara-gara passing
grade..gue bersyukur tidak lolos sbmptn.. bagi zenius... gue bersyukur banget dah tau produk elu-elu pada.. itu
berguna banget dah buat yang pelajaran mtk dan fisika yang udah lumayan menjadi semakin
mantap..hahahaha.. mungkin gue gak lolos di sbmptn karna bhs.indo gue minus...gue ngaku kalo untuk
pelajaran ini gue rada-rada (kadang nyambung kadang engga).. pkoknya buat zenius..tetep sukses terus ya...
thank banget ya...

7/10/2015 12:46 PM

227 Gue murid Zenius X Alumni di Tebet! Awalnya gue pesimis bisa masuk ITB, tapi ternyata tembus juga haha
Zenius emang paling pas deh buat bentuk pola pikir gue yang selama ini banyak yang salah :) You da real MVP!!

7/10/2015 12:39 PM

228 Agak gak nyangka sih gua nulis testimoni ini karna beberapa bulan yang lalu gua baru baca testimoni tahun lalu
dan alhamdulillah gua keterima tahun ini di pilihan pertama. ALLAHuakbar Kalo ditanya hal yang seru dan
menarik buat gua adalah gimana caranya gua dapetin akun zenius.net yang selama ini gua pake, kenapa? Karna
sebenernya akun itu adalah pinjeman dari temen gua yang adenya beli paket full lengkap dan zenius.net-nya
gak kepake gitu jadi intinya gua belajarnya GRATISAN, meskipun keluar modal buat beli quota sih hahaha. Oiya
pesan buat yang belum lolos, emang rasanya pasti berat tapi kita harus yakin kalo baik pasti dikasih tanpa
ditahan2, nah kalo gak baik berdoa aja supaya jadi baik hehe Oiya lo juga harus inget, gua keterima belom tentu
lebih baik dari lo :) Jadi kalo lo mau sedikit berjuang lagi tahun depan, jangan nyerah sekarang

7/10/2015 12:39 PM

229 bisa aja ngerjain 7/10/2015 12:38 PM

230 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Salut buat zenius yang udah mau merevolusi dunia pendidikan Indonesia! Di zenius lo
bakal belajar yang namanya konsep, bukan hafalan. Penting banget tau yang namanya konsep dari pelajaran,
karena kalo dikasih soal yang variasinya bejibun, ngerjainnya juga santai. Entah kenapa efek make zenius tuh
langsung kerasa, tiba-tiba nilai ulangan gua 100 aja wkwk #sombong. Agak nyesel gua baru tau zenius pas kelas
3, jadi kudu ngebut belajarnya, tapi kalo lo udah make zenius dari awal, nikmat deh hidup lo! Salam ilmu
pengetahuan!

7/10/2015 12:36 PM

231 Seru banget pokoknya, ditambah lagi di ajarin cara mikir yg beda. Nyampe kadang temen heran sama kotak" yg
gue gambar waktu ngerjain mtk, bahkan kadang gue ganti pake gambar bunga. Thanks zenius, akhirnya gue
jebol SBM :)

7/10/2015 12:34 PM

232 zenius ngebantu banget walaupun gue gapernah beli produk yg premium cukup jd member dan nonton videonya
di youtube gue bisa tembus sbmptn 2015 di kampus idaman gue pula. konsep yg diajarin sama para tutor zenius
gampang diinget juga dan beberapa ada yg mirip di sbmptn thanks zenius :)

7/10/2015 12:13 PM

233 aku gak pandai merangkai kata kata zen. sorry ya 7/10/2015 12:13 PM

234 Bisa belajar bareng sama teman 7/10/2015 12:09 PM
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235 Well, aku memang make zenius waktu itu, tapi pake akun kakak sepupuku yang udah lulus tahun kemaren,
itupun makenya baru buat sukses UN doang, bukan SBM. Video-videonya singkat, ga bertele-tele, mana pake
bahasa anak muda banget jadi ilmunya cepet nyantol hehehe. Recommend dah buat anak yang berpotensi tapi
masih muncul ke-khauf-an sama diri sendiri wkwk

7/10/2015 12:08 PM

236 Pas mau UN itu baru denger nama belajar online pake Zenius, tapi pake embel" BAYAR ! Jadi gak terlalu
tertarik, apalagi udah stress sama soal" dan bimbingan dari sekolah. Trus pas abis UN gak dibolehin orang tua
ikut bimbel SBMPTN di luar, apalagi udah wajib ikut bimbingan SBMPTN di sekolah. Tapi tetep aja banyak waktu
luang sih hehe ... pas lagi facebook an gitu ada iklan lewat : Zenius! Trus iseng" buka,, baca testi", nonton
videonya yang free,, lumayan asik sih. Jadi tertarik buat beli voucher yang dua bulan. Aku dari awal emang udah
pesimis sama nasib SNMPTNku, gegara temenku yang lebih pinter ternyata daftar SNMPTNnya persis semua
kek aku. Aku tonton tuh video dari awal,, serba banyak kagetnya ! Ajegilee ternyata banyak juga yang udah dari
awal semester belajar buat SBMPTN ! Serius minderr, tapi selalu inget kata" kakak kelas, gak boleh down ! Dan
juga Zenius bener" ngerubah mindset, jadi lebih lebih lebih kritis dan realistis lah (y) ! Dengan waktu yang mepet,
aku belajar juga semampunya. Lebih kencengin doanya. Dan akhirnya ...... AKU LOLOS SBMPTN 2015 !
Sumpah seneng bangeett bisa jadi salah satu peserta lolos diantara bejibun orang ! Pertama kali nangis terharu
tjuuyy :'D tapi nyesel juga gak kepoin Zenius dari duluu,, nyesel belom bisa sikat total videonya ! Belajar Zenius
emang harus dari duluu biar bener" paham konsepnya, but thank you soo much, aku bisa buktiin kalo bisa lolos
tanpa bimbel ! :D

7/10/2015 12:07 PM

237 sangat mudah di pahami serta menyenangkan 7/10/2015 11:51 AM

238 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Gue tau zenius dari temen sekelas, katanya bagus banget. yaudah gue beli untuk satu
tahun karena gue rasa kalo belajar dari guru di sekolah aja gak cukup. Nah di Zenius kan berupa video, mau
diputer2 berapa kali pun ga bakalan capek yang neranginnya :v. Udah gitu setelah pake Zenius semangat
belajar meningkat drastis, yang tadinya minder akhirnya bisa bangkit. Buat review materi buat ulangan sama pr
semuanya saya serahin ke Zenius ditambah lagi artikel-artikel keren dari ZenBlog. Udah gitu kemaren jadi
tambah pede buat lolos di SBMPTN 2015. Dan alhamdulillah lolos di pilihan pertama, FK UNPAD! BIG THANKS
TO ZENIUS THANKS FOR EVERYTHING! Ga tau jadinya gimana kalo gue ga tau Zenius!

7/10/2015 11:39 AM

239 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Gue bersyukur bisa kenal zenius, gue kenal zenius waktu gue sma. Walaupun gue
nganggur dua tahun karena tahun pertama dan kedua gue gagal sbmptn gue tetap semangat belajar pake
zenius. Alhasil di last chance ini alhamdulillah gue ketrima SBM ITB. Makasih zenius yang ngga pernah cape
ngajarin gue materi dan soal-soal yang kece. Makasih bang sabda, kalo lagi dengerin bang sabda ngejelasin
MTK hati gue adem banget #eaaa

7/10/2015 11:38 AM

240 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  udah sekitar satu setengah thn ini belajar di zeniusnet. belajar pake zenius itu asik
banget, ngga kerasa belajar malah. zenius sukses bikin nagih belajar. terutama biologi, kerasa bgt bedanya.
saking serunya sampe pernah (beberapa kali) bolos sekolah demi fokus mantengin zeniusnet :D hehe. tapi
hasilnya ngga main-main, bisa keterima di kampus impiaan. thanks yah zen thanks kak sabda, pras, yoki, wisnu,
wilo, donna, pokoknya semua aa, suara kalian parah efeknya!!

7/10/2015 11:36 AM

241 Walaupun gw belom dapat sbmptn,tapi gw sangat senang dengan konsep dasar yg diajarkan sama zenius.Dan
gw masih berharap SIMAK. Hehe

7/10/2015 11:29 AM

242 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Jujur gua di sekolah orang yg biasa aja dan gaterlalu cerdas, tapi gua pengen maju.
alhasil gua crcr pembelajaran sbm dr internet dan ketemulah zenius. setelah gua percaya gua langsung
langganan zenius selama 6 bulan dan dengan ridho dari Allah swt akhirnya hasilnya sangat
memuaskan.pemikiran gua berubah setelah bljr disini.Buat bang sabda dan seluruh tim kalian SUPER!!! u made
my world better :)

7/10/2015 11:28 AM

243 Karena saya belajar sbmptn pake zenius itu 2 minggu sebelum ujian, jadi sebenarnya saya kurang puas. Saya
hanya bisa dapat di pilihan ketiga tapi saya tetap bersyukur. Saya pengen mencoba tahun depan lagi. Impian
saya masuk di jurusan Teknik Informatika. Terimakasih atas 2 minggunya zenius :)

7/10/2015 11:15 AM

244 Menyenangkan pake zenius,sejak pake zenius jadi betah belajar 7/10/2015 11:07 AM

245 Saya sih nggak tau apasih itu Zenius, kebetulan ada sahabat saya pertama kali menggunakan nya di kelas
mengajak saya belajar bersama dengan memakai zenius, di situlah awal saya mulai tertarik dengan zenius
karena pembahasan materinya lebih mendalam dapat cepat dipahami. zenius telah membantu saya daalam
pembelajaran di kelas terutamaa pada saat UN dan Sbmptn, kendala saya pada saat menggunakan zenius yaitu
tdk tau mengapa kadang2 saya merasa mengantuk jika belajar online. pokoknya zenius terbaiklah (y)

7/10/2015 11:06 AM
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246 Sebenarnya aku itu lulusan tahun 2014, dan sudah kuliah di salah satu Politeknik Negeri di Indonesia, tapi
karena faktor biaya yang mahal dan orang tua tidak mampu, akhirnya aku mutusin untuk ikut SBMPTN 2015
dengan status sebagai pelamar bidik misi, tapi aku tetap kuliah selama 1 tahun, sebenarnya bingung mau bimbel
tapi ga ada waktu, tapi alhamdulillah aku nemuin Zenius net, awalnya aku jadi member guest, reguler, sampe
premium, itu dimulai dari bulan maret 2015, jadi kurang lebih aku belajar selama 3 bulan , Zenius pokoknya joss
banget dah, whenever wherever you can study . yah walaupun aku ga lulus di pilihan pertama FK UNEJ, tapi
alhamdulillah lulus di pilihan kedua FARMASI UNIVERSITAS JEMBER . Zenius very recomended dah, lebih
efisien dari bimbel manapun :)

7/10/2015 11:05 AM

247 Awalnya pas gak lolos semua jalur kuliah 2014 sempet galau mau les apa enggak. Berhubung males bgt buat
keluar rumah dan gak punya banyak duit buat daftar bimble akhirnya gue mikir ada ga ya pembelajaran yang
serasa gue punya guru privat sendiri tanpa harus keluar rumah,dan finally temen gue nawarin Zenius. Kalo
dikamer kl udah buka zenius ya udah bakal anteng dan gamau di ganggu. Berhubung gue sebenernya anak ipa
yang pengen banget sbmptn ikut soshum,jadi gue harus belajar dari awal materi ips dan cuma sama Zenius.
Dan setelah Beberapa bulan ini kenal Zenius ge

7/10/2015 11:04 AM

248 ALUMNIALUMNI  ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  SMKSMK  Gw adalah orang yang taun kemaren udah berkali2 gagal, gw juara 1
nem untuk jurusan teknik di SMK gw, ranking 1 3 taun berturut2 dll dah.. actually gw sebenernya gaada minat
untuk masuk SMK at all pas pertama mau daftar, tujuan gw waktu itu adalah SMA favorit Bandung, but karena
banyak ketidakfair.an dalam UN, passing grade SMA itupun gile melambung tinggi. Padahal nem gw waktu itu
udah sangat lebih dari cukup kalo taun depan daftar. Yaa gw putuskan masuk SMK karena ingin cari
pengalaman baru. 3 taun berlalu dengan bergelimang prestasi di sana. sampe pada akhirnya gw dipenghujung
pertigaan hidup.. '' lulus smk mau kuliah ato kerja ? '' gw adalah orang yang suka sains, meski gw adalah anak
SMK. gw memutuskan untuk ikut sbmptn, utul, dan um unpad tanpa bimbel. dan........ gw gagal. Ya ealah gagal,
secara gw belom siap secara materi, untuk praktek kejuruan, basic matematika, kimia, sama fisika udah ada, tapi
I wasn't ready at all . MESKIPUN LO JUARA, GA MENJAMIN LO LULUS SBMPTN. JANGAN SOMBONG ! Kalo
diitung2 udah 5 kali gagal :''v. akhirnya gw memutuskan untuk mulai belajar sbmptn lagi bulan Januari 2015, tp
gw bingung.. mo bimbel ato engga ? Karena gw gasuka ngerepotin ortu, secara bimbel itu mahalllll....:'v tapi
akhirmya gw ketemu Zenius, pemirsaaaah ~ awalnya gw skeptis, apaan sih video2 gt. BUT IT IS GOLD. dalam
waktu 6 bulan gw nguasain materi SMA 3 tahun~ TUHAN ITU LUAR BIASA, mempertemukan gw dengan zenius
~ gw belajar 16 jam sehari, sampe2 apal catchphrase si Sabda dan tutor yang lain. Gw dapet dukungan dari
papa yang gapernah nge judge gw. dan I found my new passion... BIOLOGY~ gw gapernah sampe nangis
karena saking kagumnya sama satu mapel. Dan zenius bikin gw cinta Biologi banget banget banget, sampe gw
lalap tu buku Campbell~ Praise the Lord pas pengumuman gw diterima di ITB jurusan SITH S~ pilihan ke 3 yang
sesuai passion gw~ THX Lord Jesus Christ, thx Zenius~ gw mabaaaaaaaa ~

7/10/2015 11:04 AM

249 Sebenernya gue udah pake Zenius dari akhir tahun 2014 buat siap-siap SBMPTN, tapi karena mau fokus UN gue
vakum dulu. Terus selesai UN langganan lagi sampe nunggu pengumuman SNMPTN, eh sayangnya SNMPTN
ga lulus. Akhirnya ikut bimbel tuh (hahaha kejar sebulan coi), alhamdulillah udah gak kaget sama materinya
karena udah belajar dari Zenius, malah TO pertama kali langsung peringkat sepuluh besar haha. Alhamdulillah
deh pokoknya Zenius ngebantu banget buat belajar!

7/10/2015 11:03 AM

250 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Intinya sih saya ingin ngucapin terima kasih sebesar-besarnya
buat Zenius yang udah nemenin belajar buat sbmptn 2015. Well, di edisi sbmptn yang ke-2 (bagi saya) ini saya
memutuskan untuk lintas jurusan, dari jurusan IPA pas SMA akhirnya milih jurusan IPS di sbmptn. Sebelumya
saya paling ga suka belajar Sosiologi & Sejarah, tapi berkat kak Pio & kak Faisal akhirnya saya merasa
'tercerahkan' buat kedua mapel itu. Hasilnya? Ehm, pas sbmptn saya ngisi 10 soal Sejarah & 11 soal Sosiologi.
Pas nyocokin dengan kunci jawaban sbmptn, ternyata soal Sejarah saya cuma 1 soal yang salah dan 2 soal
yang salah buat Sosiologi. Oh iya, ga lupa ngucapin makasih banget buat bang Sabda :) kayaknya itu saja
thanks Zenius! Sukses terus :)

7/10/2015 11:01 AM

251 Sebenernya kenal produk zenius ini udah dari gue kelas 12,temen sebangku gue yang ngenalin. Tapi,gue masih
gak begitu tertarik,karena menurut gue gak mungkin bisa efektif belajar lewat video. Sejak gue gak diterima di
SNMPTN maupun SBMPTN 2014,gue masuk ke fase frustasi gara2 gak kuliah. Di fase ini ada temen lama gue
yang diterima di salah satu PTN,nyaranin gue buat pake zenius. Yep,gue pun berhasil terhipnotis. Baru beberapa
hari mantengin tutor2 ajaib di zenius,gue bener2 ngerasain nikmatnya ilmu. Singkat cerita,walopun minus mata
gue nambah,tapi akhirnya jerih payah gue terbayarkan dengan diterima di FISIP UIN Jakarta lewat SBMPTN
2015. Thanks zen,rasa penasaran gue akan masuk Universitas Negeri pun terjawab. Btw,waktu itu gue anak IPA
dan bener-bener buta sama pelajaran SOSHUM.

7/10/2015 10:53 AM

252 Thanks Zenius, di Zenius belajarnya seru pake konsep bahasanya gaul pisan, gue ngefans sama bang Sabda,
thanks atas konsep Matematika & Fisika bang :) buat Zenius semoga terus maju!! ;)

7/10/2015 10:50 AM
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253 Awalnya gue males bgt buat belajar sbmptn. Tpi gara2 gue ga ketrima snm, apa boleh buat? Trus gue disaranin
temen gue buat ikut zenius aja. Wiiih pas udah jadi member, teryata seru bgt ya belajar kayak gini! Ngajarinnya
ga beli, langsung to the point. Abis itu lebih ke konsep, jadi kan kita lebih ngerti. yg enaknya lagi pengajarnya
gaul abis laah. Udah kayak temen aja ngajarinnya. Jadi cepet nangkep. Trus lu bisa belajar dimana aja. Asal ada
gadget gampang laah :D So, recomended bgt buat kalian yg mageran kayak gue (y) Thanks zenius :)

7/10/2015 10:44 AM

254 ALUMNIALUMNI  ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Hai..aku putri dari aceh.. awal kenal zenius tau dari
teman.. aku sebenarnya alumni tahun 2013.. alhamdulillah sbmptn 2015 aku lolos di SBM ITB..syukur
bangeeett.. Sebenarnya aku selama ini jg berstatus mahasiswa di salah datu univ negeri di aceh.. jadi bisa
dibilang sambil kuliah aku kejar SBM lagi.. Banyak yang nanya apa aku gak rugi 2 tahun kuliah? Sebenarnya
disinilah kontribusi zenius banyak banget bagi aku.. Terlebih untuk pengembangan dirinyaa.. Khususnya dalam
menemukan jurusan yang cocok bagi aku yang sesuai dengan passionku.. Aku termasuk salah satu yang telat
dalam mengenal diri aku sendiri..bersyukur banget kenal zenius..dibantu tentornya aku berhasil nemu
passionku..bahwa aku suka berbisnis dan pingin punya usaha sendiri, dan saahsatu ispirator ku adalah sabda
yang berhasil ngembangin zenius daro nol..inget banget salah satu kutipan di blognya zenius "pilih jurusan yang
emamg kamu sukai..tanpa disuruh kamu mau ngubek-ngubek informasinya..kamu suka pas pelajarinnyaa..dan
itu kamu banget" dan alhamdulillah banget berkat bantuan itu aku tau passionku dimana..dan diterima dijurusan
yang sesuai passionku.. Sebenarnya memang aku agak ragu pindah..karena aku uda di semester 4 di univ
sebelumnya.. tapi aku gk kuat lagi ngejalaninnya..krna di univ dlu aku salah jurusan..fatal banget..aku gak enjoy
ngejalaninnyaa..kuliahku berantakan..sampe akhirnya aku tes ulang lagi tahun ini dengan support dari zenius
secara tdk langusng..dan aku gak nyesel sama sekali..krn sekarang aku lebih matang..kalo uda kenal diri sendiri
dan tau passion dmna.. bkn lagi hambatan untuk ngejalanin kehidupan yang memang sesuai dengan bidangnya
kita..because I love what I do.. Selain dari pengembangan diri..kontribusi zenius ada di pemahaman diri aku
terhadap esensi ilmu sendiri..aku dari jurusan IPA.. banting setir ke IPS..Kalau boleh bilang..aku baru fokus
dlbelajar IPS sebulan sebelum sbm..itu bkn disengajain..krna berhubung kuliahku dlu jg praktikumnya gila
banget bikin nyita waktu aku..tapi berkat zenius..aku bisa curi-curi waktu belajar dimana aja pake
androidku..disini ngebantu banget..jdi gak berpatok kebuku..lagi nunggu jam masuk kuliah kadang aku buka
zenius.net..aku betul2 paham konsep sewaktu belajar dengan zenius ..apa buktinya? Sebenarnya dalam waktu
sebulan itu yang aku pelajarin betul2 mata pelajaran IPS yaa..yang matdas..gak terlalu aku tekanan lagi..krna
alhamdulillah dari 3 tahun aku belajar zenius..krn aku bljar dgn konsep..jadi semuanya masih lekat di memori
aku..tinggal pas di akhir2 sbmptn aku review dikit-dikit..jadi emang sebulan itu aku fokus cuma ke yang ips nya
aja..dan alhamdulillah..berkat metode belajar yang benar..belajar dari konsep..aku keterima di SBM ITB.. Thank
you banget zenius bantuannyaa.. Aku pantengin zenius.net..padahal pengen banget ketemu tentornya
langsung.semoga aku bisa berterima kasih secara langsung kepada kalian suatu saat nanti..

7/10/2015 10:28 AM

255 Seneng banget pake zenius, kebantu banget buat gue yang lemah banget kimia sama fisika jadi paham konsep.
Dan yang senengnya lagi zenius gabakal marah kalo gue replay 27jt kali yagak haha. Pengalaman positif gue
yaitu, saking banyaknya tipe soal yang zen kasih, pasti banyak yang ada diulangan gitu deh, tau dong
maksudnya? ?? iya zen, nilai gue bagus bagus puji Tuhan. Makasih zen udah nemenin hari hari gue dari gue
kelas 2 SMA, masih belum bisa keterima SBMPTN nih, soon gue nyusul anak anak zenius yang lain.

7/10/2015 10:27 AM

256 Wah semenjak gue ke DO dari STAN gue bingung mau belajar sbmptn darimana, eh adek gue yang beli voucher
zenius yang 3 bulan, eh ngga taunya adek gue keterima SNMPTN di ITS, ya jadi gue make zeniusnya aja
hahaha, pertama sih seneng banget konsep soal ekonomi sama sosiologinya lengkap banget cuma agak
kecewa sama bagian geografinya, terlalu kaku banget nyampeinnya tapi overall tetep ngena dan bikin gue terus
pengen begadang sama zenius hehehe, suksea terus!

7/10/2015 10:25 AM

257 Pake zenius seru tau. Kita jadi mengerti dan lebih memahami apa yang sebenernya kita pelajari itu. Dan
kelebihannya, zenius bisa dipake kapan aja dimana aja.. Seru dehh!

7/10/2015 10:24 AM

258 Cara jelasinnya tu ringas dan dapet berisi. Ga bertele tele. Kayak tutor sebayalah istilahnya. Sayang tiap video
itu harus dibuka satu persatu. Sementara aku belajarnya mepet, jadilah ga maksimal

7/10/2015 10:24 AM

259 Sumpah ini gue ga bohong, setelah gue pake zenius buat belajar sbmptn otak gue langsung encer. Awalnya
sempet putus asa yaah ga hoki di snmptn, tapiii gue langsung aktifin zenius gue lagi buat lanjut belajar sbmptn.
Pagi siang malem gue pantengin tuh si om zen. Ga kehitung berapa kali gue ngantuk saking merdu nya ocehan
lu ya om hehe. Thanks a lot buat zenius! Recomended!

7/10/2015 10:23 AM

260 kandidat testimonikandidat testimoni  SMKSMK  awalnya sih rada pesimis belajar dengan media video di zenius, secara temen" pada
les di tempat bimbel yang biaya nya jutaan. tapi setelah gue coba play video nya, enak banget langsung
nyambung padahal gue anak smk jurusan teknik yang gak tau apa apa tentang pelajaran anak ips (soshum).
dengan waktu yang mepet juga (mulai belajar pertengahan juni 2015)pagi siang malem tak terlepas dari laptop,
headset, dan charger, hehe. meskipun beberapa video pengisi suaranya agak kurang jelas tapi penjelasan
secara visualnya keren banget lah. gue juga ngikutin saran" yg ada di zenius blog,daaan akhirnya jadi salah satu
yg lolos dari sekian ribu peserta yg daftar di Universitas Brawijayaa. thanks so muuuch zeniuuus :))))

7/10/2015 10:18 AM

27 / 64

Testimonial Pasca SBMPTN 2015



261 - 7/10/2015 10:10 AM

262 TOP BGT! Thank you so much buat para tutor2 yg TOP juga. Gk sia2 nginsomnia bareng zenius. Apalagi
pengajar matematika, biologi, sama bhs inggrisnya enak bgt gitu pembawaannya kalo ngajar. Mau saran juga
dong, gimana kalo misalnya zenius juga ngadain forum buat menyelesaikan soal bareng. Jadi misalnya ada soal
yg sulit biar bisa dibahas juga sama tutornya. Next, smg zenius makin oke!aamiin

7/10/2015 10:05 AM

263 Belajar dengan Zenius keren. Saya diajarkan untuk mengerti dengan benar konsep-konsep dan tidak hanya
dengan cara instan. Sekarang saya lebih enjoy belajar karena benar-benar mengerti, bukan sekedar bisa
mengerjakan soal.

7/10/2015 9:52 AM

264 Zenius itu enak dibuat belajar. Karena gampang diakses dan kita bisa belajar kapanpun dimanapun, selama ada
internet. Kita juga dikasih konsep dasar dan soal + pembahasan. Saya dulu nggak paham apapun soal fisika di
sekolah, saya suka fisika tapi di sains populer, hehe. Semenjak ikut zenius, kita belajar dituntun dikit-dikit dari
awal, sampai paham (kalo masih bingung bisa diulang videonya sampe berapa kalipun gpp wkw). Lumayan lah,
saya yang dulu fisika nggak bisa apa-apa jadi paham. Sukses terus yaa zenius, do'ain juga saya maba unair
2015! :D

7/10/2015 9:44 AM

265 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Pecah! Parah! Gila! Sabda menggoncangkan otak saya. saya suka banget pelajaran
mat fis dan benci banget sama yg namanya biologi. kenal zenius dari youtube awal kelas xi. premium member
sejak semester 2 kelas xi. satu satunya alasan saya suka izin sekolah hanya buat belajar di rumah bareng
zenius ketimbang belajar di sekolah sendiri. thanks buat jadi sahabat saya, saya udah di ftmd itb 2015 nih
mantap!

7/10/2015 9:37 AM

266 Wahh nyesel juga sih tau zenius.net , nyeselnya karna baru tau setelah lulus SMA coba udah tau daridulu hehe.
Memuaskan banget deh belajar pake zenius. Hasilnya pun memuaskan gue keterima di Teknik Industri UI 2015
:) terimakasih zenius khususnya bang Sabda atas cara kotak & segitiganya

7/10/2015 9:32 AM

267 Sebenernya dulu awal gw tau zenius itu krn ad alumni yg bagiin kartu zenius gratis, pas gw coba trnyata emang
zenius ini bagus bngt dlm membantu proses memahami materi pelajaran. Setelah bbrp hari kmudian zenius gw
ga bs di pkek lagi dan trnyaa gw baru tau klo zenius itu sistemnya prabayar, nah akhirnya gw cri tau tuh harga
zenius. Ternyata harganya mahal, dari sinilah awal mula kekecewaan gw sm zenius gw merasa zenius terlalu
mengkomersialkan produknya pdahal mulia bngt klo zenius membiarkan pengunjungnya membuka video zenius
itu secara cuma-cuma.Ya gw tau alasannya krn di dunia ini tk ad yg gratis, zenius perlu membayar maintenence
servernya perlu membayar tentornya dsb tp mnurut gw jika zenius bisa di akses tnpa biaya sudah pasti
pengunjung zenius akan banyak trafic di web zenius akan bagus, pasti bnyk prusahaan yg ingin mmasang iklan
di zenius. Lihat saja facebook, bahkan di facebook kita bs melihat video zenius yg di upload org dan buka fb itu
gratis sedangkan klo zenius kita ga bisa ky di fb bayarannya mahal pula. Jadi menurut gw klo emg zenius ingin
berkontribusi untuk Indonesia harusnya aksesnya bisa merkngankan seluruh anak di pelosok negeri. Kalau saja
zenius itu gratis, pasti owner zenius sdh mendatangi seminar2 motivasi di berbagai event atapun tv. GOD
BLESS US

7/10/2015 9:07 AM

268 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Awal aku ketemu Zenius gara-gara aku putus asa UN tinggal beberapa bulan lagi
dan belum menguasai semua materinya, sementara SBMPTN juga tinggal bentar lagi dan aku harus belajar
materi yg completely different dr materi UN (aku IPA, mau masuk Psikologi UI). Akhirnya ketemu di internet,
awalnya underestimate gitu, aku mikirnya, "ah paling videonya bakal yang lama banget bosenin bertele-tele
kayak yang banyak di yout*be." Tapi akhirnya nyobain liat video sosiologi dan VOILA, langsung jatuh cinta sama
pandangan (dan pendengaran) pertama. Akhirnya beli vouchernya dan nggak pernah nyesel buat jd member
zenius. Belajar UN & SBMPTN bener-bener full dari Zenius dan latihan mandiri aja karena aku nggak ikut bimbel
(waktunya tinggal dikit booo', mana sempet!). Jadi tuh tiap hari aku nongkrongin laptop sama HP sampe berapa
kali kuota abis buat nontonin video Zenius, nggak ngebosenin. Bikin nagih. Zenius bener-bener ngebantu aku
ngerti materi IPS dari awal banget dan konsep dasarnya banget, makanya cocok bgt buat yang lintas jurusan
kayak aku. Aku jg nerapin deliberate learning itu lho, dan manjur abis. Semenjak itu aku rajin promosiin Zenius
ke temen-temen aku sampe dibilang "Febi mau direkrut jd bagian promosi Zenius ya?" Hahahaha. Oh iya selain
materi pelajaran & kumpulan soal yg lengkap, basic skills yang diajarin di Zenius dan postingan blog yang ada di
Zenius jg oke banget. Bener-bener berguna bukan buat ujian aja, buat kehidupan sehari-hari jg berguna banget.
Zenius paket lengkap banget deh harganya jg worth it! Alhamdulillah bisa diterima di pilihan pertama SBMPTN
walaupun lintas jurusan :") Makasi banyak Zenius!

7/10/2015 9:05 AM

269 Dalam waktu yg mepet banget xD yaa tiap hari depan laptop liat zenius, kejar materi yg tk ada di smk... yg di
kejar bnyk banget sampai pusing awalnya liatnya xD setelah coba siih santai belajarnya, dengerin, mind map,
latihaan (walaupun ada meteri yg di skip) ilmunya sih berasanya bukan hanya di test cuman tapi dalam
kehidupan sehari2 juga, pokoknya ngebantu bangeet

7/10/2015 9:04 AM

270 Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat zenius, gue berhasil lolos Sbmptn. Beruntung banget bisa
kenal zenius , ya walaupun setelah lulus tapi sangat membantu . Pemaparanya ngena banget , enak untuk
dipahami , gakk ngebosenin, dan ngeh diotak. Sukses terus buat zeniusss !!

7/10/2015 8:57 AM
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271 Speechless, banyak bangeet oh moment ketika belajar, ngerjain soal sbmptn uda kayak makan krupuk.. makasi
banyak buat zenius, gk nyesel uda jadi member dari 2012

7/10/2015 8:57 AM

272 Belajar pake zenius ? Asik banget lah. Ya walaupun pake yg video online karena udh ikut bimbel lain tapi sangat
membantu sekali karena memperkuat dasar dari ilmu di sma yg kadang pake cara cepat. Terima Kasih zen,
sudah membantu kelulusan saya walaupun di pilihan ketiga hehe

7/10/2015 8:53 AM

273 Yaa pokoknya Pake zenius itu ngebantu banget buat belajar, walaupun saya gak lolos SBMPTN tapi saya teptep
terimkasih sama Zen yg satu ini udah membuat saya jadi lebih bisa, Thanks yaaa ZENIUS !!! SUKSES terus,
Ditunggu materi buat kuliahnya heheheh

7/10/2015 8:44 AM

274 Zenius seru! Bener-bener ngerubah cara pandang gue, cara belajar, bisa ngerti pelajaran sampe ke akar-
akarnya, gak cuman ngafalin rumus doang. Asik lah pokoknya!

7/10/2015 8:34 AM

275 Terlepas dari rasa syukur gue kepada Allah SWT, gue pengen ngucapin big thanks buat Zenius.net. Dari mana
ya gue mulai cerita :D. Oke gue adalah murid absurd dari daerah yang terancam menjadi 5 besar provinsi yang
tingkat pendidikannya terendah Se-Indonesia, ya Aceh. Pertama kali gue liat iklan zenius waktu gue mau masuk
semester 2 kelas 3 ya kan, gue bilang apaan ni iklan paling cuma ngebuang uang doang. Lalu iklan itu gue skip.
Seminggu kemudian gue terdampar di artikelnya kak Glen. Gue inget banget waktu itu, setelah baca tu artikel
hati gue tergerak buat masuk itb, ntah kenapa terbisik ITB. Tapi gue salah, gue belajar buat un dulu baru lanjutin
materi sbm ( buat adik" inget! Jangan senasib sama gue). Kok jadi curhat, oke balik lagi. Jadi emang gue
selepas itu pengen banget masuk itb, dinding kamar gue gue tempel lambang gajah duduk pegang buku.
Gedung kembar itb gue edit jadi ada guenya di situ. Pengumuman snmptn jeng" tampilannya merah yang berarti
semesta belum mendukung gue, terlepas dari kesedihan gue berfokus buat ngejar sbmptn. Oya, gue mau cerita
gimana gue bisa jadian sama zenius. Awalnya gue buka" youtube cara belajar efektif buat sbmptn. Eh muncul
video zenius, gue telusuri dan kayaknya timbul benih" cinta antara zenius dan gue. Gue telusuri ternyata dia
ngejual xpedia iklan yang pernah gue jumpai 5 bulan yang lalu dan gue abaikan. Ternyata gue kena karma sob,
gara" ngatain zenius waktu itu. Dan gue konsultasi sama orang tua gue, gue ngelobi orang tua gue dan gagal.
Padahal gue udah presentasi bagus banget. Tapi gue gak abis akal, gue jumpai temen gue dan gue kenalin
zenius ini, berniat supaya temen" gue mau beli bareng gue. Jadi kan uangnya lebih sedikit kalau dibeli ama 4
orang. Tapi gagal, gue sempet buntu juga. Gue teringat kalau zenius gak jual xpedia CD aja, juga ada zenius.net
yang bisa dinikmati secara online. Besoknya gue disuruh daftar di bimbel, gue bilang sama orang tua gue kalau
gak usah daftar bimbel tapi uangnya dibeliin xpedia aja toh harganya setengah dari biaya bimbel. Tapi orang tua
gue gak setuju. Kalau gue ngelawan orang tua gue, mungkin gue gak akan bisa nulis testimoni yang bikin kalian
pusing bacanya ini, siapa yang tau? Yakan. Oke kembali ke zenius.net tadi. Gue pikir" bagus juga gue beli
voucer zenius aja, kan waktu gue tinggal 1 bulan lagi. Bermodal dari uang gue hasil dari kerja gue jadi reseller
Olshop gue beli voucer zenius yang 1 bulan, tapi gue tetep pergi ke bimbel gue sembari mematuhi perintah orang
tua. Ditempat bimbel gue, gue masuk kelas juga. Tapi setelah kelas selesai gue gak langsung pulang kerumah.(
kelas selesai jam setengah satu). Gue belajar lagi sampe jam 5 di bimbel tapi bukan sama tenor bimbel. Gue
ngurung sendiri belajar gunain zenius.net. Karna kalau dirumah gue gak bisa konsen adik gue gangguin gue terus
makanya gue gak pulang. 15 hari gue jalanin hari" pulang jam 5 kadang jam 6. TO udah gue jalanin dua kali, tapi
PG gue gak nyampe" untuk lulus fttm itb. Gue trauma sob, sampe" gue bilang keorang tua gue kalau gue gak
lulus tahun ini gue mau ngulang tahun depan buat ngejar PTN impian gue. Tapi gue kena marah, karna belum
lagi bertempur gue udah pesimis. Gue bangkit lagi buat ngejar ketertinggalan gue, gue teringat sama apa yang
dibilang Stephen Richards yang bilang bahwa satu-satunya waktu lo gagal adalah ketika lo jatuh dan tetep
dibawah. kira" dia bilang kek gitu. Gue belajar lagi dan terus belajar dan menaikkan frekuensi belajar gue. Hasil
TO gue mengalami kenaikan. Dan ini adalah hasil terakhir TO gue, dan gue belum mencapai untuk lulus di itb.
Alhasil pas pengumuman kemarin gue belum bisa mencapai impian gue. Dan gue jatuh di pil.ke 2. Teknik
metalurgi Untirta. Tapi gue gak nyesel malah gue bersyukur, dengan waktu 1 bulan gue gunain zenius
alhamdulillah gue bisa lulus sbmptn. Apalagi buat kalian yang tahun depan pingin masuk PTN impian kalian.
Dengan zenius menurut gue gak ada yang gak mungkin sekarang tapi lo jangan lupa juga untuk berdoa karna
sekeras apapun usaha lo yang nentuin juga yang diatas, kita manusia cuma bisa merencanakannya. satu lagi
patuhi kedua orang tua lo pas H-15 sbmptn. Satu lagi minta doa sama mantan, apalah yang ini ngaur ni. Oke
sekian cerita gue akhirnya gue bisa nulis testimoni. Gue tunggu testimoni kalian! Oya buat temen" yang belum
lulus jangan berkecil hati gue yakin Tuhan udah nyedian tempat kita masing" dengan cara yang berbeda-beda.
Daa Assalamualikum.

7/10/2015 8:30 AM

276 Zenius membuat saya yang tadinya buta Kimia menjadi melek kimia dan nilai un saya dapet tertinggi ke 5 se
kabupaten lampung selatan

7/10/2015 8:26 AM
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277 Awal2nya gue kesulitan buat ngerjain soal2 tes ptn tahun2 sebelumnya, karena blum ngerti konsep yg benar dan
modal cma hapalin rumus doang.. Pas kenalan ama zenius, benar2 bikin jatuh hati pada pemutaran video yg
pertama kali tentang basic skill.. di situ diajarin cara belajar yg efektif dgn membangun pondasi agar ilmu nntinya
kokoh.. karena liat video itu jadi pengen beli yg premium 1 tahun buat fokus sbmptn.. awal2nya belajar bangun
pondasi susah, namun lama kelamaan jadi biasa dan gampang buat dipahami.. alhasil waktu tes sbmptn soalnya
terasa ga bikin pusing kepala alias lebih merasa mampu buat dijawab.. makasi buat zenius yg udah menemani
belajar gue selama 3 tahun.. puas deh pakenya

7/10/2015 8:21 AM

278 Belajar pake Zenius itu emang nyantai, mau kapan pun dan dimana pun bisa! Pengajarnya oke-oke juga asik,
kayak belajar sama temen sendiri. Selain itu, materinya emang bener-bener dari basic jadi gampang banget
pahamnya dan materinya tetep nempel.

7/10/2015 8:06 AM

279 Awalnya gue sama sekali ga tertarik pake zenius, tp akhirnya gue jatuh cinta sm zenius setelah banyak ribuan
testimonial yg gue baca. Gue pake zenius pas kls 12, ah coba gue kenal zenius dr kls 10! Ketika gue nemuin
materi yg bener2 gak gue ngerti, gue pasti buka zenius dan seketika gue paham seada-adanya sm tuh materi.
Gila keren abis! Lo gak perlu tuh duduk baca buku setebel kamus, masuk jg engga ke otak. Pake zenius, belajar
lo jd fun bgt dan gak cepet bosen! Alhasil gue keterima di Manajemen IPB lewat SBMPTN. Thanks zen!

7/10/2015 7:59 AM

280 menurut saya belajar di zenius bisa bikin mood belajar tambah naik, pembelajaran dengan video bikin materi
tambah nempel hehehe... thanks Zeniuuus

7/10/2015 7:58 AM

281 Pertama kali gue ucapin terima kasih buat zenius karena program belajar dan tutor2 nya yang kece udah buat
gue fokus belajar walaupun hanya beberapa bulan terakhir ini. Tapi benar2 tutor zenius buat gue ngerti konsep
yg selama ini ternyata gue nga ngerti dan gue kira susah. Gue benar2 rekomended ini untuk yg lain, soalnya ini
menurut gue lebih efisien dr pada bimbel, itu sih menurut gue karena gue udah pernah rasain yg namanya bimbel
itu soalnya gue alumni tahun 2014. Pokoknya gue nga bisa bilang apa2 lagi. Sekali lagi big thanks buat bg sabda,
bg wisnu, kak wilona, bg yoki dan tutor2 kece zenius lainnya yg nga bsa gue sebutin atu-atu. Alhamdulillah
ternyata tdak ada yg sia-sia~ Kedokteran Hewan-FKH UNAIR 2015.

7/10/2015 7:49 AM

282 Zenius emang keren, gua belajar pke Zenius cuma 4 bulan (sambil bercanda) dpet juga di Pil ke-2. Pokoknya
makasih banget sama para tutor di Zenius terutama kak SABDA dan kak Yoki. Ane bakal rekomendasiin ini ke
temen-temen ane di kaskus

7/10/2015 7:46 AM

283 membantu bgt dlm membahas2 soal tahun2 lalu 7/10/2015 7:42 AM

284 Gue udah make zenius dari kelas 10, berhubung gue akselerasi yang kalo belajar dikelas tuh ngebut banget,
zenius emang ngebantu bantu. Apalagi kadang kalo belajar dikelas kadang suka ngomong sendiri didalem hati,
"Dih, itukan yang kemaren di Zenius!", Moment kayak gitu tuh ada feel nya tersendiri loh HAHAHA. But
sometimes, ada beberapa guru dizenius yang kurang gue suka, kesannya flat banget kalo dari suara sih kayak
udah guru tua gitu :(( :"p. Ada juga yang terlalu panjang videonya kadang suka ngantuk sendiri kalo malem-
malem belajar. Tiap orang beda beda sih ya selera gurunya, but overall gue suka banget belajar di Zenius.
Walaupun............SBMPTN 2015 masih belum rezeki buat gue padahal udah berusaha semaksimal yang gue
bisa, tapi gue percaya Tuhan punya rencana yang LEBIH INDAH! (Curcol). Apapun hasilnya tetap THANKS
ZENIUS WE LOVE YOU. (((Masih menunggu pengumuman UM)))

7/10/2015 7:41 AM

285 zenius ngebantu bgt kapanpun dan dimanapun 7/10/2015 7:39 AM

286 Zenius ituuuuu daebak! Berkat zenius, cara berpikir gue tentang belajar berubah total. Rasanya belajar itu jadi
jauuuh, jaaauuuuuuh lebih menyenangkan. Hebatnya lagi, zenius bisa bikin gue ngerasa yang namanya sbmptn
itu seru banget. Padahal tahun sebelumnya gue takut banget buat ngadepin sbmptn. Konsep deliberate practice
kalian keren abis. Kalau cuma ngandelin bimbel, mungkin gue gagal lagi tahun ini haha. Oiya, artikel-atikelnya
juga jangan kelewatan. Apa yang dibahas di sana bener-bener bikin gue berpikir terbuka. Gue jadi suka sama
hal-hal yang sebelumnya sama sekali gue hindarin. Contohnya, sejarah-sejarah gitu. Penyampaian kalian di
zeniusblog ngena abis. Pokoknya, zenius keren gila lah! Terima kasih zenius. Terima kasih tutor-tutor kece.
Sukses terus buat zenius! :)

7/10/2015 7:38 AM

287 konten yg ditawarin Zen oke punya, mode pembelajarannya gue rasain beda banget sama yg gue terima di
sekolah. apalagi gue ini dari program IPS, saran sih di update lagi ditambahin materi2nya, gue sering liat video
yg sama, dan ngebahasnya itu-itu aja. thanks zen.

7/10/2015 7:26 AM

30 / 64

Testimonial Pasca SBMPTN 2015



288 Awalnya tau zenius dari kakak kelas yg make zenius dan masuk ITB. Setelah diberi tahu, saya langsung
memutuskan tanpa ragu membeli voucher zenius 6 bulan dan langsung bertekad nyicil materi sbm. Bahkan, pas
lagi UAS aja bukannya belajar utk UAS, tapi dengerin video materi sbm :D Semenjak pakai zenius, mind set
saya berubah banyak mengenai belajar. Kata-kata bang Sabda yang paling saya ingat itu bahwa banyak orang
yang ingin berbuat baik tapi caranya salah, dan saya gak mau termasuk orang itu. Saya menyadari bahwa belajar
di sekolah sama sekali bukan cuma untuk sekedar nilai, tapi proses pemahaman akan ilmu itulah yg harus
didapatkan. Semenjak punya pemahaman itu, saya bertekad untuk mencari ilmu untuk mempunyai pemahaman
yg lebih baik dan ilmu itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, zenius :) Semoga ke depan zenius
semakin jaya dan cita-cita untuk memajukan pendidikan Indonesia dapat tercapai. Aamiin..

7/10/2015 7:23 AM

289 Seru sih,jadi tau lebih karena dibahas dari awal.tapii...ga semua tutornya enak buat didenger.beberapa suaranya
membosankan,selebihnya "good"

7/10/2015 7:21 AM

290 Taun 2014 sbnrnya uda kuliah, tapi bener2 ga sreg jd ambil keputusan untuk keluar pas Des14. Setelah itu lsg
beli voucher zenius 6bln. Selama 6bln belajar ga tau knp jd suka sama matematika. Ga tau emang bener2 suka
atau krn tutornya aja (bg Sabda). Alhasil, gw jd milih jurusan matematika di sbmptn ini. Dari desember mulai
belajar bertahap dari awal. Tapi sayangnya waktu 1bln agak kebuang percuma krn metode belajarnya salah.
Akhirnya coba buka 'Zenius Learning' yg sblmnya gw remehin krn gw kira ga penting. Setelah abisin videonya,
eh pikiran gwmalah kebuka bgt. Jd tau step-step belajar yg efektif & efisien (kalo kata bg Sabda). Tapi sejujurnya
step2 itu blm sepenuhnya gw terapin krn faktor males kali. Ngeliat soal sbmptn thn 2014 & 15 rasanya beda bgt.
Udah keliatan 'gampang' nya krn udh digembleng ama zenius. Pokoknya recommend deh utk yg sulit mencerna
belajar di kelas/bimbel/mandiri. Hasilnya gw lulus di Matematika Unsri. Pilihan 2 sih hehe :p

7/10/2015 7:19 AM

291 ngerasa percaya diri saat mengerjakan soal, lebih pengen tahu dari asal usul, menghubungkan berbagai
peristiwa, dan bener kata bang sabda hidup jadi lbih efektif

7/10/2015 7:19 AM

292 Selama aku make zenius jadi banyak perkembangannya deh.. Apalagi utk sbmptn ini.. Walaupun ga lolos tahun
ini (ya iyalah wong aku fokusnya baru beberapa bulan menjelang sbmptn) tapi kerasa banget bedanya...dari
goblok mtk jadi melek mtk.. Hehehehe.. 10/10 would try zenius again utk sbmptn thn besok.. tambuah ciek da :D

7/10/2015 7:14 AM

293 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  zenius KEREN CETAR BADAI GOKIL ABIS!! bener bener ngebuka mata gue terhadap
semua pelajaran yang kayaknya boring abis jadi asik abis!! thanks zenius terutama kak sabda,kak wisnu kak pras
dan lain" nya yang udah ngbantu gue luluuus di sbmptn taun ini :))

7/10/2015 7:06 AM

294 Gue sebenernya belajar dari web zenius, bukan dari Xpedia, itu pun pake member punya temen, jadi itungannya
gue pake produk kalian atau enggak? Pake lah ya? Pake aja.. /abaikan/ Anywaaay, gue murid lintas jurusan nih.
Gue dulu anak IPA yang masih galau mau masuk jurusan apa nanti pas kuliah, dan baru menemukan jati diri gue
waktu kelas 12 (?) Yah, emang sih pilihan jurusan gue (untuk beberapa orang yang suka underestimate) "cuma
sastra", tapi cuma sastra pun tetep aja gue harus belajar materi soshumnya buat bisa tembus ke jurusan yang
gue mau. Dulu waktu gue masih anak IPA, gue belajar biologi pake zenius, dengerin suara kak Pras yang gaul
(?) dan jujur aja, sangat membantu. Apalagi buat murid kayak gue yang tersesat di jurusan yang tidak tepat
/halah/. Gak cuma biologi sih, matematika ipa sama kimia belajarnya juga sambil ngeliatin laptop dan dengerin
suara tutor, kak Sabda sangat membantu gue buat survive di ipa. Hahaha. Abis pindah ke ips pun gue kadang2
masih belajar pake zenius, karena ternyata soal sbmptn matematikanya anak ips pun susah (atau emang
kayaknya gue aja yang sangat lemah di matematika) ?? belajar matematika di tempat les doang menurut gue
kurang, akhirnya di rumah belajar lagi pake zenius. Gue yang tadinya bener2 dodol matematika, pelan pelan
mulai paham, literally paham. Dan pada akhirnya, gue bisa diterima di ptn yang gue inginkan. ?? Gak cuma
matematika sih, belajar akuntansi pun gue pake zenius. YAAY. gue tentu bakal ngerekomendasiin zenius ke adik
adik kelas gue yang tahun depan bakal ikut un dan tentunya akan ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Oh, dan gue tau zenius dari temen gue yang minjemin premium membernya, namanya Jessika. Tutoe favoritnya
kak Pras, dan dia seneng banget pas pernah dinotice kak Pras di twitter. :p Makasih, zen! (Maaf testimonialnya
jadi curhat. HAHAHA)

7/10/2015 6:54 AM

295 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Thanks banget Zen lo dah nemenin gue selama 4 bulan rasanya,Alhamdulillah dapet
Teknik Mesin ITS,kena banget materinya diajarkan dari dasarnya jadi gk mudah lupa,gk kaya di SMA dulu cuma
hafalan rumus mulu abis ujian lupa deh,,, BTW gue dapet saran dari temen gue mengenai produk zenius dah
setelah ngecek di video pertama WOW AMAZING banget deh baru kali ini gue belajar materi yg langsung kena
ke materinya,weh habis itu gue langsung beli voucher zenius di reseller,pokoknya recommeded banget deh buat
lo yang mau mau universitas yg lo impikan oh ya kelebihannya lagi gue bisa nonton online video zenius ini
dimana aja kapan aja,bisa lewat lepi,HP android pun juga bisa,dan jadi temen gue ketika nunggu temen,malam
mingguan(haha nasib),bahkan pas naik kereta juga ditemenin zenius Makasih banyak Zenius........

7/10/2015 6:51 AM
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296 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  zenius bener bener ngerubah hidup gue. dari yang tadinya melulu ngadep buku
sampai bertumpuk yg bikin ngantuk jadi rajin banget banget buka laptop buat mantengin zenius net. nyesel
banget sih baru kenal zenius di awal kelas 3. Kenapa gag dari dulu aja gue pakeknya. bener bener gag bikin
bosen. kadang malah ampe lupa waktu :D meskipun gue bimbel di luar tapi menurut gue lebih enak kalo dijelasin
sm zenius. sebelum sbm kurang lebih 3 bulan, gue nuntasin mapel yg belom gue pahan lewat zenius, dan
alhamdulillah gue keterima di dua jalur, sbmptn dan umpn. Terimakasih zenius, maju terus untuk mencerdaskan
Indonesia :)

7/10/2015 6:50 AM

297 Belajar di Zenius benar-benar efektif, materi yg diserap berasa udah diluar kepala, apalagi Matdas & Ekonomi
Bang Sabda. Pokoknya dijamin ga nyesel jadi member zenius dah Recommended Bimbel Teacher abiss

7/10/2015 6:50 AM

298 sebenernya tau zenius dari temen saya sih, meskipun awalnya gatau zenius itu apa, ternyata setelah diselidiki
zenius itu semacam bimbel online. Saya emang ga pernah pake voucher zenius sih, cuman saya dapet CD
Zenius Matematika IPA dari kakak, hehe. Pas itu saya kasih tau temen saya yang tau soal zenius kalo saya
punya CDnya juga, akhirnya kita saling bertukar sumber belajar. Saya pinjem CD Biologi dari dia, dia pinjem CD
Matematika punya saya. Setiap mau balikin CDnya kita bilang pake zenius enang banget, apalagi yg tentor bang
sabda hehehe. Tentor yang biologi juga seru tuh, ngerti diajarin sama tentornya :D apalagi menjelang UN kita
jadi sering pake produk zenius hehehe. Oh ya setiap inget zenius, saya selalu inget kata bang sabda
"jembrengin aja tuh" :D gatau kenapa diajarin dia tuh kayak diajarin temen sendiri hohoho. Pokoknya thanks ya
buat zenius^^

7/10/2015 6:48 AM

299 Waktu itu waktu pelajaran kimia, temen gue di kasih zenius sama guru jaaauh sebelum UN, dan di sebar gitu
deh ke temen temen lain buat ngejar materi yg belum gimana ya pokoknya materi yg agak agak deh, pertama
buka, kok isinya aneh hehehe isinya kya baru tau gitu dan kan ada tuh contoh soalnya dan itupun jarang banget
gue temuin model soal gituan di contoh soal UN (maklum gue nggak tau kalau zenius itu emang buat belajar
sbm) -_- Karna gue gak tau yaudah jadi gue tutup tu zenius sementara waktu Beberapa minggu kemudian gue
nemuin soal yg mirip banget sama yg ada dizenius, terus gue buka lagi dah tu zenius -_- (sampe disini gue
masih belum tau kalau emang zenius buat belajar sbm) Sejak itu gue jadi sering banget buka zenius buat
ngulang materi atau cari cari contoh soal gitu. Hehehe Lah pas tgl 9 mei kan pengumuman snmptn tuh dan gue
belum beruntung alias belum diterima Aaaaaaa gabut deh gue :3 Terus gue mikir pengen ikut sbm yg tanpa
bimbel tapi bisa masuk, pengalaman kakak kelas gue bisa lulus sbmptn tanpa bimbel gaes, hehehe kan lo tau
soal - soal sbm TOP BGT banget. Awalnya sih gue ragu, bisa enggak bisa enggak, di bantu doa juga sih supaya
kuat otaknya mikir agak keras :3 maklum gaes persiapan sbm gue cuman belajar dirumah pake buku buku sbm
sama buku SMA Nah di tengah belajar itu gue iseng iseng buka leptop gue sekalian refresh bosen liat buku tebel
tebel, nah gue nemu dah tu folder zenius, akhirnya gue belajar pake zenius disisa waktu sebelum tanggal 9 juni
Alhamdulilah gaes bantu banget kan zenius semacem tutorial gitu hehehe Pokoknyaa zenius TOP BGT deh kya
soal sbm :3

7/10/2015 6:44 AM

300 Belajar sama Zenius tuh seru banget. Mau belajar jam berapaa juga Zen pasti siap nemenin haha. Pembahasan
soalnya juga udah jelas banget. Pokoknya kalo udah gabung sama Zenius sih tinggal semangat buat rajinnya
aja!! Pengalaman gue setelah gabung sama Zenius.. Hmm abis ngerjain SBMPTN 2015 ini seenggaknya gue
nggak pingin pingsan kaya pas SBMPTN tahun lalu hahaha gak deng candaaa. Soalnya tahun lalu gue belum
make Zenius kaan dan basicnya gue dari IPA. Jadi sekarang lumayan tercerahkan sih pas ngerjain. Walaupun
gue belum lolos hiks :( Semoga lolos di SIMAK aamiin. Thank you Zen anyway.. Sukses buat Team Zenius
Education!!

7/10/2015 6:41 AM

301 baru intesif pake zenius tuh beberapa minggu sebelum sbmptn. ga nyangka aja belajar baru bentar tapi
materinya jadi pada ngerti, bahkan materi yang dari kelas 10 aku gangerti baru ngerti sekarang -_-

7/10/2015 6:40 AM

302 Zenius itu asik parah, bantu banget. Aku yang awalnya ngeraba-raba karna masih minim pengetahuan soal
SBMPTN jadi lancaaarr banget jawab soalnya. Padahal aku ga bimbel sama sekali cuma belajar mandiri
ngandelin buku soal sama zenius tapi Alhamdulillah aku lolos, padahal belajarnya juga sebulan sebelum
SBMPTN. Thank a lot zenius!^^

7/10/2015 6:40 AM

303 Zenius emang bikin orang menjadi the raeal Zenius parah!! 7/10/2015 6:31 AM

304 Udah jadi member premium dari Agustus tahun lalu, tapi baru serius SBMPTN pas Mei kemaren XP. Walaupun
ga maksimal, tapi kebantu banget sama Zenius, ga tau deh kalo ga kenal Zenius nasib saya gimana. Nyesel ga
kenal Zenius dari dulu. Saran buat Zenius, bikin app di android buat play videonya. Terimakasih banyak! Sukses
Zenius! :)

7/10/2015 6:24 AM

305 Aku baru make zenius karena dikasih id temen yang udah ketrima snmptn beberapa hari sebelum sbmptn
hahaha tapi langsung mikir "lah kenapa ngga dari dulu.." bantu banget sih pas gaada guru jadi bisa nanya
zenius, thank you :)

7/10/2015 6:23 AM
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306 Bentuk blajarnya unik. Suka bgt sama gaya bicaranya yg gampang bgt d mengerti. Antara guru sm siswa tuh
gaada pembatasnya,ya udh ky temen aja karna panggilannya "gue".nyaman deh pake produk zenius,ngga
nyesel blajarnya

7/10/2015 6:23 AM

307 zenius keren abis :D 7/10/2015 6:15 AM

308 Zenius kereeeeeen bangeeeet. Aku waktu itu cuma ngarepin lulus SNMPTN dan nggak pernah kepikiran buat
SBMPTN. Tapi ternyata aku nggak lulus SNMPTN :( sempet kecewa sih terus aku jadi member premium zenius
dan aku cuma belajar dalam waktu 2 minggu sebelum SBMPTN. Tapi, alhamdulillah berkat doa rang tua,
bantuan tentor-tentor Zenius dan kerja keras akhirnya aku lulus pilihan 1 Pendidikan Dokter UNSRI. Big thanks
buat kakak-kakak zenius :)

7/10/2015 6:15 AM

309 Saya adalah alumni lulusan SMK thun 2014, dengan soal SBMPTN yg sesulit itu saya rasa susah bagi anak
SMK ngejar materi anak SMA yg ga diajarin ke gw wktu gw SMK dlu. Tpi sejak pakek zenius ngejar materi jdi
gampang. Materi mudah dipahami dengan konsep. Tentor yg gokil. Recommended bgt buat yg lgi mau dapet
PTN favorit. Thanks Zenius ;))

7/10/2015 6:13 AM

310 Pokoknya Zenius itu keren banget, tutor-tutornya semuanya gaul banget dalam menyampaikan materi, nggak
terlalu formal, lebih mudah difahami, dan punya cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan soal dengan mudah

7/10/2015 6:11 AM

311 Ngerti banget dijelasin di zenius walaupun harus nonton video satu satu hehehe 7/10/2015 6:10 AM

312 Genius gives the best method to solve every kind of questions. Seneng bgt bisa tau zenius, ngebantu bgt kalo
ada pr maupun ngga, trus trik2 ngerjain soal yg cepatnya itu loh bikin jatuh cinta hehhee, plus tutornya yg asyikk
yg ga ngebosenin :) zenius? Mantap!

7/10/2015 6:03 AM

313 Alhamdulillahirabbilaalamin... Akhirnya jurusan yang selama ini aku idamkan terkabul juga, thanks bangett
pokoknya buat zenius yang udah 6 bulan ini nemenin akuu. Jujur ngga boong nih ya, ak sbenernya mulai serius
belajar tu awal juni, itu serius. Disitu ak mati-matian buat ngejar materi yg masih ak belom bisa. Ya walopun
sebenarnya, enam bulan itu ak nyicil dikit-dikit sih, hehe. Bahkan sampe sekarang ak nulis ini, ak masih ngga
percaya kalo ak bisa jadi maba sekarang, apalagi jadi anak malang, wah ngga kebayang banget senengnya. Ini
semua berkat Allah SWT yang udah ngasih nikmat yang begitu indahnya, juga doa keluarga dan tentunya zenius
yang udah nemenin pagi sampe malem walopun cuma seminggu seriusnya wkwk. Emang nih, belajar disini tu
cepet ngenanya, disini kita belajar banget konsep, kalo kita dah ngerti konsep nya, insyaallah pake cara apapun
pastibisa. Thats why? tutor nya jempolan banget, apalagi bang sabda, beuh suaranya tu hloh, enak ditelinga
wkwk.. Kalo ngga mbak siapa tuh aku lupa, suaranya bisa ngangetin para jomblowan wakakak. Apalagi belajar
nya juga ngga gitu2 aja, malah sampe ngeluber kmana mana, jadi banyak ilmu deh. Pokoknya zenius ini salah
satu jawaban buat kalian yang ingin belajar dengan bener. Thats true. Pokoknya zenius enam jempol deh, hehe..

7/10/2015 6:03 AM

314 Tau zenius dari temen. Tapi bukan member, dia ngajak patungan tadinya buat persiapan SBMPTN. Awalnya
sempet ragu. Emang bisa belajar online? Trus konsep bimbel. Apa bedanya sama bimbel offline yg lbh 'jelas'
kehadiran gurunya. Itu sekitar bulan maret, blm mikirin sbmptn, soalnya ngarep snmptn + persiapan un jg, jd
ajakan temen tadi itu, ga terlalu dianggap. Cuma iseng-iseng baca blog zenius sih sering. Darisana jg jd minat.
Pas pengumuman snmptn, temen gue itu lolos. Gue gagal. Kecewa ada, cuma ga keterusan. Langsung
besoknya abis pengumuman snmptn beli voucher zenius. Beneran baru kali ini bisa belajar yang bener-bener
serius, belajar di zenius ga ngebosenin. Serius, disini beneran semuanya pengajar. Ngasih ilmu. Kata guru di
sekolah gue, guru itu banyak banget di Indonesia, tapi yang bisa ngajar cuma dikit. Beruntung banget bisa
belajar sama pengajar yang ga cuma ngasih materi, tapi ngasih bekal buat kedepannya. Hanya sekitar satu
bulan belajar, gadang tiap malem tanpa bosen, akhirnya bisa masuk jurusan yang emang gue pengen. Bukan
cuma digunain buat test, tapi ilmu dari zenius bener-bener ngubah cara pandang kita di segala hal. Sempet
nyesel, kenapa ga daridulu kenal zenius. Pokoknya ga rugi belajar di zenius. Oh iya saran buat kakak-kakak di
zenius, kalau bisa, sosialisasiin zenius nya lebih diperluas lagi, bukan cuma ke siswa, tapi ke guru ke sekolah-
sekolah, siapa tau sekolah mau mengadopsi metode belajar di zenius. Itung itung mengamalkan pembukaan
UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa :). Terimakasih banyak zenius, terbaik lah.haha

7/10/2015 6:01 AM

315 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Zenius kereeen abis!!! Ga nyangka banget bisa lolos FK UGM :'') Padahal awalnya
aku udah yg pesimis banget dan berniat mengubur keinginanku buat kuliah FK, setelah ditolak di snmptn. Tapi
aku keinget artikel2 di zenblog tentang milih jurusan dan passion, aku buka juga testi2 mereka yg sukes sbm
dengan zenius. Daan...aku pun nekat milih fk ugm di pilihan pertama. Karena kalo aku ga milih apa yg aku
pengen, selamanya aku bakal nyesel dan penasaran, at least, I have tried :) Setelah itu aku pun mulai ngebut
belajar, pagi di bimbel, sisanya zenius. Gitu terus selama +/- 1 bulan. Tapi persiapanku gabisa dibilang cuma
sebulan juga, sih. Karena emg dr kls 11 udah pake dan konsep2nya itu bener2 udah ngebentuk mindset aku buat
menghadapi soal. And finally, here I am, FK UGM 2015 :')

7/10/2015 6:00 AM

316 Gak tau gw knp ngk dpet, pdhal pas gw ceck betul 65 salah15, apa gara2 gw tanda tangan sma nyalin pernyatan
pake pensil?? Ah yasudahlaah, Allah tau yg terbaik, so far, gw lumayan puas pake zenius

7/10/2015 5:58 AM
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317 awal tau zenius kan dari twitter waktu itu juga pas liat twitter zen, kebetulan pas hari pengumuman sbmptn tahun
lalu. dan kebetulan karena naik naik an kelas 3 juga gue harus nyari les. tapi sebenernya jujur gue orang nya
kalo les ogah ogahan.nah akhirnya ketemu deh sama produk zen yang bisa bikin les dirumah sendiri. awalnya
gue kira bakalan berhasil dengan belajar sendiri dirumah etapii setiap buka laptop pasti ngantuk mulu alhasil
produk zen gue anggurin gitu aja. mendekati sbm, baru gua mulai belajar itu juga kalo gasalah pertengahan mei
dan gue belajar pake produk zen!! dan woww gue nyesel parah ga pernah nyoba untuk bertahan lawan kantuk
gue buat dengerin zen, kesempatan yg sia sia banget :( gue nyesel se nyesel nyesel nya karna terlambat make
nya, dan gue cuman belajar TPA dan dasarnya doang, dan semua yg ada di video zen itu menarik, bikin gue
semangat mau ikut sbm lagi setelah sebelumnya ogah ogahan mau ikut tes karna ga yakin duluan. ya tapi
akhirnya lumayan lah walaupun keterima di pilihan ke 3 ini juga berkat zen salah satunya!!

7/10/2015 5:50 AM

318 seru bgt bisa belajar 24 jam terus bisa ngulang sesuka jidat gue, terus bisa bikin gue ketawa ga jelas gara2
lawakan tutor2nya sampe nyokap gue bingung anaknya kenapa hahaha-_- bisa cerita2 ke temen ada tutor yg
keren bgt ilmunya namanya sabda putra subekti, gila ga pernah ketemu atau bhakan ngobrol langsung tp gue
yakin dia orangnya hebat bgt. keren lah sukses terus buat zenius, gue masih nunggu simak ui nih doakan
yaaaaa. oiya saran aja materi soshumnya diperbanyak ya di bagian teorinya hehehe

7/10/2015 5:50 AM

319 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku ikut SBMPTN 2015. Jadi setelah aku
nerima pengumuman SNMPTN 2015, dan aku tau kalo aku ngga keterima, aku langsung meet up sama
temenku. Tadinya aku mau ikut bimbel konvensional, tapi temenku itu nyaranin buat pake zenius aja. Dia
sebenernya belum pernah pake zenius juga, cuma dia bilang kalo dia tertarik karena testimoninya yang bagus
bagus. Alhasil aku beli deh voucher zenius buat satu bulan. Aku mutusin buat pake zenius aja karena pas itu
waktunya udah mepet banget ke sbmptn dan takutnya kalo ikut bimbel konvensional cuma buang-buang waktu
aja. Terus juga kalo zenius kan belajar lewat video gitu jadi bisa belajar kapan aja dimana aja dan belajarnya
juga lebih fokus karena sendirian. Harga vouchernya buat satu bulan juga terjangkau banget dan jauh lebih
murah dari bimbel konvensional. Akhirnya dalam waktu satu bulan aku nyoba buat nyelesein video video materi
di zenius dan alhamdulillah walaupun waktunya singkat, cuma satu bulan, tapi hasilnya cukup memuaskan. Itu
semua juga dibarengi usaha, doa dan juga motivasi dari teman-teman dan keluarga. Terima kasih ya zenius,
sukses selalu kedepannya :-)

7/10/2015 5:48 AM

320 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Belajar pake Zenius itu bener-bener metodenya mantep banget, prinsip belajar untuk
dimngerti bukan dihafalkan bener-bener tersampaikan banget. bahkan sampai hari ini yang namanya perbedaan
discovery sama invention bener-bener udah masuk keotak gue, sampe kerelung hati yang paling dalam pula
#tsah pas ngerjain SBMPTN gue berasa gampang banget apalagi dibagian kemampuan IPS beuhhhh, ini
berasa jalan tol, lancarrr.... jujur sebenernya memang kesalahan gue belajar untuk persiapan SBMPTN itu bener-
bener mepet hanya H-2 Minggu gue baru belajar. tapi zenius bagaikan dewi fortuna yang turun dari langit untuk
membantu gue, di zenius ada banyak banget konsep dan cara berfikir yang menurut gue efisien banget,
ketimbang gue harus menonton semua video materi sampai mata merah dan kadang begadang, hal ini lah yang
gue jadikan senjata untuk pertempuran SBMPTN, jadi gue lihat semua tentang cara belajar materi IPS, terus gue
tonton video-video pendukung lain nya seperti cara menghemat waktu, pola fikir, important thinking tools, dll
yang mendukung cara belajar yang menurut gue efisien. baru setelah itu gue belajar meteri yang nggak gue bisa,
referensi nya sih dari artikel nya bang Sabda PS tentang Delibrate Practice. terakhie nih zen (sebenernya masih
banyak) pesen untuk ade kelas coba belajar berfikir efisien bukan memaksakan harus menonton semua video
atau mempelajari semua video sampai akhirnya nggak ada yang masuk satu pun, karena manurut penelitian
manusia hanya mampu menerima 15% materi/informasi dalam satu hari, jadi berfikirlah efisien, tapi lebih bagus
nya lagi kalau belajarnya udah mulai jauh-jauh hari, jangan kaya gue ya... okey, that's it zen...

7/10/2015 5:48 AM

321 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Assalamualaikum wr wb Saya make zenius dr bulan September 2014. Saya kira saya
udah telat, karena harus belajar untuk UN dan jaga2 kalo ga lolos SNMPTN. Karena idealnya jadi member
zenius tuh dr awal kelas 10, supaya fondasi pengetahuannya kuat. Tapi ga masalah, hanya dengan penggunaan
rutin ±9bulan, khasiat zenius sudah kerasa saat UN, meski ga lolos di SNMPTN, buktinya justru dengan rutin
belajar di zen bisa lolos di SBMPTN. Hingga saat ini Saya masih terdaftar sebagai member zenius.net hingga
Januari 2016. Dan untuk berlangganan voucher zenius ga ada ruginya sama sekali (asal punya koneksi
memadai). Tapi yg Saya rasa dengan pakai kecepatan internet rendah sekalipun video zenius.net dapat diakses.
Berkat zen Saya bisa bimbel tanpa harus pergi ke lembaga bimbel, karena rumah bisa dijadikan lembaga bimbel
tsb. Sekali lg makasih zen dalam kontribusinya mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia
Wassalamualaikum wr wb

7/10/2015 5:47 AM

322 pas sbmptn otak gua bnr2 ngeblank.. jadi pesen aja ke angkatan2 selanjutnya buat bnr2 siapin mental fisik sama
tingkatin fokus.. seengganya jgn kaya gua yg bahkan baru ngerjain kimia dan biologi di 10mnt terakhir grgr bnr2
ngeblank dan ga ada jam juga waktu itu jadi bikin gua ngerjain fisika dan mtk kelewat santai jadi lupa sama
pelajaran lain:( dan emang ngerjain dalam keadaan panik pas kimia dan biologi di 10mnt terakhir selalu berakhir
pada salah ngisi jawaban meskipun coret2an udah bnr..

7/10/2015 5:45 AM
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323 belajarnya bisa kapan aja. dari malem sampe pagi sambil ngopi,siangnya bisa main :D :D. sukses terus zen.
moga2 semakin banyak yang memakai produk zenius (special thanks to kak sabda yang jago parah
matematikanya)

7/10/2015 5:45 AM

324 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  zenius keren,cara ngajarnya enak,membuat kita memahami betul betul makna
ilmu,bukan sekedar menghafal rumusnya,saya waktu itu yakin bisa masuk ptn favorit tanpa ikut bimbel,saya
yakin dengan modal bismillah dan usaha saya dengan belajar bersama zenius.net saya bisa masuk ptn
favorit,selain menghemat biaya,saya pun bisa mengoptimalkan waktu saya,Alhamdulillah berkat Allah dan usaha
saya bersama zenius.net bisa tembus juga ke geologi universitas padjajaran Thanks zen,you're cool!

7/10/2015 5:44 AM

325 Belajar pake zenius asik banget!! Walaupun belajarnya cuma lewat video, tapi kakak-kakak zenius ngejelasin
pelajaran itu dengan detail b-a-n-g-e-t. Detail tentang konsepnya, gimana cara penyelesaian soalnya, kenapa
begini, kenapa begitu, kenapa ini bisa salah, dll nya dan itu dijelasin dengan cara yg asik, simpel, ringkas, dan
gak berbelit-belit. Pokoknya bikin ngerti banget lah. Gak kalah sama bimbel-bimbel di real life dehh haha.

7/10/2015 5:43 AM

326 Asik banget dan ga ngebosenin pake zenius sampe rela begadang tiap hari terutama sama bang @sabdaPS 7/10/2015 5:42 AM

327 gue lulusan smk jadi bener2 buta pelajaran anak ipa lah, nah saat gue pake zenius kebantu bgt sih tapi sayang
gue baru tau zenius tuh telat bgt baru bulan juni:'( jadi gue ngerasa hasilnya blm maksimal sih. Yaa pokoknya
kalo ada org mau masuk ptn gue saranin pake zenius sih, gatau kenapa gue rada susah kalo belajar apalagi
online tapi pas make zenius jadi lebih gampang soalnya di ajarin cara simple buat ngerjain dan gak ngebosenin
lagi haha da best deh zenius. *ps: gue nyesel kenapa baru tau zenius telat :(

7/10/2015 5:42 AM

328 Zenius ngubah pola berpikir. Bikin candi sama ilmu. Tutornya inspiratif semua. Kalo ngedenger tutornya aja udh
kaya dewa. Pengen ketemu cuma baru ketemu pras doang. Btw, saya murid DPP SSC Fatmawati yang pake
program full dari zenius.

7/10/2015 5:38 AM

329 Bantu pkoknya..apa lg Biologi sama Madasnya.. 7/10/2015 5:38 AM

330 Pengalaman saya menggunakan Zenius sangat seru. Zenius membantu saya dalam belajar dengan
mengunakan berbagai trik yang menurut saya mempermudah pelajaran yang sulit menjadi gampang. Pokoknya
buat semua harus coba deh pakai Zenius. Sukses yaa buat Zenius, terima kasih sudah membimbing saya ??

7/10/2015 5:38 AM

331 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Gara gara pake zenius, materi materi fisika yang ga gua ngerti dengan belajar materi
singkatnya dari kak sabda bikin gua jadi tau materi dasarnya, alhasil pas sbmptn alhamdulillah gua bisa ngerjain
beberapa yang dulu dulu kalau TO bimbel , saintek jarang gua sentuh, saking ga ngerti apa apa haha. Thanks
yaa buat zenius sama para tutornya khususnya bang sabda yang kalau ngasih tutor top markotop banget deh
yak haha

7/10/2015 5:35 AM

332 Page not found 404 7/10/2015 5:33 AM

333 satu hari sebelum test sbmptn saya belajar soal soal dan video dr zenius. dan penyelesaian penyelesaian dr
zenius juga membantu banget. cepet ingetnya :D makasih zenius ^_^

7/10/2015 5:32 AM

334 biologinya ngebantu bgt, kimianya kurang menurutku, sisanya sih top deh.. 7/10/2015 5:28 AM

335 sumpah zen, waktu gua ngga keterima snmptn gue langsung belajar sbmptn zen dari awal. Jadi cuma punya
waktu 1 bulan doang buat nguasain materi dan sempet galau juga mau belajar darimana. untung aja waktu itu
teringat zenius karena temen pernah make. Alhamdulillah gua pelajarin semuanya meskipun ngga semua dapet
dan Alhamdulillah gua lulus sbmptn. makasih zenius

7/10/2015 5:27 AM

336 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  UIUI  Gw angkatan 2014, tahun kemaren gw dapet di salah
satu PTN di jakarta tapi gw memutuskan untuk keluar demi mengejar cita-cita (sebenernya gw cuma kuliah 2
hari sih). Gw belok dari jurusan awal gw yang tadinya IPA pindah ke IPS karena gatau kenapa gw ngerasa
passion gw bukan di IPA. Selama periode 2014 gw bener2 gabut abis gatau mau ngapain setiap hari akhirnya
ngegame seharian bener2 ga putus, sampe akhirnya gw ketemu temen gw yg kuliah, dan mereka nyeritain
gimana sulitnya perjuangan mereka. Akhirnya terhitung mulai periode 28 desember 2014 (gw inget banget) gw
stop ngegame, uninstall semua game, dan bener2 vakum. Tanggal 3 januari 2015 gw inget bgt pertama kalinya
gw pake zenius.net (gw beli voucher di Indomart), sebagai orang yang pindah jurusan dari IPA ke IPS gw
ngerasa zenius.net ini bener bener ngebantu gw buat belajar (terutama) ekonomi karena pengisinya guru favorit
gw Sabda, dan Sejarah yang walaupun sampe berpuluh2 video gw babat habis semua. Akhirnya karena ga puas
cuman belajar di dunia maya, gw memutuskan untuk ikut sebuah bimbel (lumayan untuk try-out dan
pemantapannya). Selama bimbel hasil hasil try out gw cukup memuaskan, sampai akhirnya gw memutuskan
buat pilih Akuntansi di Universitas Indonesia. Awalnya gw bener2 minder karena saingan gw anak2 ips murni yg
udh belajar ips kurang lebih 3 tahun lah selama sma, lah gw baru belajar 6 bulan kurang, tapi bermodal nekat gw
hajar aja gw buletin pilihan SBMPTN gw. Saat hari-H Alhamdulillah gw lancar ngerjainnya dan lumayan bisa.
Sampe kemaren tanggal 9 juli pengumuman SBMPTN Alhamdulillah gw berhasil diterima di salah satu jurusan
favorit IPS di Indonesia, Thank you Zenius :)

7/10/2015 5:19 AM
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337 Asik sih pake zenius. Beneran ngerti. Apalagi aku crossing kan dari IPS ke IPA. Sangat membantu. Apalagi
fisika nya waaaaah beneran ngerti bangett!!! Tapi pas sbm belum terlalu siap dan mateng dan belum jodoh deh
:')))))

7/10/2015 5:18 AM

338 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Gue mau ngucapin terima kasih ke Zenius terutama Sabda, berkat dia dasar-dasar
matematika dan fisika gue jadi terbantu banget. Tadinya gue gak ngerti apa-apa sama fisika, sekarang jadi
ketagihan. Cara belajar gue juga jadi gak asal-asalan lagi, sekarang gue jadi bisa belajar dari dasar sampe
ngerti. Thank you so much for always being there for us 24/7!

7/10/2015 5:15 AM

339 Keren! Ga ngebosenin. Recomended bgt! 7/10/2015 5:02 AM

340 Saya terima kasih banget untuk zenius membantu sekali sbm saya terutama bagian tkpanya. Udah gitu gurunya
kocak lagi haha ampun deh. Saya juga terima kasih sama guru inggris sama sejarahnya asik ngajarnya ga bikin
ngantuk. Semoga kedepannya makin baik ya zenius makin banyak ngebantu orang-orang. Selalu jadi yang
terdepan!

7/10/2015 5:00 AM

341 Jadi tau zenius itu dari temen smp yang sekarang udah di UI. Karena waktu itu sma jurusan IPA dan pengen
loncat ke IPS, jadi agak bingung. Belajar IPS cuma kelas 10 doang eh berani banget ngambil kuliah soshum,
pilihannya waktu itu tinggi lagi mau ke UI. Otomatis kalo cita-citanya tinggi berarti usahanya juga harus tinggi
dong? Nah, itulah pertama kali gue memberanikan diri jadi member premium zenius! /elah/. Dan gue bener-
bener ga salah sob, selain ikut bimbel, zenius itu bener-bener ngebantu banget! Gue yang cengo banget
awalnya mulai bisa dikit-dikit ngerjain soal. Bagusnya di zenius itu, kita ga hanya belajar soal-soalnya, tapi
konsepnya! Jadi mau sesusah dan se-variatif nya soal SBMPTN itu, kalo lo semua ngerti konsepnya, pasti bisa!
Itulah yg zenius tekankan sama murid-muridnya. Pokoknya zenius bener-bener recommended. Sumpah deh,
kalian ga bakal nyesel kalo kalian manfaatin bener-bener. Well, walaupun gue belum beruntung keterima di UI
SBMPTN kali ini, tapi gue jadi dapet Unpad hehehe. Pokoknya rejeki ga kemana deh, asal ikhtiar+tawakal ya!
Selamat berjuang!!!

7/10/2015 4:59 AM

342 Mendaftar di ITB merupakan perwujudan mimpi gue, tapi sayangnya belajar gue "so late" . Baru sadar ITB ga
bisa dianggap kayak universitas lainnya di Indonesia. Semangatt buat gue yang ga lulus tahun ini. Sampe
ketemu ganesha 2016! ^^

7/10/2015 4:54 AM

343 Pas tau gue ga lolos SNMPTN, gue mulai belajar serius di Zenius. Emang sih mepet banget, persiapan ga ada
sebulan kayaknya susah buat dapet sbm tapi gimana lagi, gue ngebet pengen kuliah di UA. 12 Mei 2015 pertama
kalinya gue nonton video Zenius sebagai member premium. Gue paling seneng belajar TPA, seru! Kalo TKD
Soshum gue baru belakar dikit banget. Inget banget gue baru belajar kemapuan IPS di bab Ekonomi video ke 7.
Nah pas tes sbm kemarin gue ngandelin TPA aja, soalnya cuma itu yang gue ngerti. Bagian TKD gue pasrah,
buat anak SMK yang pelajaran IPS-nya dikit, soalnya mematikan. Gue ga tau apa-apa tentang Ekonomi,
Sejarah, dll. Di lembar jawab gue isi semua tuh TKD-nya, iya, gue isi. Tapi ngarang. Gue cuma berharap TPA
gue bisa nolong TKD gue. Dan ternyata bener, TPA yang diajarin Sabda sakti banget. Gue dapet sbmptn pilihan
pertama di univ yang gue pengen. Ga ngerti lagi, gue seneng banget. Ga nyangka anak SMK yang crossing
kayak gue bisa dapet satu kursi buat kuliah. Thanks, Zenius! Gue bakal rekomendasiin ke adek-adek kelas gue
biar sukses bareng! All the love.

7/10/2015 4:52 AM

344 walaupun aku cuma pake paket yg sebulan, yg awalnya cuma nyoba doang.. hehe tp sadar atau engga zenius
itu guru pertama yg ngajarin materi soshum sbm.. aku yg buta banget ips cz aku awalnya anak ipa.. tp berkat
zenius jd ngertilah materinya

7/10/2015 4:50 AM

345 Amaze! Bisa "mudeng" soal yg ga bisa dipelajari sendiri di buku sbm. So, karena tipe belajar saya audience jadi
nyambung banget kalo belajar pake cara zenius dg video gitu, bahasanya santai banget. Jadi ga bikin spaneng
dan belajar jadi relax

7/10/2015 4:47 AM
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346 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  hay zenius, sorry ya kayanya testimonial gue bakal agak panjang nama gue
angga gue anak angkatan 2014. awal mula gue kenal zenius itu waktu masuk kelas 3 semester 2. gue bukan
anak yg pinter, nilai raport juga pas2an dan udh yakin bgt ga akan lulus snmptn. karena gue yakin bakal gagal
snmptn entah kenapa gue jadi panik dan jadi gila belajar, gue belajar tiap hari. pagi siang di sekolah, sore di les,
dan malem pake zenius (gue sering begadang sampe jam 1 buat mantengin zenius loh hahaha). terus singkat
cerita tibalah waktu pengumuman snmptn waktu itu gue ambil teknik geologi unpad, hasilnya ? ga lulus cuuuyy
tapi ga tau kenapa gue sama sekali ga kecewa. daaaan jengjeng sbmptn 2014 datang juga, jujur waktu gue liat
soalnya gue kaget ini soal ko susah bgt -,-. sebenernya gue pesimis bgt waktu itu, tapi lo tau hasilnya apa ? gue
LULUS FARMASI UNPAD 2014, ternyata ga sia2 hasil begadang gue bareng zenius. terus gue kuliah kan
disana tapi gatau kenapa udh jalan 1 semester di kepala gue muncul satu pemikiran (pemikiran ini rahasia, sorry
ya ga diceritain disini) gue waktu itu mulai mikir2 buat pindah dan akhirnya gue fix putusin pindah pas bulan april,
gue beli vocer zenius lagi dan gue sempetin belajar di sela2 kuliah yang sibuk banget ( satu minggu 6 praktikum
cuuyyy mantaaaaap). akhirnya sbmptn datang lagi (jadwal sbmptn barengan sama uas kuliah gue :') ). soal
sbmptn 2015 ga sesulit 2014 tapi karena udh banyak banget pelajaran yg lupa ya buat gue tetep susah hahaha.
setelah sebulan nunggu pengumuman datang lagi, entah keberuntungan apa yg gue punya gue lulus lagi
PENDIDIKAN DOKTER UNAND 2015 yaa meskipun bukan pilihan 1sih tapi tetep seneng bgt gue. thanks bgt
pokonya zenius gue sampe lulus 2 kali berkat kalian tutor2 yang ga pernah gue liat hahahaha.

7/10/2015 4:32 AM

347 Pokonya waktu itu lagi sering2 nya to buat sbm, kebetulan aku ikut bimbel juga selain di zenius.. To bimbelan
pulangnya jam 2.. Karena rumah aku jauh dari tempat bimbel dan aku pake kendaraan umum #curhat jadi
sampe rumah jam 3, istirahat.. Terus jam 4-8 belajar dari buku latihan yg ada ulasan materinya.. Lanjut buka zen
buat pembahasan soal sama kejar teori sampe jam set 12.. Gitu setiap hari... Sampe waktu to sbm di bimbelan
ningkat terus dan waktu to lolos di itb sith r, ga sampe disitu.... Buat persiapan sbm, aku buka zen buat mantepin
biologi sama kimia sebagai jurus andalan sbmptn.. Kalo tpa berikut matdas nya kebetulan aku sering dapet skor
bagus saat to jadi aku hanya sedikit latihan untuk itu. Aku buka bio itu paling seneng karena ada bang pras..
Senengnya itu dia bener2 asik nyampein materi dengan agak kocak dan iluatrasi gambar yg gampang bgt buat
diinget.. Tapi ternyata cuma dikit bab yg bang pras bahas... Selain nya tutornya perempuan aku ga tau siapa
soalnya pake zen belum lama.. Dari kelas11.. Buat kimianya ngebantu banget dari segi pengerjaan soal.. Ngaitin
materi sana sininya pokonya tutor zen (kak yoki) oke bangetttt Oiya... Ga lupa bang sabda yg udah nyembuhin
aku dari sakaw fisika, dan mat ipa... Thanks bgt buat zenn Kemaren sbm pilihan 1 aku ambil itb sith r pil 2 untirta
tek kim.. Waktu ngerjain sbmptn yakin bisa dan di cek kunci jawaban pun dapet passing grade lumayann.. Tapi
tetep aja semua nya tuhan yg nentuin... Aku dapetnya di untirta tek kim :) Pokonya makasih bgt zen, dari mulai
aku tau lewat blog nya, nonton video nya di hp.. Di laptop.. Sambil makan sambil leyeh leyeh.. Ah makasih
pokonyaaaaa Sampe kuliah juga untuk 1 tahun pertama kayanya aku bakal beli produk zen lagiii Belajar itu
menyenangkannnnn! Salam sukses zen, kuliah dimana aja yg penting kita suka dan bisa jadi masternya! Doain
ya zen supaya jadi chemical engineer dan chemical preneur dimasa depan :))

7/10/2015 4:25 AM

348 Bukunya lengkap! 7/10/2015 4:19 AM

349 Sebenernya gw udah berstatus mahasiswa di UNS, niat gw mengikuti SBMPTN tahun ini pengen pindah jurusan
aja. Gw intense bgt pake zenius dr awal gw mulai persiapin SBMPTN, dan ga hanya membantu untuk itu aja,
untuk kuliah gw membantu banget, biarpun gw ga keterima, but it's okay! Dan tahun ini penggunaan Zenius lebih
intensif drpd tahun lalu jadi bener-bener kebantu banget mengingat materi2 SMA yg lalu2 dan juga buat ujian di
kampus. Thanks for that Zenius!

7/10/2015 4:15 AM

350 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Gada kata lain selain: GOKIL!!!!! Gue alumni yang murtad dari
IPA ke IPS tapi bisa ngejar materi soshum dari nol banget cuma pake zenius doang! (Serius!) Tadinya udah
pesimis gabakal keterima karena gue bukan anak bimbel, gue bener2 pake zenius doang (tambah internet sama
buku buat pembanding) Sebagai alumni, gue berjuang penuh tekanan banget. Keluarga gue pada judging karena
gue belum kuliah. Guru2 sekolah pada kesian ke gue. Temen2 gue satu persatu sibuk kuliah. Ah lengkap deh
tekanannya tuh! Sebenernya gue udah keterima di UPI via sbmptn, tapi singkat cerita gue tolak gegara abis baca
blog zenius tentang alumni yang harus ngulang. Gue masih kepengen HI UNPAD pikir gue. ya, UNPAD. Tapi
lama kelamaan.... Zenius mencekoki gue berbagai asupan motivasi yang oke sampai finally gue pilih UI dan
voila, HI UI! Ya Allah ZENIUS SERIUS GOKIL!!!!!! Akhirnya gue bisa menghilangkan huruf P menjadi 2 huruf saja
dengan bantuan zenius. Dari UPI menjadi UI :")

7/10/2015 4:10 AM
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351 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Parahh. Parah parahhhh. Gue masih kaget banget sampe detik ini. :)) Jadi
gue ini alumni, dan sebenernya gue udah kuliah di salah satu FK PTN di Jawa Barat. Sebagai orang Betawi gue
ngerasa gue maunya stay di tanah kelahiran gue dan berkarir disitu... jadi gue memutuskan untuk ambil
kesempatan SBMPTN lagi. Tau ttg zenius udah lama, tapi tertarik buat nyoba baru setelah SBMPTN 2014 HAHA
tlt bgt ya. Yaudah gue beli voucher zenius net 1 tahun yg 400rb. Sibuk dengan FK, keinginan gue buat pindah
sempet pudar. Lagian FK tempat gue bljr dulu enak bgt parah. Cuma ya alesan demografis dan keluarga...
akhirnya gue tetep kekeuh buat bljr mati2an demi FK UI dan start mengorbankan waktu belajar gue di FK buat
persiapan SBMPTN. Hasilnya? IPK tahun satu gue tetep cumlaude dan gue lulus FK UI :") seneng banget liat
nyokap bokap super seneng. Makasih zenius, makasih banget. I can never thank you guys enough. Selama
belajar pake zenius gue ngerasa seberapa messed up nya sciences itu diajarin di SMA. Gilak, SMA tuh
ngancurin banget the beauty of natural sciences. Gue yang sempet udah ogah sama eksak SMA jadi seneng
lagi. Makasih udah bikin gue menghargai dan menikmati the joy of learning, dan menghadiahkan sepelintir kata
"Selamat". :)

7/10/2015 4:06 AM

352 Zenius itu sumpah keren abis!!agak nyesel sih baru kenal ama zenius pas udah lulus SMA. Ngajarinnya
santai,pake konsep gk sekedar ngapalin jadi bikin ketagihan. Recomended bgt deh pokoknya.

7/10/2015 4:03 AM

353 Menurut gue zenius itu bagus banget produknya. Produk super lengkap sih justru. Kalo ditanya masalah ampuh
ngga buat ngebabat un,sbmptn dll itu sih menurut gue lebih ke diri si pemakai. Kalo si pemakai produk rada
males (kaya gue) ya hasilnya ngga bakal maksimal. Selain memakai produk yang bagus, lo juga harus
semangat, tahan banting sama rasa males lo. Tips gue sih buat sukses di semua ujian adalah kalahin rasa males
lo!!! Ini penting banget. Oke, balik ke zenius. Zenius ini adalah produk super lengkap menurut gue. Metode
pengajarannya juga gue suka banget karena lebih mengedepankan konsep, jadi lo ngga cuma main rumus.
Lupa rumus, lo bisa pake rumus lo sendiri. Tapi kelemahannya ya lo gabisa belajar pake zenius buat kebut
semalam. Pada dasarnya sih belajar kebut semalam emang sangat nggak dianjurkan. Itusih menurut gue. Buat
lo yang bingung antara mau pilih zenius atau bomber gue saranin sih lo bisa pake zenius di awal awal
pembelajaran lo. Lo abisin deh materinya sama soal soal zenius sampe lo bener bener paham. Setelah itu kalo
ada lowongan buat ikut bimbel singkat boleh lah tuh lo ikut, sekalian buat try out yang lebih real, dan bisa dapet
tips tips berbeda dari bimbel. Jadi intinya buat konsep awal tentang suatu materi gue jagoin Zenius. Kalo buat
soal soal try out yang update dengan berbagai tingkat kesulitan lo bisa pilih beli buku/cari di internet/ikutan
bimbel. Nah, masalah sbmptn sih gue ngga punya cerita yang gimana gimana sih. Pokoknya sih lo harus kerjain
semampu lo. Dan, gue mau menepis isu isu ga jelas tentang sbm yang bisa bikin lo resah (termasuk gue waktu
itu) adalah bahwa "kalo lo punya nilai minus di satu bidang studi lo bakal otomatis gagal". Itu ga bener. Gue
minus 1 di mata pelajaran geo dan gue masih lolos sbmptn. Selain itu nilai terendah gue yang lain adalah bahasa
inggris, disitu gue dapet 3 karena gue ngejawab 1 soal bener dan 1 soal salah. Tapi tetep, lo harus kerjain
semaksimal mungkin. Jangan ngebut belajar dibelakang. Tapi harus ngebut belajar di depan. Semangat

7/10/2015 4:01 AM

354 Di zenius 1 soal bisa punya byk cara buat diselesaiin...nyesel banget karna baru tau zenius pas kls 12 SMA
karna harusnya dari SD udah langganan...

7/10/2015 4:01 AM

355 Oke, sebelum gue ini cuma anak smk yang punya impian kuliah di negeri. Mungkin kalo dipikir-pikir impossible
Karena pelajarannya 180 derajat beda sama smk. Tapi, gue ga nyerah dan akhirnya kakak gue nyaranin untuk
pake zenius. Awal beli buat sebulan dulu dan setelah dicoba emang asik. Akhirnya gue beli lagi buat 6 bulan
kedepan. Belajar pake zenius emang asik, dijelasin secara detail dari konsepnya. Terus juga banyak soal latihan
buat ngukur kemampuan selama belajar zenius. Gue mau buka materi apa aja pasti Ada, pasti lengkap. Dan gue
paling suka pengajaran TPA sama bahasa inggris. Asli, pas gue ngerjain TPA pas sbmptn gue ga ngerasa sulit,
libas semua haha. Ya meskipun ga keterima di pilihan pertama tapi pilihan kedua, gue cukup seneng dengan
usaha gue selama ini. Thanks to you, zenius.

7/10/2015 4:00 AM

356 Alhamdulillah, belajar bareng Zenius emang keren! Ilmunya dapet, fun nya juga dapet. Aku juga dapat banyak
ilmu yang sebelumnya belum pernah dikasih di sekolah. Diskusi bareng temen atau guru pun jadi enjoy.

7/10/2015 3:59 AM

357 Pas lagi di kelas, guru gak ada eh temen2 pada nonton film iya sih seru cuma saat itu udah kelas 12 masa iya
masih santai2 yaudah aku buka laptop trus belajar bareng zenius aja. Saat lagi asik nonton video zenius, temen2
ngiranya lagi nonton film juga eh ternyata pas di liat belajar dan temenku langsung pengen tau eh dia ikut nonton
dan kesimpulannya dia tertarik buat pake zenius tapi adeknya yang gunain. Hahaha

7/10/2015 3:59 AM

358 Keren 7/10/2015 3:58 AM
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359 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  Tahun lalu gw sempet beli voucher Zenius yang 3 bulan. Sayangnya belum rezeki
untuk lolos SBMPTN 2014 (dulu gw milih saintek). Nah gw putusin deh untuk ngulang tahun 2015 ini. Gw pun
beli Xpedia paket alumni. Akhirnya gw buletin tekad untuk lintas jurusan, ngejar apa yang selama ini jadi passion
gw (Ilkom/Jurnalistik). Awalnya sih keteteran ya. Terutama di mapel Sejarah. Tapi gw coba perdalam materi2
yang ada di CD Zenius. Gw mulai semuanya dari nol. Gw coba pelajaran2 soshum satu per satu. Dan yang
paling narik perhatian gw adalah mapel Ekonomi yang diajarin bang Sabda. Gila men, gw langsung suka banget
belajar Ekonomi. Kayaknya dalam waktu 2 hari gw abisin deh tuh teori Ekonominya. Langsung ketagihan
pokoknya belajar Ekonomi. Konsep yang diberikan bang Sabda keren parah!! Sebelumnya gw mau cerita, gw
lulusan SMK dengan program sekolah 4 tahun. Gw lulus tahun 2014, ikut SBM, tapi gagal. Gw akhirnya
bertekad untuk ngulang dan ikut lagi SBM. Walaupun linjur, tapi inilah passion gw. Gw ga nyesel. Lebih nyesel
lagi kalo gw harus kuliah dgn jurusan yang ga sesuai sama passion gw. Akhirnya, ada hikmah dibalik perjuangan
gw selama setahun ini. Gw lulus di Jurnalistik Unpad! Jurusan yang sangat gw inginkan. Argh seneng banget
pokoknya! Thank you so much Zen! Gw yang nekat linjur hanya bermodalkan Zenius Xpedia Alumni, akhirnya
bisa lolos di jurusan yang gw inginkan. Makin sukses ya Zen!!!

7/10/2015 3:58 AM

360 Menurut gue zenius itu bagus banget produknya. Produk super lengkap sih justru. Kalo ditanya masalah ampuh
ngga buat ngebabat un,sbmptn dll itu sih menurut gue lebih ke diri si pemakai. Kalo si pemakai produk rada
males (kaya gue) ya hasilnya ngga bakal maksimal. Selain memakai produk yang bagus, lo juga harus
semangat, tahan banting sama rasa males lo. Tips gue sih buat sukses di semua ujian adalah kalahin rasa males
lo!!! Ini penting banget. Oke, balik ke zenius. Zenius ini adalah produk super lengkap menurut gue. Metode
pengajarannya juga gue suka banget karena lebih mengedepankan konsep, jadi lo ngga cuma main rumus.
Lupa rumus, lo bisa pake rumus lo sendiri. Tapi kelemahannya ya lo gabisa belajar pake zenius buat kebut
semalam. Pada dasarnya sih belajar kebut semalam emang sangat nggak dianjurkan. Itusih menurut gue. Buat
lo yang bingung antara mau pilih zenius atau bomber gue saranin sih lo bisa pake zenius di awal awal
pembelajaran lo. Lo abisin deh materinya sama soal soal zenius sampe lo bener bener paham. Setelah itu kalo
ada lowongan buat ikut bimbel singkat boleh lah tuh lo ikut, sekalian buat try out yang lebih real, dan bisa dapet
tips tips berbeda dari bimbel. Jadi intinya buat konsep awal tentang suatu materi gue jagoin Zenius. Kalo buat
soal soal try out yang update dengan berbagai tingkat kesulitan lo bisa pilih beli buku/cari di internet/ikutan
bimbel.

7/10/2015 3:54 AM

361 pertama tau zenius dari temen aku sekitar bulan april, awalnya aku kira sangat terlambat untuk belajar sbmptn,
aku mencoba mendaftar sebagai member premium. setelah itu ternyata video yang ditampilkan sangat mudah
dipahami dan sangat membantu aku dalam beberapa mata pelajaran yang sulit untuk kukuasai. belajar di zenius
kurang lebih satu bulan ternyata membuatku lbh percaya diri untuk bisa menghadapi soal soal sbmptn.
terimakasih zenius ;)

7/10/2015 3:47 AM

362 Pake zenius lumayan seru cara pembahasannya, ngga bikin ngantuk juga ndengerinnya 7/10/2015 3:46 AM

363 Pertama kali pakai zenius di xpedia 2.0 karena yg pertama gw tontonin adalah zenius learning dan tpa + matdas
yg diajar ka sabda, jd berasa beda impressed aja sama cara ajar dan cara tanam konsepnya.. Keren si... Tapi
kalau boleh sedikitngasih masukan di bagian b.indo entah kenapa gw msh kurang paham sama penjelasan soal
soalnya... Mungkin teorinya kurang detail atau gimana.. Intinya zenius lebih keren dr guru guru sma yg ngajarin
gw... Hehehe

7/10/2015 3:44 AM

364 Aku pake zenius pas kira2 abis unas kalo gak salah. persiapan 1 bulan doang. tapi bener-bener aku belajar
banget dari pagi-siang trus lanjut tengah malem-pagi. Dan bener, hasil gak akan menghianati proses kok. pas
belajar pake zenius aku sering bgt bilang "loh kok gitu doang? mudah bgt ternyata guruku nerangin aja ribetnya
naudubillah" pas tes sbmptn, aku berkali-kali bilang "loh ini kan yang kemarin di zenius" "ini kan yang diajarin
bang sabda bang pio dll" yaudah tinggal ngisi buletan item doang. Jadi pas sbmptn itu kayak ngerasa rada
mudah gitu. dan akhirnya keterima di HI upn. seneng bgt. Terima kasih zen. bener2 tembus loh ini!

7/10/2015 3:44 AM
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365 Hallo^^ cuap cuap sedikit boleh yaa... jadi waktu SMA, hmm.. kelas XII mungkin(?) Temen gue ada yang
minjemin 1 dvd zenius kimia. Berhubung gue belum tau apa itu zenius, akhirnya hanya sia-sia deh dvd nya gak
sama sekali gue sentuh sampai akhirnya gue lulus SMA dan dinyatakan gak lolos SBMPTN 2014:( bagi gue
tahun itu bener-bener suram banget sampai gue terpikir gamau masuk PTN karna udah kecewa banget. Tapi si
temen gue yang tadi minjemin dvd itu lah yang semangatin gue untuk terus tetep kejar PTN. Yah berhubung gue
udah kecewa jadi ya gue ikut2 tes aja tanpa belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun sebenernya ada faktor
lain juga yang menyebabkan gue agak down semangatnya. Akhirnya terbuktilah pepatah bahwa "hasil tidak akan
mengkhianati usaha". Gue gagal lagi di UM. Gue udah sempet daftar swasta dan keterima. Padahal di awal2
persiapan kuliah gue memilih swasta ini untuk cadangan, tapi entah kenapa gue jadi males banget kuliah disitu.
Bener-bener gak ada semangat kuliah. Setelah gue pikir-pikir-pikir-pikir gue memutuskan untuk istirahat setahun
alias nganggur. "Lo nganggur? Terus gimana ortu lo? Mereka setuju??" SAMA SEKALI TIDAK! gue dicuekin ibu
gue lebih dari 1 minggu, bapak gue kecewa sebenernya gue tau tapi beliau gak menunjukkan itu, gue dimusuhin
sodara2. Menurut mereka kuliah tuh dimana aja yang penting punya title SARJANA. Ckck gue miris dengernya.
Selama setengah tahun gue cuma belajar ala kadarnya dari buku-buku Sbmptn. Barulah di akhir desember gue
memutuskan untuk beli xpedia. Itu udah akhir banget. Seinget gue waktu itu gue beli di hari kamis dan senin itu
udah mulai libur tahun baru. Perjuangan gue buat dapetin xpedia juga gak mudah (panjang kalau harus diceritain
hehe) terlebih lagi gue udah ngerepotin temen gue. Buat lo makasih ya:). Akhirnya januari 2015 gue baru belajar
zenius. Itu pun naik-turun semangat belajarnya. Temen temen di zenclub lah yang bisa bikin gue semangat lagi.
Huft sebenernya gue mau cerita lebih banyak lagi tapi gue gatau bakalan sepanjang apa nantinya. Intinya zenius
TOP BGT! Sumpah sebagai pengguna gue bangga banget sama zenius, sama tutor2 nya juga yang THE BEST
banget ngajarnya. Dan yang gak kalah keren adalah zenius learning alias motivasinya yang nampol abiss. Gue
sedih waktu sabda bahas di zenius learning tentang alumni. Alumni yang selalu dipandang sebelah mata. Gue
menyesal kenapa baru kenal zenius, tapi gue bersyukur masih bisa tahu zenius itu seperti apa. Buat kalian yang
belum lolos Sbmptn jangan patah semangat, masih ada UM kok:) walaupun gue lolos di pilihan ketiga tapi gue
tetep bangga dengan hasil atas usaha yang gue lakukan;) sekali lagi terima kasih zenius. Terima kasih juga buat
temen2 yang selalu bikin gue semangat menggapai PTN. Semoga ini awal yang baik. See you^^

7/10/2015 3:03 AM

366 Pake zenius itu jelas banget, detail dan rinci ngutak atik soal nya, sayang kendala saya di paketan internet
sehingga gk bisa belajar terus terusan, semoga saya bisa beli xpedia yg alumni, semoga saya lolos SBMPTN
dan ujian ujian lain tahun depan!!

7/10/2015 3:01 AM

367 Pake zenius, rumus2 yang sulit jadi mudah dihafal karena tau asal muasalnya, jdi enak klo ngajarin temen yg
blum paham. Zenius udah setara bimbel! Top Banget memang.. Hidup Zenius!

7/10/2015 2:43 AM

368 Gue suka banget belajar pake zenius! Sebenernya gue udah tau zenius waktu kelas 3 SMA tapi cuma nonton
video yg gratisnya aja. Setelah gw memasuki bulan pertama kuliah di semester 4, gw ngerasa ga seharusnya gw
disini. Akhirnya gw mutusin buat ikut sbmptn, gue beli voucher zenius bulan Mei dan bener2 fokus belajar 2
minggu cuma lewat video. Awalnya gw agak minder bakal lolos apa ngga karna disana dijelasin persiapan sbm
itu harusnya dari jauuuh jauh hari. Well, gue ga nyangka aja bisa sampai lolos. Gue ga nyesel belajar pake
zenius, gw jadi bisa ngecover materi yg sebelumnya udah jarang gw pelajarin dng penjelasan dari tutor2nya yg
gampang gue tangkep. Thanks Zenius!!! :)

7/10/2015 2:42 AM

369 Nice :) 7/10/2015 2:38 AM

370 Pas gue belajar pake zeniis tuh asyik pokolnya, paham hal hal yang mendasar, mudah pula untuk dipahami
dalam otak. Tapi pas ngerjain soal sbmptn gue nge blank. Itu aja sih

7/10/2015 2:38 AM

371 Gara-gara make zenius, gw jadi seneng banget ama yg namanya belajar! Sumpah baru pertama kali ngerasain
belajar paling enak setelah make zenius. Jadi suka gk dengerin guru nerangin pelajaran karena ada zenius
(agak kurang ajar juga si :D). Thanks banget zen! semoga zenius makin ketjeh kedepannya!!

7/10/2015 2:36 AM

372 mantap lah product" dari zenius sayangnya saya tahu klo ada pembelajaran online seperti ini karna saya adalah
orang yang tipe belajarnya klo ngga bersama" ngga bakalan bisa

7/10/2015 2:35 AM
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373 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Di sekolah aku emang orang yang aktif di kegiatan sekolah dan organisasi jadinya
kegiatan akademik emang sangat terbekalai. Dulu udah kenal zenius sih sejak kelas 10 tapi dulu masih ragu
sama namanya pembelajaran berbasis video. Sebelum ngerti zenius, belajar menurutku sangat membosankan,
cuman berorientasi nilai dan gurunya gitu gitu aja neranginnya. Jujur dulu aku hopeless dengan keadaanku saat
itu yang akademiknya selalu dibawah rata-rata. Sampai dulu pernah 2 kali diperingatkan dan diancam pindah ke
jurusan IPS hehehe. Pokoknya dulu suram deh. Lalu di awal kelas 12 aku dikenalkan dengan zenius lagi, yang
kali ini datang pada saat yang tepat. Di saat aku sangat hopeless dengan cara belajarku ini. Ternyata setelah
nyoba nonton yang soft skill mindsetku seperti puzzle berantakan yang dirangkai lagi. Banyak pemikiran yang
selama ini aku tanamkan ternyata banyak yang salah. Mulai dari pemikiran belajar, time management, sampai
troubleshooting saat belajar. Gila keren banget emang om Sabda. Suaranya om Sabda itu karakternya friendly,
santai dan tidak bertele tele jadinya langsung jatuh cinta pada pendengaran pertama (?). Semangat belajarku
tumbuh lagi deh dan mulai Januari 2015 aku berlangganan zenius.net selama 6 bulan. Di bulan pertama-kedua
aku sedikit gak niat, mungkin karena masih agak jauh dengan UN apalagi dulu masih kencang rumor UN bukan
patokan kelulusan. Dulu cuman nonton sekali-dua kali itupun dengan tidak serius jadinya banyak materi yang
gak masuk. Lalu ternyata persiapan UN ku mepet banget. Serabutan deh belajarku. Tapi untungnya nilai UN ku
masih memuaskan hehehe. 1 minggu setelah UN baru aku start belajar lagi. Kali ini aku program 1 materi 1 hari.
Aku tidak mau mengulang kesalahan belajar seperti dulu lagi, jadinya sekarang aku bener bener maksimal
meskipun cuman 1 bulan. Pengumuman SNMPTN lewat dulu deh, emang aku enggak mengharapkannya (kan
nilaiku kelas 10-12 gak bagus bagus amat). Sebenernya aku agak nekat milih STEI ITB karena aku bermimpi
bisa menjadi mahasiswa ITB. Itulah mimpiku sejak awal SMA. Awal TO aku cuman dapet 38%. Hingga TO
terakhir perkembanganku enggak pesat banget cuman dapet 42%. Disitulah aku hopeless yang kedua kalinya.
Waktu pendaftaran SBMPTN aku milih STEI ITB, T. Informatika ITS dan T. Informatika UB. Setelah SBMPTN
aku iseng nyocokin jawabanku ternyata cuman dapet 45%. Aku cuman berharap yang terbaik aja karena
harapan lolos di pilihan 1 kecil banget. Eh ternyata aku lolos di pilihan 2, T. Informatika ITS. Seneng karena aku
lolos dan ITS deket sama rumah aku. Semua ini karena zenius yang punya peran penting dalam belajarku. Aku
sempat menyesal kenapa aku tidak memakai Zenius sejak kelas 10 saja. Aku pun belum kepikiran gimana ya
kalau aku enggak ketemu Zenius sama sekali. Big thanks buat Zenius!!

7/10/2015 2:29 AM

374 Waktu persiapan SBMPTN buku materi kurang alias tidak lengkap. Untungnya di Zenius banyak terdapat materi-
materi, selain itu juga banyak terdapat tips dan informasi seputar SBMPTN, UN, dkk. Thanks Zenius :D

7/10/2015 2:25 AM

375 Waktu ngeliat pengumuman SNMPTN rasanya ambrukk, kaya ga punya semangat juang, gue ga keterima
satupun di universitas yang gue pilih, tapi bukan waktunya bersantai ria karna masih ada kesempatan di
SBMPTN. Gue langsung cari soal-soal tentang sbmptn tahun lalu di internet tapi dari situ gue sadar satu hal
"Gue anak SMK" ini bukan pelajaran gue! 3 Tahun belajar dan gue ga pernah ketemu mahluk yang namanya
sosiologi, sejarah, apalagi ekonomi, :3 tapi itu ga boleh sampe jadi halangan. Gue inget beberapa bulan yang
lalu gue sempet belajar pake zenius dan hasilnya memuaskan banget, cara pembelajaran yang Open-minded
dan mempelajari sampai ke konsepnya langsung bikin kita paham seluk beluk materi yang dipelajari. Akhirnya
gue beli voucher zenius yang 1 bulan, (karna emang waktu belajar buat sbmptn tinggal 1 bulan lagi waktu itu) jadi
gue ngurung diri dikamar, pacaran dah sama buku, wikipedia, dan tentunya laptop buat nonton zenius. Dan
alhamdulillah walaupun dengan segala keterbatasan waktu dan banyaknya materi yang harus gue kuasai, gue
tetep bisa lulus di jurusan ilmu komunikasi unsri, buat lo yang mau make zenius, ga akan rugi deh. pokoknya,
trust me it works!

7/10/2015 2:23 AM

376 ALUMNIALUMNI  ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Pas test tahun lalu gw prepare dengan bimbel di suatu institusi tertentu, tapi
abis pulang bimbel gw gak belajar lg di rumah. Jadi gw cuma dicekokin makan pas bimbel doang. Gw sampe
rumah udah capek di jalan dan gak belajar mandiri lagi. End up gw ga lulus tahun lalu di Universitas Indonesia
prodi Akuntansi. Taon ini gw kenal zenius dari temem gw dan gw mutusin buat beli paket 6 bulan. Gw belajar tiap
jam kosong di laboratium komputer kampus pake zenius. Di gym gw jg belajar dari zenius. Pokoknya gw belajar
di setiap waktu kosong dan itu bener2 efektif bgt. Thankyou banget buat zenius karna jadi guru gw selama 5
bulan ini dan perjuangan gw ga sia2! Buat yg mau masuk ptn, jgn lelah belajar, terutama pake zenius karna lu
bisa belajar kapanpun dan dimanapun lu mau! Thanks a lot zenius! Last, do the best dan let the One who created
you do the rest. People may have plan, but God knows the best way! Goodluck!

7/10/2015 2:18 AM

377 Habis pake zenius kaya tau lebih "jalan" yang selama ini belum keliat ^^ video-video pembelajarannya juga asik +
gampang dimengerti, ada soal" latihan yang ngebantu juga, pokoknya sip lah zenius :D

7/10/2015 2:05 AM

378 Sebenarnya zenius udah keren sih! Buktinya banyak tuh yg lolos sbmptn. Mungkin gua aja usahanya kurang
max. Atau cara belajar gua yg masih salah

7/10/2015 2:04 AM
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379 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Gokil abis, setelah gue pake zenius tuh efeknya sama pola pikir gue yang sangat
berguna banget dalam menghadapi masalah dalam kehidupan gue sehari-hari *ini yang paling penting* dan
efeknya gue jadi ngerasa jago banget di semua mata pelajaran, padahal gue kalo di sekolah ga pernah merhatiin
guru, kebanyakan tidur, nyatet aja gapernah, bahkan sampek di keluarin dari kelas gara2 kebanyakan ngobrol
sama temen *ini jangan ditiru* kwekwewkek so pastinya cara berpikir yang bener yang gue dapet dari zenius
akan sangat berguna buat gue dimasadepan dan ketrima di SBMPTN ini adalah 'BONUS' dari cara berpikir yang
bener ini.. thanks banget bang Sabda, Wisnu, Pras, Kak Yoki, Kak Wilona, Dll :'D

7/10/2015 2:02 AM

380 Pertama tau zenius itu waktu browsing2 di kelas, eh ketemu web nya. Aku awalnya ngomong ke temenku, ini
keren nih ngajarnya pake video pembelajaran. berhubung aku orang visual banget, jd ngerasa tertarik. trus
akhirnya aku nyoba beli Xpedia nya. Awal2 (pas blom kepikiran bakal sbmptn,) aku santai aja puter videonya.
Sampai pada hari yang membatku bner2 jatuh, 9 Mei 2015, aku gagal snmptn! hari itu aku langsung down. tapi
besoknya, aku langsung bangkit dan bner2 serius buat perang di SBMPTN. aku ngambil prodi soshum yang
berbanding terbalik sama jurusan aku di sma. mulai belajar ekonomi di zenius, sama mas tentor yang suaranya
bikin aku melting dan tambah smangat belajar..haha! tentor ekonomi sm matematikanya keren! asik banget tp
tentor yang lainnya juga ga kalah kok.. pokoknya 1 bulan penuh itu aku isi hari2 ku buat belajar terus belajar..dari
mulai sejarah yg ga tau apa2. ekonomi yg bikin aku jatuh cinta (sekli lagi karna tentor zenius) wkwk akhirnya, di
hari bahagia ini, 9 juli 2015, aku bisa ketrima di universitas brawijaya. Alhamdulillah ya Allah.

7/10/2015 1:59 AM

381 Pake zenius itu ngaruh banget, kita diajarin teori dari dasarnya banget sampek bisa ngerti banget. Kita gak cuma
dikasih rumus jadinya trus disuruh ngehapal, tapi lebih dari itu. Jadi lebih nempel di otak.

7/10/2015 1:59 AM

382 Awalnya gw bingung, kenapa pada bilang belajar di zenius asyik? nah, setelah' kepepet' SBMPTN gw otak-atik
deh web zenius(haha), di situ baru deh gw ngerasa belajar itu seru, walaupun agak telat gw ngerasainnya.
Alhamdulillah, gw lulus SBMPTN 2015 walaupun pil. 3. Thanks buat semua tutor zenius yang udah transfer
banyak ilmu.. :) Semoga zenius makin terus berkembang mencerdaskan anak-anak Indinesia!

7/10/2015 1:56 AM

383 Belajar bareng zenius itu menyenangkan! Dari dulu ya sering bingung(sejak masuk SMA),gimana caranya biar
belajarnya enteng,cepet,dan gampang dipahami. Sering juga kan kesel sama guru di sekolah gara2nya kalo
ngajar nggak bisa enak dan nggak nyantai. Tapi,sama zenius,mau belajarnya kapan kek,dimana kek,mau yang
dipelajarin bab apa dulu kek ya ayo2 aja,tetep nyenengin dan jadi keliatan gampang banget gitu. Terutama ya
selama belajar buat sbmptn kan aku ngebanyakin belajar TPA,dengan bantuan kak wilow TPA jadi super asik
dan nggak bingung2 lagi. Thanks banget zen,pengalaman belajar sama zenius nggak akan pernah sia-sia buat
aku :) maju terus zennn!!!

7/10/2015 1:55 AM

384 Aku kebanyakan liat video pembahasan yang TPA ya, jadi aku bahas yang TPA doang untuk SBMPTN. Menurut
aku udah bagus banget dan worth it banget untuk yang mau tes SBMPTN atau apapun yang ada TPA nya
karena jujur itu nempel banget di otak. Semua soal TPA semua aku jawab. Yah walaupun cuma lulus di pilihan
ketiga tapi aku udah berterimakasih sama tutor TPA zenius.

7/10/2015 1:42 AM

385 Maju terus buat zenius, terima kasih atas layanannya selama ini hingga akhirnya keterima di PTN favorit
walaupun di pilihan ke-2 tapi Alhamdulillah bisa jadi bagian orang-orang beruntung yang pake produk zenius...
*maaf terlalu singkat :D

7/10/2015 1:38 AM

386 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Zen, hidup gw indah banget pas kenal lo, gw bisa belajar dimana aja, tau ESENSI
sebenernya dari belajar itu, Makasih Zen berkat lo gw tembus SBMPTN 2015 ini, walau tadinya sempet dikerjain
di web miror yang bilang gw gagal ujian kali ini, Makasih Zen udah jadi kompas hidup gw btw, ada materi buat
kuliah teknik ga nih? wkwk

7/10/2015 1:34 AM

387 jujur pake zenius itu ngubah mindset gue total, apalagi ketika gue kuliah di 2014 gue merasa salah jurusan.
pendidikan dan cara belajar yang benar itulah yang perlu. tahun ini gue gak lulus, jujur sih sedih banget. udah
ngorbanin kuliah walau gak suka juga. gue kira hasilnya bakal bagus. tapi gue gak nyesal make zenius,
setidaknya pola pikir gue menuju ke arah yang lebih baik lagi. thanks zen!

7/10/2015 1:24 AM

388 seru bgt ,mudah dimengerti,cuma kalau terapin ke soal kdng gk.bsa.dikerjakan :( 7/10/2015 1:17 AM

389 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Well, Zenius itu br*ngs*k. Knapa coba aku tau zenius pas udah lewat SBMPTN
2014?? Kalau dari awal aku udah kenal, bisa jadi kan aku ga harus merasakan yang namanya Gagal SBMPTN.
Tpi, sriuss... Walaupun harga Xpedia itu nguras kantong, tapi bermanfaat sekali. Sekali lagi Terima kasih buat
para Tutor Zenius. Matematika, Biologi, Fisika, Kimia jadi terasa mudah. Kalau udah dibeli langsung nonton!
Jngan didiamkan saja! Sama saja bohong namanya!!! Sekali lagi thanks buat Zenius karena sudah membantu
saya meraih impian saya menjadi Dokter! Hhaa

7/10/2015 1:14 AM
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390 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Dulu beli Xpedia 2.0 gara-gara mau nyiapin SBMPTN di awal kelas 12 yang ngga
diiringi dengan ikut bimbel. Udah excited banget waktu dibeliin Xpedia sama ortu, langsung babat habis bagian
Zenius Learning waktu malemnya di hari beli Xpedia, setelah itu banyak pandangan soal belajar yang berubah.
Ya mengenai belajar harus pake passion, terus kenal sama yang namanya deliberate practice, juga jadi paham
pentingnya punya pikiran kritis ketika menjalani proses pembelajaran. Dan materi-materi yang dikasih sama
kakak-kakak Zen banyak banget yang membantu, karna emang yang dikasih itu bukan cuma materi 'pasaran' di
sekolah, tapi basic skills mendasar. Basic skills itu mungkin keliatan sepele, gw di awal-awal nyimak rada
nyepelein tapi ternyata justru basic skills itu yang wajib dipahami buat ngedalemin materi-materi lain lebih
mendalamnya. Dan di sela pemberian materinya juga ga jarang dikasih penjelasan random yang bikin materinya
makin keliatan asik. :p Thanks banget buat Zenius yang udah menginspirasi, memotivasi, dan membimbing gw di
1 tahun ke belakang ini buat belajar sehingga bisa jebol di salah satu prodi yang 'menyeramkan' di ajang
SBMPTN (baca: STEI ITB). :)) Terima kasih juga udah bikin gw kenal sama banyak anak-anak Zenius lainnya
yang kece-kece melalui Zenius Club. ^^

7/10/2015 1:12 AM

391 gua walaupun gak keterima di sbmptn tapi gua bangga pernah diajarin ka sabda.. gokil abissss 7/10/2015 1:11 AM

392 sekali nonton, langsung nancep! keren gak tuh? 7/10/2015 1:02 AM

393 Cuma pingin bilang makasih, tujuan zenius buat membentuk pola pikir udah berhasil di gua. thanks zenius 7/10/2015 12:45 AM

394 Agak nyesel baru tau waktu kelas 3 kalau dari awal kan lebih enak XD...liburan semesteran bisa belajar...aku
pling suka zenius learningya soalny hal hal kayak gitu jarang diterangin di tempat lain. Ada saran nih zen, kalau
bisa kontennya di tambah soalnya

7/10/2015 12:42 AM

395 Gw belajar sbmptn sembari kuliah juga jadi kerasa sih tantangannya, zenius emang mantep dah 7/10/2015 12:42 AM

396 ada perubahan pola pikir sih, abis pake zenius. Semacam pencerahan gitu, liat belajar dari sisi yang berbeda 7/10/2015 12:40 AM

397 yang gue rasain pas belajar pake zenius tu kayak lagi nge-date sama pacar, sampe lupa waktu..haha thanks
banget buat zenius..

7/10/2015 12:38 AM

398 Gara2 zenius gue jadi sering diejek sama temen2 asrama gue, gue sering diejek: "zenius mulu, ga aus?"
Hahaha tapi alhamdulillah dampaknya warbiyaza!!

7/10/2015 12:34 AM

399 Bukan pilihan yg tepat 7/10/2015 12:31 AM

400 Aku anak SMK yang bener2 blank tentang pelajaran SMA. Setelah mengikuti Zenius aku yg notabene anak SMK
dan gak pernah dapet pelajaran SMA bisa sedikit mengerti dengan masa belajar yg singkat, karena aku juga
pengguna baru. Mungkin klo aku udah pake Zenius dari jauh jauh hari bisa lancar deh ngerjain SBMPTN nya :(
Tapi anyway, Zenius keren. Pengantaran materinya mudah dipahami. Cuma sedikit saran, buat mapel
Matematika aku lebih nyaman klo Kak Sabda yang njelasin, kayaknya seru aja gitu bahasanya. Bukan berati yg
selain Kak Sabda jelek, mungkin aku ngerasa cocok aja :) *inibukanmodus Meskipun tahun ini aku gak keterima
SBMPTN tpi setidaknya aku punya pengalaman, pengennya lulus sih, tapi belum rejekinya aja dan belajarnya
kurang giat. Thanks Zenius, for making the better education!

7/10/2015 12:23 AM

401 seru aje udah. konsepnya mantep 7/10/2015 12:22 AM

402 Pas kemaren ikut SIMAK UI ada salah satu soal yg "lucu" pake banget, knpa lucu? Soal.y udah dijelasin di
zenius.net jadi gw ngisi.y sambil ketawa... :-D Thanks bgd buat zenius.net, sumpah ngaruh bgd bwt gw... :-)

7/10/2015 12:16 AM

403 Makasih bgt buat zeniuss!!! aku alumni dan nganggur setahun tp ga pake les sama sekali cuman dikamar depan
laptop bareng zenius udah manjur bgttttt!

7/10/2015 12:12 AM

404 Enaknya belajar di Zenius itu karena kita diajarkan konsep dasarnya dulu.yang disampaikan dengan mantap
sekali. Saking keenakan pake Zenius kadang lupa waktu, jadi kecanduan belajar deh. Gue agak nyesel juga sih,
kenapa? Karena gue baru pake Zenius tuh di semester 6, nyesel gue gak tau Zenius dari awal masuk SMA.
Terimakasih ya Zen sudah setia nemenin belajar. Sukses terus!

7/10/2015 12:12 AM

405 TKPAnya ngebantu banget. pokoknya mantablah 7/10/2015 12:11 AM

406 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius itu... KEREN! Tutorial belajar berbasis konsep (ini yang paling penting buat
ujian SBMPTN soalnya) Materi sudah hampir lengkap, tutornya kece2 dan neranginnya jelas ngerti gituu..
Pokoknya zenius Xpedia itu "All in One'' gua rekomen banget ini produk kalo yang mau bener2 serius belajar dan
berubah, misalnya lo gak bisa belajar bareng2 pake zenius online aja! Bisa belajar sendiri dan faham.. Terakhir,
yang jelas zenius itu kece! Sukses terus!

7/10/2015 12:10 AM
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407 Alhamdulliah terimakasih zen @zeniuseducation saya lulus SBMPTN, saya awalnya sempat ragu karena status
saya sebagai siswa STM yang banyak orang bilang bakal susah masuk kuliah faktanya pun sama. saya dan
banyak teman saya di sekolah banyak yang tidak lulus SNMPTN, ada yang lulus itupun prodi dan univ yang
benar" sepi peminatnya. Saya menyimpulkan bahwa sekolah saya tidak dapat bersaing untuk masuk PTN
olehkarena itu saya mendaftar program alumni zenX di tebet sangking niatnya saya daftar pas promo bulan
maret yang jauh dari harga normal. Saya SMK jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan saya berminat
melanjutkan ke prodi teknik informatika/elektro yang saya tulis dalam pilihan saya di SBMPTN 1. STEI-ITB 2.
Teknik Informatika - ITERA 3. Teknik Elektro - ITERA. Saya mengenal produk zenius dari teman saya awal kelas
12 dan mulai menggunakan 6 bulan sebelum SBMPTN dan belajarnya pun semampunya saya, belajar sendiri
mulai dari biologi yang dari awal SMK saya tidak pernah belajar dan banyak materi" SMA yang tidak saya
dapatkan di sekolah saya, saya berusaha fokus belajar yakni dengan belajar di perpustakaan daerah karena
situasinya sangat mendukung walaupun dirumah sudah nyaman tetapi tetap saja saya gk bisa fokus kalau
dirumah. 15menit perjalanan ke perpusda saya lalui demi konsentrasi dalam belajar dan Alhamdulillah saya
dinyatakan lulus pilihan ke2 saya. Dan saya sekarang malah bingung sebenarnya saya berambisi untuk STEI -
ITB yaitu dengan mengikuti program alumni zenX dan sudah membayarnya pada promosi bulan maret, saya tau
bahwa zeniuseducation dapat memberi dampak yang sangat luarbiasa dalam perjalanan saya dan saya mau itu,
ya tapi saya sudah diterima di ITERA yang katanya kualitasnya setara ITB Yang saya inginkan adalah kualitas
dan fasilitas untuk kampus yang ingin saya tuju dan bukan sekedar nama karena ilmu itu luas dan semua orang
bisa menikmatinya. ZeniusEducation adalah contoh wajah pendidikan masa depan yang efektif dan aplikatif ;)

7/10/2015 12:10 AM

408 Belajar di zenius itu ringan. Maksudnya ringan masuk ke otaknya. Ringan buat dicerna. Asik deh pokoknya. 7/10/2015 12:08 AM

409 Bener2 ketagihan pake produk zenius,apalagi bimbel di zenius-x. Nemuin banyak hal yg berbeda dari bimbel dan
metode pembelajaran biasanya. Pokoknya puas banget pake zenius dan ga pernah nyesel. Makasih zenius :D

7/10/2015 12:04 AM

410 Gak sia2 lah beli dvd nya wkwkkw. Banyak bgt cara simple yg sebenarnya sama sih intinya, tapi ya lebih mudah
dimengerti. Thanks zen. Btw, diminimalisir dong kesalahan di dvd sama web nya, hehe v^^b

7/10/2015 12:03 AM

411 Di zenius, gue ngakak aja ada soal tntng kodok hhahaha. Zenius fun bahasanya mudah dimengerti, pke lu gue
gitu. Pas mau sbm sih guenya belajar tips TPA. Pas tes sbm alhamdulillah bisa gue ngejawabnya apalgi itu yg
angka2 duhh seneng klo nemu soal kek gituan.. thkyou zen.

7/10/2015 12:02 AM

412 Asik gila parah cuy 7/10/2015 12:01 AM

413 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Konsep-konsep-dan-konsep!! itulah yang terpenting kalau belajar emang dan Zenius
nyediain semua itu. Kita dilatih cara berpikir yang bener dengan analogi sederhana juga!! Meskipun gue
gamasuk pilihan pertama di kampus impian gue, tapi gue bersyukur banget-banget-banget gue bisa masuk
universitas di Jawa :) Thx Zen, thx for everything! thx buat pembelajarannya, thx buat semuanya sehingga gue
udah berhasil banggain Orangtua gue dan juga diri gue sendiri! Zenius gue recom buat elu pada yg pengen main
sambil belajar deh ahhahahh gak bosen kok mantengin nya, jamin gue ;) asal lu pada mau serius belajar~!! SO
MUCH LOVE FOR YOU FROM ME!

7/10/2015 12:01 AM

414 mantep buat ulangan harian... 7/9/2015 11:57 PM

415 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Belajar di zenius bener bener bikin aku addicted. Zenius bener bener mendongkrak
prestasi belajar aku selama kelas 12 ini, yang biasanya aku ngerasa kalo aku tuh invisible sama guru sampe jadi
bener bener di-notice sama guru aku! Nilai ujianku meningkat drastis dari kelas 10 dan 11, apalagi aku termasuk
orang yang suka "main main" waktu kelas 10 dan 11 dulu. Kembali ke waktu SNMPTN kemarin, sebenernya aku
termasuk salah satu "korban PHP" snmptn, lumayan pede kalo aku bakalan lulus di FK Undip, eh ternyata aku
engga lulus dan justru teman satu angkatanku yang lulus. Aku sempet nangis dan sedih sekitar 2 hari, tapi habis
itu aku sadar kalo Allah mungkin punya rencana yang lebih baik dan pengen liat aku berjuang untuk lulus. Dari
situlah aku bertekad buat lulus SBMPTN! Karena udah dekat sbmptn, aku banyakin aja bahas bahas soal dari
zenius. Menjelang hari pertempuran, perasaan aku campur aduk. Selalu ada perasaan engga siap walaupun
sudah belajar keras. Tapi aku yakin sama Allah dan tetep berdoa. Aku tekadkan dalam hati "kerjakan yang
terbaik, lalu ikhlaskan", dan aku ikhlas apapun hasil yang keluar pas sbmptn. Alhamdulillah hasilnya aku lulus di
pilihan pertama! Hard works never betray. Gue bersyukur banget bisa lulus di pilihan pertama, Kedokteran UNS.
Terimakasih buat tentor tentor zenius yang selalu menemani aku belajar sampe aku bisa lulus sbmptn. pokoknya
puas deh dengan zenius! Oh ya, buat adik adik yang bakalan naik ke kelas 12, ada beberapa pelajaran yang
udah saya alami dan bisa dipetik: jangan terlalu berharap dengan jalur undangan dan belajar dari jauh jauh hari.
Semoga sukses!

7/9/2015 11:55 PM

416 Saya lumayan kecewa dengan hasil sbm kali ini padahal udah belajar gila - gilaan tapi tetep aja gak lulus . 7/9/2015 11:53 PM

417 aku alumni dan pokoknya denger zenius tuh udah dari lama. dan akhirnya baru sempet nyoba pas maret tapi
baru serius belajarnya april hehe wihh zenius bener bener keren bgt dan suka bgt pas bagian kotak segitiganya
bang sabda, sejarah juga nempel bgt penjelasannya walau banyak:3 dari yang gak tau jadi ngerti banget. love
you pokoknya zenius untuk pembelajarannya beberapa bulan ini<3 makasih yaaa

7/9/2015 11:50 PM
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418 Gue sebenernya jarang buka zenius.net, gue cuma tuntasin video pelajaran favorite gue seperti Sejarah dan
Sosiologi. Gue suka nyimak video sejarah soalnya isinya lengkap banget menurut gue, kaya ngedongeng sih tapi
itu yg gue suka. Kalo sosio pelajarannnya simpel ditambah tutornya asik jadi langsung ngerti deh. Gitu aja sih
kurang membantu yaaa??? Hahaha fyi gue murid Zenius-X wkwkwkwk

7/9/2015 11:47 PM

419 Enak aja rasanya kalo belajar di zenius net, gampang ngertinya. Pokonya recomended (y) 7/9/2015 11:47 PM

420 keren bangettt.... pake zenius bisa ngerti konsep konsep yg masuk banget ke otak... 7/9/2015 11:46 PM

421 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  SMKSMK  UIUI  Pertama awal liat demo videonya udah tertarik apalagi baca blognya.
Tapi untuk belajar dgn zenius baru bulan mei padahal udah ngeliriknya dari tahun lalu. Kesan belajar itu rasanya
ketagihan mau belajar lagi dan lagi. Serius, gue merasa bosen banget sama belajar sekolah yg cuman hafal
doang dan di zenius gue diajarin konsep dan pelajaran matematikanya jadi tau kenapa bisa sampai ada rumus
kaya gini kaya gitu. Dan zenius juga ngajarin fondasi diri dan gue yg buta grammar jd lebih ngerti. Banyak banget
yg gue dapet dr belajar bareng zenius. Terima kadih zen! Udah menemani gue tiap malem sampai pagi :)

7/9/2015 11:46 PM

422 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Amazing.. I really understand physics and math by zenius now.. Then I have
graduated Fk Ptn.. Tks zenius.. Udh mmbantu slama INI.. Moga lolos juga Fk Unair via Unair and Fk Ugm via utul
Ugm...

7/9/2015 11:45 PM

423 Seru banget bangun skills, gue buat team disekolah 3 orang termasuk gue, kita bertiga kalo diskolah suka
ngomongin pelajaran dizenius kalo jam kosong dikelas (kadang pas guru ngejelasin juga hehe) suka nongkrong
bareng, belajar zenius bareng, buat plan" bareng, semenjak pake zenius kita yang dulunya males"an jadi
semangat on fire buat ngejar impian kita, ya meskipun belum lulus sbmptn kita msh bisa kejar lewat jalur lain,
seberapapun beratnya, pengalaman sih pernah kita awal tryout smpat nilainya paling rendah karna ga belajar
mungkin ya haha, sampai dibully temen" karna mau un tapi kita belajar sbm, nah trus kita mulai jadwalin gitu dah
akhirnya nilai kita di TO selanjutnya lebih tinggi dari mereka, tapi kita tau yang kita kejar bukan nilainya, tapi skills
yang terpenting, trus buat sbmptn kemarin cukup lah meskipun masih banyak ilmu yang harus kita pelajari, tapi
cukup lumayam dari yang gatau apa" jadi tau, belajar dizenius bikin kita pengen tau why? How? Dan berusaha
nemuin jawabannya, so i wanna say thankyou so much buat tutor" zenius dan bang sabda juga yg udah bikin kita
jadi semangat dan bikin belajar kita 180derajat, bikin kita bisa punya impian yang tinggi yang harus dicapai dan
diperjuangkan, hopefully zenius makin sukses, memajukan pendidikan di Indonesia :)

7/9/2015 11:44 PM

424 Buat pembahasan soal yang lebih complicated ka! Biar makin yahud ilmunya 7/9/2015 11:43 PM

425 penjelasan nya mudah dimengerti, penuh dengan kotak2 hahaha. o iya zen, materi nya diupdate dong, ada yang
udah kategori kadaluarsa tuh hehehe. tp terima kasih ya, udh membantu saya tembus di kedokteran UNS :))

7/9/2015 11:42 PM

426 Mantef lah pake zenius ga akan nyesel, yang ga pake bakalan rugi banget deh. FTG UNPAD 7/9/2015 11:42 PM

427 Zenius itu super banget. Banyaaak banget materi zenius yg keluar di soal (asal belajarnya bener aja). Zenius itu
recomended banget!

7/9/2015 11:37 PM

428 Penekanan konsep belajarnya bagus banget.... Jadinya asiik, gak sekedar hafal rumus belaka... 7/9/2015 11:36 PM

429 Jujur aja, dulu gue sempet minder di kelas XI karna gue ga ngerti apa-apa tentang fisika,cuma sekedar inget
rumus trs ngitung. Sempet juga stres karna mikir bakal sanggup gak ya di kelas ipa ini. Trus awalnya gue liat
zenius di twitter gt, gue stalk deh dan di kelas XII gue pikir2 dan akhirnya tertarik bgt beli xpedia 2.0. Semenjak
pake zenius,gue yang dulunya cuma bisa bengong bahkan benci fisika jadi aktif gila! Sampe gue dijuluki guru
sam temen2 karna sering ngajarin?? Sumpah gue suka banget cara ngajar semua tutor zenius terutama Bang
Sabda dan Bang Wisnu. Gue yg dulu cuma hapal rumus jadi ngerti konsep. Singkat cerita udah pengumuman
snmptn dan gue ga lulus,sempet ngedown nangis tp gue bangkit demi sbmptn! Langsung ngebut begadang
belajar buat sbm pake zenius,tanpa bimbel intensif. Gue juga nyoba2 ikut poltekkes,polmed,ptki dan semua
keterima berkat gue belajar di zenius! Dan finally gue keterima SBMPTN di Pendidikan Fisika-UNIMED ☺
Thanks zenius,sukses trs ya, semoga tutor-tutornya makin kece!

7/9/2015 11:35 PM

430 zenius keren abis deh. tapi sayangnya gue baru tau zenius setelah hasil SBMPTN dan SPMB 2014 keluar. dan
dua2nya gue kagak lulus. gue frustasi dan ketemu deh sama zenius yang ngajak gue bahagia lagi. tapi ya
namanya maless.. gue jadi member sekitar bulan november, baru serius belajar bulan mei. hahaha... gue
ngumpulin mood nya kelamaan. tapi gue tetep bisa lulus dipilihan kedua gue diSBMPTN 2015 yaitu farmasi
unand. hahahahaa... zenius kereeenn gilaaa...

7/9/2015 11:35 PM

431 Zenius cara ngajarnya asyik banget, cuma ada beberapa soal mandiri/sbmptn yang belum update, materinya
juga ada yg gak update (materi sbmptn geografi) tapi aku puas pake zenius, bener2 ngebantu. Pengalaman
unik, waktu simak UI ada BANYAK soal soshum yang materinya uda pernah dijelasin di zenius, apalagi materi
SBMPTN sejarah zenius komplit banget. Semua yang aku pelajari dari zenius banyak yang keluar. Waktu UN
juga, aku perbanyak latihan soal dari zenius dan itu membantu banget, aku bisa jadi 10 besar UN tertinggi
sekabupaten. makasi yaa zenius love banget pokoknyaa

7/9/2015 11:34 PM
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432 Nyesel banget dah kenal make zenius mau dekat-dekat UN. Dijamin dengan lo make produk zenius, lo bakal
bilang kayak gini "sumvaah, kenapa gue gak mikirin sampe ke sini yak?".Dengan lo make zenius, lo akan bisa
menggali lebih dalem dalem lagi dan PAHAM sampe ke akar-akarnya. Walaupun gue baru make 2-3 bulan, tapi
udah kerasa ilmunya bermanfaat banget. Thanks zenius. Keepfighting!!!

7/9/2015 11:34 PM

433 Gue pengguna produk zenius semenjak kelas 12, waktu itu pinjem CD tutorial mafikim sama biologi punya
temen (gak modal hehe, tapi tetep aja namanya pengguna). Jujur gue berasa bangun dari tidur yang panjang,
karena setelah belajar dari CD tutorial ini gue sadar banyak persoalan rumit yang sebenernya bisa dikerjain
dengan cara yang simpel banget. Memang sih, kasusnya waktu itu aku dan temenku ini makenya ganti-gantian,
jadi, gak efektif. Sekarang, di tahun terakhir kesempatan gue ikut SBMPTN (setelah sempet kuliah setahun..
hehe korban 'salah trayek') gue beralih pake voucher zenius, yang bisa gue akses kapan aja, cepat dan
materinya super lengkap! Hasilnya gue lebih pede ngerjain soal dan bener-bener ngebantu pas try out bahkan di
SBMPTN kemarin.

7/9/2015 11:33 PM

434 ALUMNIALUMNI  ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Aku tau zenius sebenarnya udah dari sma tp aku gao percaya kalau zeniua
itu berkualitas hehe..trus smpai akhirnya aku gak lulus smptn 2014 kemudian tersesat di teknik pertambangan
unsri jalur mandiri..bukan karena jurusannya gak bagus tp krn aku ny sndiri yg gak ngeh dgn dunia
pertambangan(padahal waktu sma sok2 pengen masuj tambang wkwk) alias salah jurusan. Akhirnya aku
mutusin buat ngulang sbmptn lagi l..setelah mikir2 jurusan dapet deh dipikiran FTI ITB,,yaudah lanjut ke usaha
nyata balajar..aku sh serius bljrny baru mulai bulan februari 2015 dan jujur sejak itu aku udh gak peduli lagi dgn
aktivitas kehidupan perkuliahan ku di tambang unsri wkwk...nah setelah 3 bulan bljr kok rasanya msh krg sreg
ya..mash ragu gt sama kemampuan..nah wktu itu iseng2 baca testi2 d zenius..keren2 bgt,,lnsung deh saat itu
juga ke indomaret sambil ujan2an jalan kaki buat beli voucher zenius wkwk...sejak pake zenius aku terkagum2
bgt apalagi sama gaya ngajarny kak sabda pehh....keren...mulai wktu krjaan cm nonton zenius aj smbil bca
buku2 soal...akhirnya sebulan make zenius ada kemajuanjg apalagi dalam hal kepercayaan diri..dan hasil
nya..Puji Tuhan..FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI...INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG...makasih
zenius...dan utamanya makasih Tuhan Jesus :)

7/9/2015 11:32 PM

435 Lumayan sih cuma jrg buka , lebih suka buka buku sm nnya tentor langsung hehehe 7/9/2015 11:31 PM

436 Gua alumni, lulusan 2014. Tahun lalu gua lolos snmptn, karena ga cocok akhirnya ga diambil dan nyoba sbm, h-
2 minggu belajar, dan hasilnya gagal:( dan gua bertekad thn dpn hrs lolos, wajib! dan untuk skrg gua kuliah dulu
di swasta. Bulan februari 2015 baru gua daftar jd member, dulu tau zenius cuma sekedar tahu dan males
kepoinnya. Disitu gua langsung nyicil belajar dari soshum, tkpa. Ternyata enak bgt belajar pake zenius, apalagi
soshum yg tadinya gua ga ngerti apa2 (karena gua anak ipa) jadi paham banget, terutama sejarah. ngerubah
cara belajar kita yg hrs dibikin cerita di dalem kepala. Bukan bljr buat sbm doang, disini kita diajarin hrs ngerubah
pola pikir, dll. ngomong2 gua udah msk kuliah lg nih, alhasil belajarnya hrs dibagi antara tugas kuliah yg numpuk
dan belajar sbm, jadi pikirannya kebagi-bagi:(( tiap hari gue sempetin belajar buat sbm, pagi sampe malem,
nyampe balik kuliah malem, nyampe rumah gua belain bljr buat sbm nyampe sering bgt ketiduran-_- waktu makin
dkt bgt sama sbm, pgn makin fokus tapi tugas numpuk dan ulangan2 lainnya, jadi nilai gua di kampus;( hari H,
gua bolos kuliah buat ikut sbm. setelah ngerjain soal, cukup sukses lah. gua serahin sama Tuhan buat hasilnya
dan pas pengumuman tadi ternyata gua ga lolos(lagi):(:( kecewa, sedih, campur aduk! mungkin emg ga ada
rezekinya-_- Tapi gua hrs yakin, kegagalan gua ini pasti ada hikmahnya walaupun blm kerasa hikmahnya haha:(
buat yg msh gagal, terus coba lg jgn putus asa, lakukan yg terbaik dan Tuhan pasti memberikan yg terbaik! Dan
untuk zenius, thanks a lot udah ngebantu gua walaupun gagal, ngebantu bgt bukan buat persiapan sbm doang,
tapi buat kehidupan sehari-hari jg. Doain gue sukses di PTS zen hehe gua seneng bisa kenal zenius dan semoga
semakin sukses zenius!!!! :):)

7/9/2015 11:29 PM

437 zenius is almost perfect. Pencerahan pada zenius learning bikin sadar sumpah, saya anaknya amburadul
semasa SMA saya pernah dapat peringkat 3 dari terakhir mungkin karena pengajar saya di SMA tidak bisa
mengarahkan ke yang lebih baik:p tapi entah kenapa tanpa berhubungan fisik langsung sama tutor zenius tanpa
tatap muka sekalipun saya bisa paham apa yang hendak di sampein sama tutor2nya. Sekali lagi makasih
zeniuseducation telah memberi titik terang hehehe

7/9/2015 11:29 PM

438 Zenius sangat membantu gue untuk menghadapi SBMPTN. Pertama kali kenal zenius sih ketika ada salah satu
guru di sekolah yg ngajar pake zenius. Tapi baru bener-bener make zenius ketika gue harus ikut SBMPTN
karena gak keterima SNMPTN. Waktu itu sih karena gue lagi bingung mau belajar gimana caranya. Ikut bimbel
nggak, ngerjain soal tahun sebelumnya juga stuck gitu-gitu aja gak ada perkembangan. Akhirnya inget lagi deh
sama zenius. Setelah pake zenius gue nyesel. Kenapa gak dari dulu aja gue pake zenius ketika masih ada
banyak waktu buat belajar. Padahal zenius membantu gue banget dalam belajar terutama matematika, pelajaran
yg paling gue nggak ngerti di SMA. Terakhir, gue ngucapin terima kasih kepada zenius yg udah ngebantu gue
untuk belajar SBMPTN. Yah walaupun cuma dapet pilihan ketiga. Tapi itu sebanding sih karena gue serius
belajar H-1 bulan SBMPTN.

7/9/2015 11:28 PM

439 Zenius itu ngerubah cara pandang gue mengenai berbagai hal dalam pelajaran . Sumpah ngebantu dalam sbm
baik tpa maupun tes kemampuan saintek.

7/9/2015 11:27 PM
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440 Gue alumni tahun 2014 dan ikut SBMPTN, tapi sayangnya belom kesempatan gue lolos SBMPTN dan kuliah
tahun kemarin. Sebelumnya gue blom kenal zenius setahun yg lalu. Waktu itu ada temen gue yg lolos SBMPTN
dan panjang lebar ngmongin tentang sbmptn, gue tanya ke dia cara belajarnya gimana ko bisa lolos sbmptn. Dia
ngerekomendasiin ke gue belajar pake Zenius. Karena gue penasaran, langsung gue cek ke website zenius. dan
gue ga ngerti ini website apaan, gue coba otak atik dan ternyata ada video tentang pelajaran (waktu itu gue liat
bagian Matematika, suara tutornya bang Sabda). Eh ternyata ngeliat penjelasannya, isi materinya mudah di
tangkep sama otak gue. Berawal dari situ gue coba langsung beli voucher zenius (biar bisa buka video yg
lainnya) dan harganya pun relatif murah menurut gue. Dan yg menarik nih, gue paling ga bisa pelajaran fisika,
karena susah dan terlalu banyak rumus. yaudah dari situ gue coba belajar dan ngulang pelajaran Fisika sewaktu
SMA. Alhamdulillah sampai saat ini gue ketagihan belajar fisika. Thank you buat Bang wisnu yg udah nyaranin
"kalo belajar fisika jgn hapal rumus kalo belum tahu konsep dasarnya" dan buat bang sabda "tentang Deliberated
Practice" yang udah buat gue ngerti dan paham konsep. Gue belajar pake zenius cuma belajar dr bulan Maret,
gue ikutin cara belajar yg disaranin mereka. dan akhirnya gue lolos SBMPTN walaupun keterima di pilihan
kedua. Thanks buat Zenius and become student's solution in Indonesia :D

7/9/2015 11:26 PM

441 Seneng bgt belajar di zenius! Dijelasinnya bener2 dari konsep dasar jadinya ngerti, dan ketika ketemu soal sbm
soshum yg banyaknya pake analisis jd nyambung deh soalnya ngerti dr dasar. Terima kasih zen! :*

7/9/2015 11:26 PM

442 Aku sma nya ipa, bimbel nya juga ipa, tapi aku sbmptnnya ngambil jurusan ips...banting setir bangettt, pengen
bimbel di tempat lain yang ipsnya bagus tapi gak enak minta uang lagi buat bimbel ke orang tua....mahal kann.
Akhirnya aku mutusin buat beli voucher zenius untuk 6 bulan (sebelum unas) dan bener bener belajar ipsnya dari
zenius semua....ngejar materi banget dan alhamdulillaaah semua video masih sempet aku puter semuaa. Aku
merasa terbantu banget dengan belajar si zenius....selain murah enak banget njelasinnya apalagi ekonominyaa
bener bener pahaaamm. Makasih ya zeniuss kalo aku gak tau zenius mungkin aku gabisa masuk sbm itb. P.s:
video sejarahnya ada yang aneh kak di bab yang akhir2...ada part 2 nya tapi part 1 nya gaada...mohon dibenerin
yaahh

7/9/2015 11:25 PM

443 Parah sih efektif banget. Gue kan sbm ambil ipc ya, jadi gue agak susah ngebagi waktu di bimbel gue kapan buat
belajar di kelas ips dan ipa. Alhasil gue "berdayakan" zenius untuk jd pengajar soshum, dan gue baru sadar skrg,
kenapa gak dari dulu gue tau zenius, kenapa gak dari dulu gue bimbel di zenius tebet. Ya intinya zenius tuh
ngebantu gue dlm belajar sbmptn ini sih. Thank you banget hahaha

7/9/2015 11:25 PM

444 Gue lulusan 2014. Gue awalnya gak tertarik bgt sama yg namanya kuliah,karena gue ngotot bgt pengen kerja.
Dan songongnya lagi gue mau kuliah asal di UI. Alhasil gue ikut sbm dengan niat coba2. Selain niat yg gak
beres, jalur undangan gue yg gue pake buat pilih UI juga gak lolos. Ya udh tau lah ya pasti gue gak lolos
sbmnya. Padahal gue kenal zenius mulai kelas 3 SMA dari temen deket gue. Gue juga udh belajar lewat zenius
dan seneng bgt sama konsep ngajar yg dipake zenius. Pas gue ikut sbm pertama kali jga gue ngerasa udh
belajar pake zenius dengan cara yg bener. Tp pas gue gak lolos sbm itu,pikiran gue br kebuka bgt. Kenapa
ngotot akan suatu hal kalo usahanya gak ada. Dan gue belum maksimalin ilmu yg gue dpt di zenius. Dr situ gue
nganggur setahun,tapi percaya gak percaya banyak bgt gue dapet pembelajaran. Gue jga kebantu bgt sama
tulisan" di blog zenius yg bikin gue semangat dan ngebantu gue dalam ngebuletin niat gue untuk akhirnya milih
gue mau kuliah. Gue ikutin saran" tutor dizenius,buat dapet target yg tinggi usaha lo gak boleh cetek. Pasang
jadwal mulai dr ulas materi di video" zenius,latihan soal sbm dan evaluasi. Itu semua gue lakuin dalam 6bulan
terakhir. Nggak lupa juga minta ridho ortu dan Allah SWT. Dan gue jga bener" berterima kasih bgt deh sama
zenius,gue belajar bener" dr dasar konsepnya dan akhirnya di percobaan kedua gue lolos di UI. Thankyou
zenius:)

7/9/2015 11:24 PM

445 Good job, lengkapin materinya min 7/9/2015 11:22 PM
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446 Sebenernya gua udah pernah dengar Zenius dari tahun lalu dan itu dari kakak gua yang pengen ikut ujian
sbmptn,dan alhamdulilah dia lulus.Tapi kan gue cuek aja,karena gua belum mikir kesana,masih labil gitu. Tapi
pas kemarin setelah UN, baru deh gua lihat adek gua yang belajar pake zenius,trust gua penasaran yah gua
tanya aja disitu ada materi buat sbmptn gak? dan katanya ada jadi gua coba deh liat2. Awalnya gua lihat
videonya gua langsung tertarik karna bahasa yang di gunain itu gak kaku,jadi kita nerimanya enjoy juga.
Besoknya setelah gua kenal zenius,dimulai hari2 gue begadang buat belajar di zenius,Tapi gue jarang banget
ngerasa ngantuk soalnya udah ada tips dari bang sabda klo belajar biar nggak ngantuk.Jadi hampir tiap malam
tuh gua belajar begadang, paling lama gua pernah sampe belajar 8 jam, di depan pc trust tuh,soalnya gak bosen
belajar di zenius.Gua manfaatin sisa waktu gue yang sangat terlambat.Tapi ada daya bagaimana pun sebulan itu
gak cukup buat ngulangin semua materi.Jadi gua andelin aja materi yang udah gua tau dengan keberuntungan
yang gue punya.Dan jurusan yang gue tembak juga mungkin dibilang gak sebanding dengan usaha belajar gue
sebulan. 1.STEI ITB 2.HUKUM UNHAS 3.T.ELEKTRO UNHAS ,jadi akhirnya setelah tadi lama menunggu
server yg error dan hasilnya maaf anda tidak diterima di di sbmptn.. aduh sedih cuyy,,,, Tpi gua gak kecewa amat
sih karna gua nyadar diri juga sih,tpi sebelum pengumuman kemarin gua berpikir klo gua gak lulus tahun ini gua
bakal ikut tahun sbmptn dan nembak kembali jurusan STEI itb... karna gue yakin klo belajar di zenius pasti gua
bisa lulus,,dan gak akan bosennn... karna itu yg gua dapat setelah belajar di zenius,,, Semenjak waktu itu awal
gue kenal zenius bahkan gue udah kenalin zenius ke temen2 gue.Bahkan stlahguru gue dengar tentang zenius
gua kasih liat tuh beberapa video nya dan langsung nyaranin teman2 kelas gue buat make zenius. oiya mungkin
itu aja deh,, okay meskipun gua gak lulus tapi gua tetap yakin klo tahun depan gua bisa masuk itb dengan
zenius.

7/9/2015 11:20 PM

447 Zenius keren, menggunakan metode belajar yang bener" dari dasar/pondasi. Buat yg belum jajal emang gak tau
gimana rasanya, tapi buat yg udah jajal dan sungguh" pasti ngerasain sama kyk saya. Walaupun blm keterima di
PTN yg dipengen, tapi saya ngerasa dapet ilmu banyak di materi basic skills. Itu keren, mantep, motivasi, pake
logika, pake ilmu ipa, ilmu ips kepake semua. cara belajar disini juga efisien bener, kayak yg dibilang sabda di
basic skills. Belajar disini bisa efisien dan efektif. gak perlu keluar bensin buat pulang-balik bimbel, minta ajarin
temen, dateng kerumah guru. disni kita diajarin dari dasarrrr mentok poll. kalo gak jelas tinggal ulang terus tu
video ( sampe mouse jebol juga bisa diulang ) hehehe. Selamat lah buat yg keterima, yg blm keterima tetep
berusaha. Saya udah ketolak SBMPTN 2x bro, tetep kalemm aja :)) Asal kita gerak dan tetep gerak, cari ilmu dan
pengalaman diluar yg banyak, insyallah kesuksesan yg mendekat kepada kita. Amin. Salam keren gan :)

7/9/2015 11:20 PM

448 Zenius ngebantu aku banget buat belajar, tutornya keren apalagi bang Sabda. Yang tadinya aku udah nyerah
gara gara gak kuliah tahun lalu (aku lulusan 2014 dan nganggur 1 tahun) aku jadi semangat belajar lagi soalnya
ada zenius. Alhamdulillah belajar full zenius dari januari nyampe maret bisa ngebantu lolos sbmptn 2015. Big
thanks lah buat zenius! :D

7/9/2015 11:20 PM

449 Sebenarnya nyesel banget baru tau zenius sekitar 3 bulan sebelum sbmptn, padahal kalo tau lebih lama bakalan
bisa belajar lebih maksimal. Belajar pake zenius itu seru gak ngebosenin walaupun cuma denger suaranya aja,
lalu para tutor juga ngejelasin materi dengan runtut dan rinci. Pembahasan soal juga lengkap, jadinya kita gak
sekedar tau jawaban aja tapi kita juga paham sama materi dan soal yg kita kerjakan. Makasih zenius

7/9/2015 11:20 PM

450 Gue belum puas sama universitas pilihan gue sebelumnya. Buka buka internet cari cari soal latihan SBMPTN
taunya ketemu sama zenius, dan akhirnya beli Xpedia Alumni 2.0.Make Zenius kira-kira dari bulan Januari 2015.
Gak tau kenapa gue setelah pake zenius, belajar gak cuma sekadar "belajar". tapi gue ketagihan buat tau konsep
awalnya, seluk beluk dari teori per teori. Dari yang sebelumnya gue cuma hobi mantengin ama hapalin materi ,
akhirnya gue candu buat menyelam di mapel ini itu. TOP ABIS lah zenius, bimbel gue juga cuma buat sarana try
out doang, sedangkan buat andalan materi gue abisin di zenius. Ekonomi zenius favorit gue banget, bang sabda
oke bgt ngejelasinnya, di Zenius club gue juga kenal sesama pengguna, trus bikin grup line bareng-bareng. anak
anak zenius tu kalo diajak sharing semuanya bener bener tokcer sampe akar krna kita dibiasakan buat mikir
konsep dluan. Semua yang mau masuk PTN gue saranin WAJIB , KUDU pake zenius. lo gak cuma candu
belajar tapi mental lu juga di godok disini. Belajar buat out from the box, teori tu ga sekadar apa yang tertera di
buku. Gausah takut kehabisan materi, di zenius lengkap-kap-kap. Gue yang awalnya benci setengah mati sama
matematika, dan selalu ngehindarin matematika pas tryout. 2 minggu sebelum SBMPTN buka zenius bagian
matematika, alhasil bisa jawab 3 dan bener. haha Kuncinya juga jangan lupa juga sama Tuhan saat lo belajar,
doa in temen temen lo yang juga sesama pejuang, banyak banyak amal. Yakin deh semuanya bakal dimudahin,
sekecil apapun itu. Perjuangan gue gak sia sia , sekarang ada di Fakultas Ilmu Administrasi UI. Mumpung waktu
lo msh sekitar 10 bulanan, dari september. gw saranin cicil dari sekarang pake zenius, gausah pake NUNDA ;))

7/9/2015 11:20 PM
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451 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Awalnya saya menjadi voucher Zenius karena teman saya ada yang membeli untuk
mempersiapkan UN. Berhubung saya gak les apapun selama SMA, saya pikir setidaknya saya perlu persiapan
sedikit untuk UN seperti anak-anak bimbel. Maka jatuhlah pilihan saya di Zenius, selain karena pertimbangan
harga, saya udah coba Xpedia teman saya dan saya cukup puas. Ternyata video di Zenius emang bagus-bagus
banget, dan agak nyesel sih karena saya belinya nyaris detik-detik terakhir UN. Meskipun pemanfaatannya untuk
UN tidak maksimal, beruntung saya membeli voucher untuk 3 bulan. Waktu antara selesai UN hingga tes
SBMPTN dengan bimbel intensif dan menonton teori Zenius di waktu malam dan soal-soalnya. Kebetulan saya
mengambil tes soshum sementara saya dari IPA, jadi butuh banget teori dasar yang nggak bisa dikasih sama
bimbel intensif yang cuma 1,5 bulan itu. Saya merasa terbantu banget dengan malam-malam yang saya
habiskan untuk menonton video teori-nya Zenius. Melalui kunci yang beredar di internet, ternyata salah satu
subjek tes Soshum saya betul banyak. Bukan kebetulan kalau subjek itu adalah salah satu yang saya pelajari
benar-benar dari video Zenius! (Saya isi testi ini setelah baru aja cek jawaban, hehehe) Selain itu, di Zenius ada
soal-soal tahun lalu yang membantu banget. Beda banget liat kunci Zenius sama di tempat lain, karena di
Zenius ada pembahasannya dan kita gak langsung "dipaksa" untuk percaya sama kunci Zenius. Biarpun hanya
menjadi pengguna Zenius di akhir masa-masa SMA saya, tetapi saya merasakan sekali manfaatnya! Terima
kasih, Zenius!

7/9/2015 11:20 PM

452 Belajar di zenius itu enak bgt,pelajaran yg sulit disampaikan dgn gaya yang santai hingga aku aja yg gk pernah
ngerti sama soal'' sbm bisa ngerti dgn jelas. Pokoknya sukses terus buat zenius!

7/9/2015 11:19 PM

453 zenius sangat membantu, ngerti banget kegalauan pelajar.. bisa kasih solusi simpel tp sebenarnya sangat
membantu.. nyesel ga dari sd tau zenius.. makasih zen, biarpun aku ga lulus sbmptn tp ilmunya tetap berguna
kok:")

7/9/2015 11:18 PM

454 waktu belajar bareng zenius.net gue berasa pinter banget soal quiz, ujian harian, pertanyaan guru gue sikat.. tapi
pas sbmptn gue gagal. pas ngisi soal sih rada deg degan emang dan rada takut kaya gak pede gitu. mungkin
karena kurang belajar atau kurang waktu karena baru kenal zenius aja 5bulan sebelum sbmptn:( aku sedih,
kenapa

7/9/2015 11:18 PM

455 Gue awalnya tau zenius udh dr SMA. Cmn karena sekolah gue itu di atas gunung dan kalau dengerin zenius
jdnya ngantuk bukan main, udh deh, gue jd malas makenya. Baru menjelang sbmptn 2014 gue mulai make, ya
itupun msh setengah" sih belum ngeh langkah bljrnya mau kyk gimana. Alhasil gak keterima lah gue d satu pun
pilihan gue, baik d sbmptn maupun um haha. Baru sekitar bulan Agustus 2014 gue mikir lagi buat benar" serius
untuk ngehadapin sbmptn 2015 ini. Ya gini nih akibatnya, baru mau sadar kalau hbs kena tamparan keras haha.
Gue awalnya mau bimbel di zenius pusatnya langsung, tp krn kelasnya udh penuh ya gak jadi deh, mending
make zenius Xpedia 2.0 aja drpd gak sama sekali. Mulailah perjuangan gue yg ada sekitar lima bulan sampe
bulan februari itu. Dlm selang waktu lima bulan itu gue banyak ngalamin naik turunnya semangat belajar haha.
Cmn gue punya motivasi buat ngejar itb, sampe" gue rela tontonin video OSKMnya berulang-ulang kali, kyknya
udh ada ratusan kali gue nontonnya haha. Ya alhasil semangat gue bangkit lagi. Sekitar bulan februari itu gue
gabung bareng anak zenius di line, nah awal cerita gue baru dimulai d sini. Gue kyk kena tamparan lagi ngelihat
hasil belajar gue yg selama 5 bulan itu belum ada apa"nya dibanding anak zenius yg lain. Ya udh gue genjot lg
belajarnya. Dr pagi sampe tengah malam kerjaan gue belajar terus, ya ada jg sih waktu" yg gue kosongin buat
istirahat sm refreshing. Bulan April kemarin gue ikut bimbel buat lihat hasil belajar gue kyk gmna. Tp yang ada
malah gue jaraaaannnggg banget masuknya, gara" gue lbh tergoda sm zenius ketimbang bimbel yg ada haha.
Mungkin cmn sekitar dua minggu gue masuk dr dua bulan lamanya bimbel yg gue ikutin haha. Waktu sbmptnnya
kmrn sih gak ada yg spesial, cmn apesnya pas smpe rumah ngecek pekerjaan sendiri tau"nya ada yg salah gue
ngerjainnya krn terburu", mana banyak lg -_-. Tp alhamdulillah, gue bersyukur banget meskipun gak headshot di
pilihan pertama (re: fmipa itb) tp gue lulus d jurusan mtk, unpad, jurusan yg emg gue idam"in haha. Gue malah
curhat gini haha. Thanks banget buat zenius yg udh ngebantu gue untuk ngebentuk pola pikir, gak cuman
ngajarin kita ini itu dsbnya. Mksh jg buat tutor", bang sabda, bang peter, bang zul dn kak ai yg sdh luangin
waktunya buat kita anak zenius yg banyak tanya ttg ini itu dlsbnya haha. So, gue saranin banget buat kalian yg
msh SMA, SMP, SD bahkan TK sekalipun buat make zenius ini haha. Dijamin tokcer dah klo cara belajar kalian
jg benar adanya.

7/9/2015 11:18 PM

456 Enak deh pakek produk zenius itu... aku dulu sering gak bisa ngerjain soal mat kim fis... trus karena gak bisa
jadinya males belajar semuanya. Aku gak bisa itu karena biasanya lupa caranya lupa tahap tahap ngerjainnya
trus kadang lupa pakek rumus yang mana. untungnya aku nemuin zenius ... yang bisa ngebantu nyelesein soal
latihan aku. Meskipun cuma dikit yang aku kerjain. Tapi makasih zenius udah ngebantu aku buat lolo sbmptn
2015 ini.

7/9/2015 11:18 PM

457 saya awalanya emang suka sm fisika dan matematika pas smp tapi pas sma karena materi nya ribet dan ngacak
terutama fisika tapi setelah ketemu zenius dan materi nya komplit sy jadi suka lagi sm materi.Belajar setahun
lebih dari mulai dr xpedia guide smp materi sbmptn. kadang bosen juga tp ttp semangat dan akhirnya masuk juga
fmipa itb

7/9/2015 11:17 PM
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458 Jadi punya banyak temen banyak. Gara2 'nebeng' belajar. Hohoho. Sukanya gara2 dijelasin mulai dari dasar
banget. Udah gitu tinggal milih materi mana yang nggak paham. Simple. Suka suka.

7/9/2015 11:16 PM

459 Gue ikut bimbel lain, tapi di kala gue lagi males keluar rumah, gue santai aja karena gue bisa belajar juga di
rumah pake zenius :D sementara banyak temen yg cuma ngandelin satu bimbel doang. Gue sering bolos bimbel
karena gue lebih ngerasa belajar sendiri di zenius lebih efektif dan lebih bebas :D dan keinget banget ngerjain
pake konsep, dibanding ngerjain pake cara-cara cepet. Hehehe, pokoknya makasih zenius :D

7/9/2015 11:16 PM

460 Zenius itu Super-Duper-Badai Paraaah... Sebenernya gue yakin kalo belajarnya bener" Bener (?) si pasti bisa
lebih dari ini hahaha gue nge zenius sering angot"an gara-gara internet gue lemot parah hahaha bandel emang.
But thanks Zen gue bisa lolos :D Alhamdulillah :)

7/9/2015 11:14 PM

461 Makasih zen, berkat sebulan mendalami mtk dengan akun premium gua yg lemah di mtk bisa ngerti sampe
akar-akarnya! Dan ini ngebantu banget di SBMPTN :). Btw, nilai TPA gua juga ikut-ikutan naik heheheh :D

7/9/2015 11:14 PM

462 Belajar pake zenius itu bisa semena-mena gue kayak gimana pengen belajarnya dan masuk ke otak banget itu
gokil parah rasanya hahaha

7/9/2015 11:12 PM

463 Menurut gue kadang zenius ngebantu kadang nggak, kadang penjelasannya suka diulang2 lagi sampe ngantuk.
Terus kadang penjelasannya suka terlalu dasar jadi yg dalem2nya ga dikuak(?) gimana ya jelasinnya. Tapi
disatu sisi, karena penjelasannya mendasar gue jadi ngerti konsepnya bener2, gue ngerti gimana cara ngitung
yg bener, dll. Jadi ya sangat ngebantu karena jadi ada dasar yg kuat. Sejujurnya gue jarang banget sih belajar
pake zenius, gue belajar kalo udh bener2 butuh dasaaar banget dan ga ngerti apa2. Nah pas masa2 kayak gitu
zenius jadi penolong gue banget. Tapi jujur aja gue gampang ngantuk bgttt soalnya kadang penjelasannya lama
terus diulang2 wkwk. Gue paling seneng nonton video soal2 sama pembahasan dibanding materi._. btw,
Makasih ya zeniusss kaka2 tutor hebat yg udh ngajarin gue! Alhamdulillah lolos pil.1!

7/9/2015 11:12 PM

464 Oke banget deh belajar pake zenius Belajar bener-bener mulai dari konsep dasar yang bikin lo mudah paham.
Pokonya mah bikin ketagihan

7/9/2015 11:12 PM

465 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Belajar pake zenius bener-bener beda sama belajar di sekolah, gue jadi tau dan
emang ngerasain penurunan rumus itu penting banget buat pemahaman konsep dan materi, bukannya tinggal
ngapal rumus doang. Gak cuman itu, gara-gara zenius gue jadi sering mikirin hal sehari-hari yang gak penting
pake fisika (haha). Terima kasih zenius!

7/9/2015 11:12 PM

466 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Karena saya mageran orangnya kecuali kalo olahraga, zenius cocok banget buat
saya. Apalagi sebelum sbmptn saya terlalu fokus buat masuk akademi TNI, tapi ternyata gak lolos dan waktu
udah mepet banget buat belajar sbmptn. Sebelumnya juga udah daftar intensif di salah satu bimbel daerah tebet
juga, pengennya sih di zenius intensifnya waktu, tapi ya udah penuh duluan ternyata waktu itu, yaudah. Pada
akhirnya saya gak ikut intensif sama sekali karena gak cocok cara belajar disana sama saya, karena gak cocok,
yaudah saya akhirnya belajar make zenius aja yg cocok, belajar soal-soalnya dan materi yg kurang ngerti disisa-
sisa hari sebelum sbmptn, sekalian baca-baca blognya tentang sbmptn. Kalo pas ngerjain sbmptnnya gak usah
diceritain ya, soalnya bisa dibilang ini saya beruntung lolos sbmptn, pas ngerjain saya cuma mikir karena pilihan
saya lumayan gila, otomatis saya ngerjainnya harus lumayan gila atau gak gila dan saya belajarnya juga mepet,
dengan kata lain harus banyak yg diisi meskipun gak tau bener apa salahnya yg penting isi sebanyak yg saya
bisa. hahaha.. Udah itu aja, abis itu saya ibadah dan doa terus dan alhamdulillah dapet. Thanks zenius atas
metode pelajaran yg diberikan dan blog-blognya yg inspiratif dan motivatif, terutama mas sabda who my favorite
tutor! Sukses terus buat zenius kedepannya!! Aamiin

7/9/2015 11:11 PM

467 Alhamdulillah, terimakasih zenius, ngisi waktu luang kalo lagi gak bimbel hehe. Jadi lebih luas wawasan saya,
ngerti sampe dasar, walaupun gak semua soal saya pelajarin sihh. Recommended banget zenius terutama buat
anak sma! Pengajarnya asik, ngerti banget. Gak cuma bahas soalnya tapi penerapan ilmu di kehidupan aslinya
dapet. Terimakasih banyak zenius :D

7/9/2015 11:10 PM

468 enak sih jadi ngerti tp kadang aku suka ngantuk dan klo lagi bahas soal itu bertele22 suka bosan 7/9/2015 11:09 PM

469 Biasa, 7/9/2015 11:08 PM

470 Belajar pake Zenius tuh asik banget, bisa belajar dimana aja dan kapan aja. Cuma di Zenius gua belajar dari
konsep dasarnya yg bikin ngerti sama materinya gak cuma sekedar hapalan doang :)

7/9/2015 11:08 PM

471 Luar binasa lahh vroohh 7/9/2015 11:07 PM

472 Seru abis! Aku lulus tahun 2014. Dulu aku males banget belajar, nem UN aja gak sampe 45 hahaha. Gak
keterima SNMPTN, SBMPTN juga keterimanya pilihan ketiga hehehe. Karena kurang puas, akhirnya aku nyoba
SBMPTN lagi tahun ini (pakai produk zenius). Semenjak belajar pake zenius, belajar jadi terasa menyenangkan,
bukan jadi beban lagi buat aku. And that "oh jadi itu tuh kayak gini. Ah elah kalo tau materinya gampang gini gak
bakal bego dulu gua" moment sering terlintas dipikiranku hahaha

7/9/2015 11:07 PM
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473 Seru banget. Lebih ngerti materi. Soalnya diajarin dari konsep dulu. Trus juga bawaannya tu nyaman, bisa
belajar kapan aja. Pokoknya enak deh! :D

7/9/2015 11:07 PM

474 Suka banget sm Zenius. Yg awalnya ngantuk banget klo disuruh bljr tp klo bljrnya bareng Zenius mahh ga tidur2
wkwkwk... Kadang klo lg bljr Zenius sehari aja udah rindu dgr suaranya tutor-tutor Zenius :D

7/9/2015 11:05 PM

475 Begitu tau saya tidak lolos SNMPTN 2015, yang terlintas di kepala saya adalah: saya harus ikut bimbel, dan
ngejar materi lewat Zenius! Akhirnya, saya pun masuk ke Bimbel Inten Surabaya yang intensif belajar setiap hari
(kecuali hari Minggu, tapi itu pun tempatnya masih bisa dipakai buat belajar, hahaha). Saya pun mengaktifkan
voucher Zenius saya yang belum pernah saya pakai selama beberapa Bulan (saya punya Xpedia 2.0 IPA). Gila
kerasa banget capek tapi senengnya ampun ampun saat menggabungkan kombinasi Bimbel Inten dengan
Zenius. Saya yang di SMA anak IPA lalu memutuskan murtad ke IPS saat H-28 SBMPTN, bisa mendapatkan
Passing Grade 42,5% dalam Try Out ke-3 saya di Inten hanya dalam 2 Minggu belajar di Inten dan Zenius! Saya
pakai strategi pagi masuk pembelajaran di Inten sampai sore, dan setelah itu sampai malam saya belajar dari
Zenius, dan itu efektif banget! Bahkan saya berulang kali dimarahin tentor di Inten karena nginep di Inten untuk
belajar Zenius dan materi-materi dari Inten, hahahaha. Tapi, Alhamdulillah banget saya dapet pilihan pertama
saya yaitu Ilmu Politik Universitas Airlangga. Thanks banget untuk Zenius!

7/9/2015 11:05 PM

476 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Setelah pake zenius efek awalnya sih biasa aja soalnya emang ga heboh banget
belajarnya hehe, udah deket deket test SBMPTN baru (agak) heboh belajar pake zenius hihihi. Beberapa bulan
sebelum test, gue belajar bareng zenius setiap malem sebelum tidur. Kenapa malem? karena menurut gue kalo
malem mungkin biar lebih konsen gitu, taunya ngga.. malah ngantuk wkwk. Yaudah berhubung masih kepo
sama zenius ya hajar deh ngantuknya. Daaannn.. setelah nahan ngantuk akhirnya gue sadar, gue salah milih
waktu belajar . Kok gitu ? belajar sama zenius bikin ketagihan men, tadinya ngantuk jadi keterusan coba soal-
soal zenius , sampe lupa mau tidur hahaha. Asik lah pokoknya, Thanks Zenius!

7/9/2015 11:05 PM

477 Saikk banget dah. Apalagi orang yang namanya sabda omongan nya dah kayak sihir bikin orang langsung mood
lagi buat belajar wkwk.

7/9/2015 11:04 PM

478 Zenius keren banget! Gak nyesel pake zenius! Jaya terus ya zen!! 7/9/2015 11:04 PM

479 Jadi, sebelum jade member zenius, gue tuh gamau belajar sendiri di rumah. Paling belajar pas besoknya ada
ulangan doang. Tapi semenjak pake zenius, waktu luang pas lagi di rumah bisa kepake buat belajar. Kayak ada
yg nemenin gitu *duh jomblo banget kedengarannya* Apalagi pas persiapan untuk SBMPTN, ah pokoknya tiap
hari video2 zenius deh tontonan gue terus. Pokoknya thank youuuu buat kakak kakak zenius yg unyu unyuuuu
pinternya ga ngerti lagi. Sukses terus zenius!!!

7/9/2015 11:04 PM

480 Zenius tuh lengkap banget, belajar emg lebih enak pake zenius, ganyesel deh beneran. Aku aja sampe gaikutan
bimbel gara2 udah pake produk zenius. Emang sih aku gaketerima SBMPTN, tapi itu gegara akunya aja gak
rajin.. padahal produk zenius tuh udah lengkap abisssss. Asal kalian rajin liat video pembelajaran nya tiap hari!

7/9/2015 11:03 PM

481 Sebulan make zenius tuh enak banget, gak perlu cari bimbel mahal yang bikin tua di jalan deh. Semuanya udah
lengkap di zenius! 24/7 lagi! Kerennya lagi suara tentornya empuk banget, jadi motivasi tersendiri buat belajar
heuheu. Nyesel telat langganan, jadinya waktu unas ga begitu paham, dan akhirnya harus ngebut total buat
SBMPTN. Thank you so much udah nemenin selalu zen!

7/9/2015 11:03 PM

482 pake zenius keren banget.,belajar yang kaya gini yang dibutuhin.belajar denganmengerti konsep dasarnya
dulu.tentor tentornya jugakeren keren enak nyampein materinya terimakasih zenius

7/9/2015 11:02 PM

483 Zenius selama ini sudah cukup membantu dan tutornya asik-asik parah, untuk soal-soal kedepannya lebih
bervariasi lagi.

7/9/2015 11:01 PM

484 enak banget tutornya kalo ngejelasin, ya meskipun gue belum lolos sbmptn sih :) 7/9/2015 11:01 PM

485 dengan belajar menggunakan zenius jadi lebih mengerti daripada belajar di sekolah. tapi mungkin karena
persiapan belajar yang terlalu mepet dengan SBMPTN, jadi waktu ngerjain masih kurang maksimal

7/9/2015 11:01 PM

486 Well.. pengalaman gue yang paling berkesan sejak kenal sama zenius sebenernya bukan dari video-video
pembelajarannya, tapi dari blognya. Blog zenius itu bikin gue bener-bener semangat buat belajar dan nyari ilmu
seluas-luasnya, juga ngubah mindset gue tentang apa itu belajar. Pokoknya gue ga nyesel make uang THR buat
beli zenius hahaha.. terakhir gue mau berterima kasih sama kakak-kakak yg udah bimbing gue selama 6 bulan
ini, semoga kakak2 dapet balasan yang baik dari Tuhan.. aamiin.

7/9/2015 11:00 PM
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487 Pertama zenius tuh asik banget. yang ngejelasinnya juga gaul gitu bahasanya wkwkw jadi ga bosen
merhatiinnya. penjelasannya jelas banget. dan ini cara belajar yang fleksibel lah bisa kapan aja dimana aja asal
ada internet. bukan cuma materi, ada panduan cara belajar dan motivasi, keren lah! pernah suruh nyoba temen,
dan responnya positif, yg asalnya ga bisa banget, ulangan math dia jadi ga remed hahaha. pengaruhnya buat
sbmptn sih ya ngebantu ngulang lagi di rumah abis pulang les/bimbel/sekolah, jadi nyerep dah tuh. ulangan , pr
juga kebantu banget, tinggal liat video dan dengerin aja simpel banget dan asik lah ga bosen. buat kalian yg mau
pake zenius, jangan ragu ragu. ini bagus banget!

7/9/2015 11:00 PM

488 Keren banget pokoknya lah! Tentornya asik-asik, deliberate practice yang diajarin kak sabda yoi banget, ilmu-
ilmuny bener-bener bantu gue banget kemaren! Gue, anak ipa yang bener-bener asing sama ekonomi sampe
bener-bener tertarik dan akhirnya daftar ke jurusan itu dimana-mana berkat ajaran tentor-tentornya yang super
keren. itu gue baru ngungkit ekonominya aja, belom ke sejarah, geografi, matdas dan yang lainnya. dan akhirnya
berkat bantuan zenius, taun ini gue lolos sbmptn setelah taun lalu gagal :D Zenius keren pokoknya, sukses
selalu!

7/9/2015 10:59 PM

489 ZENIUS MANTAPPPP!!! Aku di kelas IPA 2th, tapi bisa ngerti banget ekonomi cuma dalam waktu 3-4 hari!!!!
WOW! begitu juga geografinya.

7/9/2015 10:59 PM

490 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Pake zenius itu asik, banyak kejutan2annya, materi2 yang sebelumnya dibahas
muter2 dizenius jadi jelas. Gw pake Xpedia dan itu sangat membantu banget, walau vouchernya tidak gw
manfaatkan semaksimal mungkin, tp CDnya juga mantep ko, Xpedia udah kaya malaikat yang diutus Tuhan dari
langit! Hahahaha. Big thank's to Zenius Education deh, jempoll!!!

7/9/2015 10:58 PM

491 Makasih banyak zenius atas ilmu-ilmunya. Bermanfaat banget! Yang tadinya gak suka sejarah tapi pas belajar
sejarah pakai zenius jadi malah suka banget sama sejarah. Matei di zenius lengkap banget, enak banget cara
ngajarnya. Pokoknya makasih banget zenius sangat membantu banget buat sbmptn! :D

7/9/2015 10:58 PM

492 Pake zenius tuh enak banget! Penjelasan materinya gampang dicerna dan dipahami. Makasih zenius :) 7/9/2015 10:58 PM

493 dulu gue dari ipa zen. pas gue belajar buat un ipa zenius ngebantu banget apalagi gue kurang ngerti gitu kan
sama mat ipa dan fisika. nah gue jadi lumayan bisa gitu semenjak belajar pake zenius karenaa pembahasan di
zenius tuh enak bisa didengerin kapan aja dan bisa cepet masuk otak. sedikit saran nih, materi buat sbmptn
ipsnya kalo bisa ditambah/diperdalam lagi dong, karena materi yang udah ada itu baru sebagian kecil dari soal2
sbm yang keluar contohnya buat ekonomi sama geografinya (sejarah udah cukup lengkap). udah itu aja,
makasih zenius semoga bisa jadi masukan buat kedepannya.

7/9/2015 10:58 PM

494 ALUMNIALUMNI  kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Gw alumni 2014. Sebelum kenal sama zen, gw udah keterima jalur SBMPTN
jurusan Teknik Komputer UI. Gw milih jurusan ini gara-gara ga tau bedanya Teknik Komputer sama Ilmu
Komputer. Terus gw kepikiran buat coba ambil jurusan Ilmu Komputer tahun depan. Pas akhir Desember, gw
tahu tuh soal zenius. Habis itu, gw beli deh voucher yang 1 tahun. Gara2 zenius, gw jadi addicted. Gw dari orang
yang cuma tahu hafal rumus jadinya lebih mentingin konsep. Akhirnya, gw keterima di pilihan pertama, Ilmu
Komputer UI jalur SBMPTN. Tq banget Zen!

7/9/2015 10:57 PM

495 Zenius memang mantab.. Gue yg dulunya gk tw apa2 tentang pelajaran sma jadi tw banyak cuma dlm waktu
singkat dan dpt ptn yg bagus...

7/9/2015 10:57 PM

496 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Gi mana ya, zenius itu sebenarnya baguss bangettt terutama di bagian zenius
learning, sehingga membuat kita menjadi terbuka dan lebih cerdas pastinya lalu materi-materi yang di jelasin pun
oke bangett , membuat kita ngerti sehingga enak deh serunya fisika yang biasanya saya paling malas, ga pernah
merhatiin gurunya juga sih -- , tapi setelah belajar lewat zenius, saya menjadi ngerti fisika, bukan hanya itu saya
pun mengajar teman-teman saya sehingga fisikanya pun oke menurut saya gitu saja sih, thanks zenius :D

7/9/2015 10:57 PM

497 Produk zenius yang berupa voucher 1 tahun itu sangat membantu saya dalam memahami pelajaran meskipun
saya tidak maksimal dalam menggunakannya, terlebih dalam menghadapi ujian SBMPTN.Kira2 baru 70% bagian
yang telah saya tonton dan pahami video-video pembelajarannya dalam menghadapi SBMPTN. Tapi
alhamdullillah, segala puji bagi Allah SWT, saya sangat senang, saya mampu menembus SBMPTN diterima
pada pilihan 3, yaitu Teknik Geologi UPNYK. Terima kasih banyak Zenius! Catatan: Saya tidak mengambil
bimbel apapun selain menggunakan produk Zenius ini

7/9/2015 10:57 PM

498 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Oke bgt lah zenius itu, gile broo... bisa dibilang tercerahkan lah yaa.. apalagi konsep2
yg diajarin itu.. beeh.. kece lah pokoknya, jadi kita ga perlu ngapalin rumus2 absurd itu lah pokoknya. Pada
akhirnya belajar pun menjadi seru dan menyenangkan. Sukses trus buat zenius !! Recommend bgt lah pokoknya
pke zenius

7/9/2015 10:57 PM

499 Zenius seru cara belajarnya, kita ga cuma dikasih formula jadinya aja tp diajarin juga asalusul rumusnya, jadi kita
ngerti konsepnya. Kalau ngerti konsep inshaa Allah soal dikutak-katik gimana juga kitanya bisa karena udh
paham dasarnya :)

7/9/2015 10:57 PM
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500 Gue sebenernya udah tau Zenius lama. Temen-temen gue di kelas juga ada beberapa yang pake. Sebelum UN
gue mulai tertarik beli produk zenius, udah tanya-tanyain temen juga. Tapi sampai selesai UN pun, gue ga beli-
beli juga. Sampe akhirnya gue sadar udah mepet SBMPTN- well gue ga ngeharep banget diterima SNMPTN
waktu itu jadi kepikiran persiapan SBMPTN. Gue bingung mau ikut bimbel aja, atau belajar pake zenius. Setelah
dipikir-pikir ya gue milih beli zenius, yang gue beli dulu Xpedia 2.0 . Thanks banget buat CS Bandung yang sabar
banget bangetan nunggu gue transfer?? 2 hari pertama, gue selalu nguap di depan laptop pas lagi belajar, gatau
kenapa. Tapi makin hari makin kesini kesini, gue malah jadi suka begadang belajar sama zenius, malah suka
sampe jam 2an. Jujur gue rada nyesel baru mutusin pake zenius mepet-mepet mau test. Alhasil, gue banyak
nge-skip materi. Waktu ngerjain SBMPTN pun gue emang masih dapet beberapa bahkan banyak kesulitan. Tapi,
alhamdulillah, syukurnya gue bisa lulus SBMPTN tahun ini. Walaupun cuman Universitas di daerah, dan belum
bisa keluar pulau, tapi gue tetep bersyukur. Zenius ngebantu banget. Boleh sih baru kenal bentar, tapi manfaat
nya itu loh hahaha. Thanks zenius! Masih nunggu pengumuman UTUL UGM sih, kali aja bisa lulus juga. Thanks
a lot and much love deh ya.

7/9/2015 10:56 PM

501 Zenius bukan sekedar membantu aku lolos SBMPTN tapi juga teman belajar yang seru dan nggak 'ngasal'
ngajarin. Seneng banget bisa tahu asal-asal usul rumus yang udah lama dipake tapi nggak tahu artinya apa juga
esensi materi yang sebelumnya cuma asal ngerti dan hafal aja. Zenius juga dengan insightnya bikin aku jadi
manusia yang lebih optimis, lebih open-minded, pokoknya jadi lebih baik, deh ??, aku jadi punya banyak temen

7/9/2015 10:56 PM

502 Saya sadar belajar telat banget pas dinyatakan gagal di SNMPTN baru belajar buat SBMPTN , buka zenius pas
lagi mau UN dulu heu alhasil bingung apa yang harus dilakuin. Pake Zenius berguna banget kalau kita juga
serius niat belajarnya. Gue nekenin ga cukup lo beli zenius terus dianggurin , tapi pake Zenius juga mesti
dengan usaha yang bener juga..yakin dah materi2 akan cepat kita fahami.. Yukk belajar jangan sampai telat
sadar. Karena belajar itu penting.. Saya keterima di pil 3 dan saya bersyukur bisa kenal zenius.. Thanks.. Inget
apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik.. Tapi yang diberikan Tuhan setelah kita berusaha itulah yang
terbaik. Yups Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan..

7/9/2015 10:56 PM

503 pokoknya zenius membantu banget banget banget. belajarnya fun, dan setiap belajar pake zenius tu emang
beneran ada 'O..moment'-nya deh! dari yang sebelumnya kita gak tau kenapa gini, kenapa gitu, jadi asli tau dan
ngerti banget. my point is Zenius is truly the BEST!

7/9/2015 10:54 PM

504 Yang aku seneng dari Zenius itu bener bener membuka wawasan banget! Konten kontennya juga sangat jelas.
Pengalaman belajar sama Zenius sih asik. Cuma emang tergantung diri masing masing, karena gak ada yang
ngatur jadwal jadi belajarnya putus nyambung gitu hehe. Setelah ngerjain sbmptn rasanya pengen nangis karena
Matematikanya aku gak bisa soalnya waktu persiapan gak terlalu serius belajar matematika. Tapi Alhamdullilah
keterima di pilihan ketiga hehe

7/9/2015 10:54 PM

505 Pertama galau banget gara gara ga lulus SNMPTN, gila sampe pusing harus ngapain dalam waktu sebulan. Oke
akhirnya gue move on dan coba pake produk zenius ini, dan gue belajar ngejar materi sbmptn dimulai dari teori
baru ke pembahasan soal. Dan sumpah cara ngejelasin tutor zenius enak banget, gue anak ipa yang ambil
soshum pas sbmptn sampe ngerti materi ips. Dan beruntungnya gue bisa lulus sbmptn walaupun cuman ngejar
materi sebulan. Makasih zennn :D

7/9/2015 10:54 PM

506 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius tuh bener-bener bisa mengubah pola pikir gue mengenai belajar. Gue jadi mulai
bisa menikmati belajar karena zenius. Apalagi di blog nya banyak artikel-artikel menarik yang menambah
pengetahuan. Pokoknya zenius top deh!

7/9/2015 10:54 PM

507 Tahun lalu gue gagal snmptn, sbmptn, dan simak. Dan gue down!!! Gue nganggur dirumah karena gue pilih UI
semua! Mulai oktober 2014, gue bilang ke ortu gue butuh bimbel, soalnya gue tipe orang yg males kalo udah
mentok! Apalagi gue sedih ngenes kaya cacing kering ditengah jalan ga bisa ngerjain soal soal simak tahun
sebelumnya. Skip, akhirnya gue beli voucher yg setahun, cuma gue gak maksimal. Soalnya harus bolak balik
warnet. Akhirnya sampe di maret 2015, gue dpt smartphone ya lumayan lah. Skip, sbmptn. Gue daftar UI lagi,
dan sadar diri gue gue pilih universitas lain juga, Univ. Siliwangi. Singkat cerita, gue sakaw, harap harap cemas
setelah gue evaluasi sbm gue ga maksimal. Namun, gue lolos juga pilihan ketiga! Haha di Univ. Siliwangi,
fakultas ekonomi (jujur gue anak ipa). Over all, thanks buat zenius atas panduan belajar dan motivasinya! Akan
gue pake buat beberapa bulan kedepan karena masih ada sisa. Thanks zen!

7/9/2015 10:54 PM

508 Keren abis cara belajar yang beda,kebukti bisa bikin cara pikir kita beda,contohnya waktu kelas 11 lagi pelajaran
kimia bab larutan,gue ga ngerti apaapa,dengan seminggu zeniusan karena mau ulangan,gue seenggaknya lulus
dan ga remed haha,tapi mungkin belum rezeki di pilihan pertama. Recomended banget!!

7/9/2015 10:54 PM

509 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Cara belajar di Zenius itu keren banget gan full konsep, bayangin aja tadinya gw
ngerjain soal SBM plonga plongo, tapi setelah gw ngerti konsepnya ngerjain soal SBM jadi lancar jaya Pokoknya
ga rugi deh belajar pakai Zenius

7/9/2015 10:53 PM
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510 Selama pake zenius sih asik banget soalnya pembahasannya asik walaupun kadang ada yang jelas kadang ada
juga yang ga begitu jelas. Make zenius juga udah ngubah cara berpikir aku soal mempelajari sesuatu yang
ternyata di sekolah tuh masih salah. Udah buat aku jatuh cinta sama pelajaran dan sempet yang namanya cinta
belajar banget. Tapi, banyak video yang masih kurang jelas pembahasannya, masih banyak yg cuman dibahas
sekian dan soalnya sulit tingkat sekian, terutama bidang ips. Sama ingin banget ada guidenya di zeniua telat
nyadar ada Zenius Learning di kolom SBMPTN jadi semangatnya telat datangnya hehe. Tapi overall puas
banget, dan ngarep zenius buka cabang di Bandung. Dan ngarep ketemu sama guru gurunya terutama ka
Sabda sama Ka Pras hehe. makasih zenius, buat taun depan juga tolong ya hehe

7/9/2015 10:53 PM

511 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Belajar sama Zenius seru banget! Awal-awal gua ketemu Zenius
itu 2014, dua hari sebelum ulangan trigonometri. Lagi frustasi, gua coba googling2, siapa tau dapet website yang
oke buat belajar. Hasi googling, peringkat teratas keluar Zenius !! Langsung gua buka, gua coba play videonya,
nah!! Disini nih serunya. Gua pertama kali ngeplay video zenius itu pas tentornya Sabda, gua awalnya aneh,
campur terpesona. "Wih keren juga nih, ngajarinnya gaul banget pake sapaan 'gua' sama 'lo', gak terlalu
formal". Cara ngajar sabda yang nyeleneh tapi bisa bikin langsung ngerti juga asik. Ngebuat gua saat itu juga
langsung beli voucher zenius buat 1 tahun!! Lumayan, hasil ulangan trigonometri gua lumayan bagus :D tiap hari
gua pake zenius buat belajar. Seru! Sampe akhirnya SBMPTN, soal2 sbmptn gua libas semua :D *Fyi, jurusan
sma gua ipa. Pindah ke ips buat sbmptn. Makasih ya zenius, sekarang gua udah keterima di Sekolah Bisnis dan
Manajemen ITB. Zenius gabakal gua lupain deh :) Terutama kak Sabda! Haha, meskipun belum pernah ketemu
secara langsung. Sekali lagi, makasih Zenius :)

7/9/2015 10:53 PM

512 Dua tahun lalu sempet kuliah di salah satu PTN tapi ngerasa salah jurusan, terus tahun ini nyoba untuk daftar
lagi, awalnya pesimis banget karena udah lupa sama pelajara SMA dan ngerasa nggak siap buat ikut SBMPTN.
Terus tiba tiba nemuin zen di detik detik menjelang seleksi. Nyesel banget karena ngerasa terlambat, kenapa
baru ketemu sama zen. Zen asik banget dipelajarin, bikin nagih! Alhamdulillah dengan dibarengi doa dan
dukungan orang disekitar akhirnya bisa lolos. Terima kasih zen! Pelajar di Indonesia harus tau kalo Zenius!
Wajib!

7/9/2015 10:52 PM

513 Zenius ini salah satu yang bantu buat belajar dadakan SBMPTN,Terimakasih Zenius :)) 7/9/2015 10:52 PM

514 Selama gw ikut zenius gw belajar banyak hal.. Beneran.. Lo bakalan tau kalo yang dipelajari di sekolah lo masih
banyak yang belum diajarkan dan itu bikin rugi banget.. Unfortunately tho gw gk dapet SBMPTN mungkin gw
kurang belajar..

7/9/2015 10:52 PM

515 Ngerjainnya rada rada ga yakin, tapi alasan gw gayakin karena bagian yg ga yakin itu elum dipelajarin banget2,
waktunya kurang kali ya haha :( tapi yang udah kecover zenius lancar, bisa semua oke, top banget dah
pokoknya!

7/9/2015 10:52 PM

516 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Gilaak. Tembus brooh.. Penjelasan gak detail tapi sukaa.. Menyeluruh. Pokoknya yg
paling gue suka bagian motivasinya.. Apalagi dengerin suaranya bang Sabda, beeuuh.. Stay motivated deh
pokoknya! Makasih zenius!!

7/9/2015 10:52 PM

517 Alhamdulillah kebantu banget!! aku kan tipe orang yang suka ngafalin gitu ya...trus lama kelamaan pas masuk
kelas 12 mulai sadar tuh cape juga kalau semua pelajaran cuma di hafalin doang..nah dari zenius ini nih mindset
aku jadi berubah! yeay

7/9/2015 10:52 PM

518 Pake zenius ituuuuuu asik banget serius asli gabohong. Ngebantu banget buat ngerjain SBM bagian TKPA. Dan
aku kan lemah di fisika. Setelah belajar di zenius walaupun cuma 2bulan menjelang SBM tapi bener2 sangat
membantu! Yang tadinya TO selalu aku kosongin fisika nya, alhamdulillah pas SBMPTN aku isi lumayan hehe
terimakasih Zenius! Sukses selalu mencerdaskan anak bangsa!

7/9/2015 10:51 PM

519 Zenius tuh membantu banget parah gw jadi bener bener ngerti asal usul ini itu darimama. Gua suka cara ngajar
zenius yang ngajar dari konsep dasar banget biar kesananya gampang. Thank a lot lah buat mereka

7/9/2015 10:51 PM

520 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius asik. The new way to learn. Cara pembawaannya unik. Kadang saat ngerjain
soal dan ingrtinget materi kita malah nginget pembawaan tutor yg lucu, kebayangnya bahasa si tutor. Tapi itu
malah bikin kita inget materinya secara kronologis urutan pembelajaran. Jadi gampang inget!

7/9/2015 10:51 PM

521 Berkat zenius gue kemampuan matematika gue jd lebih baik dari sebelumnya dan pikiran gue lebih terbuka 7/9/2015 10:51 PM

522 Pokoknya gw paling suka bagian TPA, karena bagian itu yang langsung bikin ngerti haha. Dan akhirnya gw
nemu id line Sabda! Itu sih yg paling berkesan buat gw. Mention gw juga pernah dibales 2x, eh pas minta folbek
dia ngilang :(

7/9/2015 10:51 PM
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523 Jujur gua alumni udah keterima di POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (PNJ) gua ngerasa puas bgt dgn sistem
materi zenius karena sabda ngajir gua juga time management gua selalu ikutin semuanya namun ternyata
keberhasilan blm ada di pihak gua tp gua masih nunggu pengumuman utul ugm. Gua sbg user merasa puas
namun gua juga kecewa sih belum berhasil tp gua sedikit minta doa agar utul gua lulus supaya seengganya ibu
dan ayah gua bangga sama anaknya:) makasih om sabda dan team nya you're ZENIUS mannn!!!

7/9/2015 10:50 PM

524 Pokoknya mantab banget bang, alasan saya untuk bangun pagi2 = liat video zenius, walaupun saya akhirnya
memutuskan untuk ikut bimbel tp tanpa zenius semua ga akan lengkap. makin jaya terus zen, semoga bisa
mencerdaskan bangsa ini. See you on top!

7/9/2015 10:50 PM

525 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Berkat Zenius, cara berfikir gue jadi lain. Ortu gue bingung gue kenapa, jadi lebih kritis
dan (katanya) cerdas (aamiin~). Di zenius bikin gue yang waktu di SMA matematika dapet 0, fisika kimia juga
ancur ancuran, sekarang gue bisa ngajar matematika fisika kimia biologi buat orang lain. Zenius kadang bersifat
adiktif, gue jadi kepengen kaya Sheldon (The Big Bang Theory). In a nutshell, gue dulu bisa jadi paling bego di
sekolah gue.. Sekarang masuk ITB - FMIPA, crazy

7/9/2015 10:50 PM

526 Harusnya zenius x ga cuman di tebet doang :D 7/9/2015 10:50 PM

527 Zenius tuh keren banget guys, soal-soalnya mantabb cuma ya kesalahannya tuh gue belajarnya ga serius kaya
cuma buat iseng iseng doang gitu jadinya ya hasil sbm juga di isengin sama Allah swt????

7/9/2015 10:50 PM

528 Selama 3 bulan terakhir gue pake zenius, gue ngalamin belajar yang gak bikin ngantuk dan suntuk! Gak jarang
gue mengalami "oooh" moment pas belajar sama zen. Terkadang pelajaran yang guru terangin di sekolah malah
lebih ribet daripada zen, pokoknya zen itu anugerah terindah yang pernah kumiliki banget deh! Thanks a lot for
your lesson selama 3 bulan ini zen~ Alhamdulillah gue lulus UNPAD tahun ini dengan bantuan dari zen juga~ luv
zen!!

7/9/2015 10:50 PM

529 Cuma pelanggan premium 7/9/2015 10:50 PM

530 Sebenrny bljr pake zenius tuh sumpaaah asik bgt, smua dijabarin, ini asalnya darimana, ini asalnya darimana ga
kayak bimbel lainnya yg ngasih rumus mentah dan bahkan trik jitu yg Gatau drmna asalnya. Tp sygny gw bru
nemu ttg zenius pas udah mepet bgt menjelang un, gw jd bingung mau bljr buat un dlu atau sbm dlu. Jadinya
bnyk video" yg penting bgt terpaksa harus diskip demi ngejer materi, mungkin salah yah cara gw bljar tp
seandainya gw tau zenius dr awal kls 12 atau bhkan awal kls 10 Beeeh sumpah rasanya mau sbm dimana aja
mah hayuuuk

7/9/2015 10:49 PM

531 Menarik banget, cara bicaranya bersahabat dan jelas 7/9/2015 10:49 PM

532 Aku pake zenius dari SMP dan itu sangat sangat berguna bangetttt!!! Aku bisa buka kapan aja dan biasanya kan
aku kalo mau ulangan tuh sukanya sks nah zenius nih pas banget dipake buat sks karna bisa diakses 24jam^^
recommended banget deh!!

7/9/2015 10:49 PM

533 Yang utama dari zenius sih ilmunya~ Btw ane gak lolos sbmptn, gak terlalu sedih sih, yang bikin sedih login
zenius tau2 akunnya udah jadi reguler aja :'v

7/9/2015 10:49 PM

534 Keren banget pokoknya 7/9/2015 10:49 PM

535 Zenius itu bagaikan pusat dari segala ilmu pengetahuan yang gue dapetin. Di Zenius yang paling utama buat gue
jadi open-minded tentang cara belajar yang bener dan esensi yang akan gue dapet dari belajar. Belajar itu
rutinitas. Dan sekolah itu bukan untuk cari kerja, tapi cari ilmu.

7/9/2015 10:48 PM

536 Lumayan kebantu. Baru kali ini bisa ngerjain soal yang gue kira itu sulit ternyata kalo pake konsep itu mudah
haha. Thanks zen

7/9/2015 10:48 PM

537 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius tuh fondasi dasar yg kuat banget untuk dipahami, kon sep zenius tentang
pendidikan yang bagus banget buat pelajarpelajar yang gatau arah dan kesesat tapi gatau kalo dia sebenernya
lagi kesesat, nah zenius tuh menyadarkan semuanya, meluruskan semuanya, mencerahkan, dan jurusnya
ampuh bener gila. Tapi semua itu tergantung keterbukaan diri pelajar tsb sih terhadap masa depannya nanti..

7/9/2015 10:48 PM

538 Sangat puas dengan pengajar matematika. Untuk kritiknya pengajar biologi kadang terlalu cepat menjelaskan
materi

7/9/2015 10:48 PM

539 Sebenernya gue bingung sendiri kenapa pake zenius tetep aja gue ga bisa survive dgn SBMPTN di tahun
pertama. Tp tahun berikutnya gue bener2 telaah apa aja yg salah, dan ternyata itu adalah kesalahan gue sendiri
terutama dalam teknik mencerna ilmu dengan baik. At least, thank you zenius! :)

7/9/2015 10:48 PM

540 PARAH,ZENIUS ngebantu banget buat persiapan SBMPTN apalagi UN hehehehe.Dulu pas persiapan UN gue
sempetin nyicil dikit dikit buat sbmptn dan ngaruh banget yang diajarin bang pras,sabda dkk makasih ya ZENIUS
:))

7/9/2015 10:48 PM
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541 Belajar pake zenius emang rame, apalagi kalo kita punya niat yg kuat. Cuman buat pengguna aja, bukan yg ikut
les. Mungkin materinya kurang menyeluruh.

7/9/2015 10:47 PM

542 Zenius ngebantu banget buat gua soalnya waktu kelas 11 gua gapernah belajar garagara jadi ketua pensi
sekolah. Pas belajar lewat zenius tentang kelas 11 gua merasa tolol banget soal gampang malah remed. Zenius
ngajarin gua banyak hal. Sampe sering bikin gua "ooh gini doang" cara ngajar nya juga asik semua sampe kimia
yang gua gangerti malah jadi ngerti!!

7/9/2015 10:47 PM

543 Thanks, Zenius. Lo contribute bgt dengan kelulusan gue. Gak sia-sia deh gue mantengin Zenius.net semaleman
suntuk. Thanks, Zenius

7/9/2015 10:47 PM

544 Thank's banget buat zenius.net, yang udah ngebantu ak, @ayuaangelia sm @odiabiyoga belajar slma 6 bulan
terakhir ini. Walaupun kadang rasa malas kami mengalahkan keingin belajar kmi. Tapi kami selalu inget basic
skills yg bang sabda omongin, foundation,artikel-artikel yng sangat memotivasi,cara berpikir yang benar dan
hipnotisnya bang sabda yg selalu kmi ingat. "Kita itu dalah produk pemikiran kita sendiri,seperti apa yang kita
pikirkan itulah jadinya nanti. So, berpikirlah bahwa lo itu bisa " itu yg selalu kmi ingat, dan kami percaya bahwa
kmi bisa. Buat semua tutor zenius.net yang enggak bisa kmi sebutin satu-satu kami ngucapin banyak terima
kasih atas bantuan kalian, support kalian buat kami. Kalian enggak bosan-bosan ngingetin kmi dalam segala hal.
Walaupun SBM sdh selesai, tpi perjuangan kami belum selesai, krna kmi percaya banyak jlan menuju kesuksesa.
Kmi jg mengikuti beberapa UM lgi, dan kami masih membutuhkan bantuan kalian. Sekali lgi kami ucapkan terima
kasih banyak :). Kami percaya bahwa anak-anak Indonesia di daerah lain, bahkan didaerah terpencil sangat
membutuhkan bantuan kalian untuk membentuk mereka menjadi orang dengan cara berpikir yg baik,
mempunyai basic yg bagus, sehingga mereka dapat bersaing dengan daerah-daerah yg lebih berkembang
bahkan maju. Kami sangat mendukung zenius X ada diseluruh Indonesia. WE  ZENIUS EDUCATION.

7/9/2015 10:47 PM

545 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Asoy !! Dr SBMPTN sampe tes tes lain ilmunya kepake banget, dan sudut pandang
sama kehidupsn juga mulai berubah sejak belajar basic skill. Dan paling wah banget, dr Fiskanya goblok banget
bisa jadi sempet kepikiran oengene jadi fisikawan

7/9/2015 10:46 PM

546 Belajar pake zenius itu enak banget, walopun biasanya terkendala sama jaringan sih.. tapi yaaa paham lah
ngebantu banget apalagi aku disekolah belajarnya gak mendetail banget dan waktunya singkattt. Padahal
pengen sih beli produk Xpedia nya zenius tapi udah nanggung sih, soalnya baru tau diakhir akhir masa SMA..

7/9/2015 10:46 PM

547 Membantu sih,cuma sedikit bertele-tele penjelasannya 7/9/2015 10:45 PM

548 Dulu awalnya ga ngerti banget sama matematika. Apalagi itu matematika ipa. Tp setelah pake zenius sm bimbel
di solo, udah lumayan bisa dibilang jago matematika nya. Tp cuma lolos pilihan ke tiga ini

7/9/2015 10:44 PM

549 bukan lagi dah dulu gua tuh beli zenius agustus 2014 gara22 guru sering banget suru presentasi dan gua suru
jadi ketua otomatis gua suru jelasin kan ketemen22 akhirnya gua pake zenius buat beberapa bab doang kaya
transformasi matematika tuh. kalo pada ga jelas gua suru aja temen22 gua dengerin sendiri bang sabda
ngomong trus gua ke kantin wkwkw. gua juga ngambil les diluar sekolah, les disekolah juga waktu buat buka
zenius bener22 dikit tengah malem dah. trus pas desember 2014 gua ga liburan. gua lagi dikasi ilham buat
belajar materi sbm kimia. abis itu gua kumat males lg belajar. sampe akhirnya gua fokus UN ajalah sbm nanti.
pas tau undangan ga keterima nyesel banget. ditambah bokap gua jatoh kena struk ringan ini beenr22
pengalaman berharga print semua soal zenius sbm semua mapel saintek bodoamat berapa ratusan yg keluar
gua belajar terus dirumah sakit sambil nunggu bokap gua sadar, begadang dirumah sakit latihan soal sampe ada
yang jenguk gua tetep aja belajar....trus dirumah terus22an ga kenal waktu tapi akhirnyaaaaaa gua
lolos!!!!makasi banyak zennn gua seneng banget gua bakalan kasih sisa voucer gua sama print22an soal buat
yg belum lolos janji! gua bakalan promosiin zenius wkwkw

7/9/2015 10:42 PM

550 ane seneng banget ketika pertama kali ngeliat zenius dari temen ane, baru pertama kali liat ane langsung suka.
awalnya ane gk pede sama cara belajar yg dipake zenius karena agak sama cara belajarnya kayak ane. Ane
agak gk pede sama cara belajar ane yg kebanyakan harus ngerti dulu sebelum dihapal. Tapi setelah banyak
nontonin kak Sabda khotbah lama kelamaan mata ane kebuka. Sistem pemahaman konsep itu yg emang bener
banget harusnya dipake sama murid2 d sekolah.

7/9/2015 10:40 PM

551 Sangat membantu,saya menjadi lebih memahami materi yang dipelajari. 7/9/2015 10:38 PM
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552 waktu pertama kali gue lulus SMA tahun 2014 gue ngga sabar banget untuk bisa masuk dunia perkuliahan.
secara yang ada dipikiran kuliah itu indah kayak di ftv. tapi apa daya, waktu pengumuman SNMPTN 2014 gue
ngga lolos *waktu itu pilih FK Unpad*. saat itu gue ngga patah semangat, gue yakin sama SBMPTN 2014 secara
gue udah bimbel buat persiapan SBMPTN dari awal tahun ajaran kelas 12. gue pun makin getol ngerjain soal-
soal yang dikasi sama bimbel. waktu itu gue pilih UI untuk ketiga pilihannya, yaitu teknik kimia, matematika, dan
kesehatan lingkungan. abis selesai SBMPTN gue lanjut ikut SIMAK UI, alasannya gue pengen banget bisa kuliah
di UI. tapi apa daya, waktu pengumuman hasil SBMPTN 2014 gue ngga lolos lagi, gue masih berharap ama
SIMAK UI. waktu itu gue inget banget lagi sholat tarawih karena emang pas bulan ramadhan juga, gue nerima
whatsapp dari temen "han, gue ngga lolos simak, lo juga" gue shock berat, secara harusnya pegumuman SIMAK
masi beberapa hari lagi dari hari itu, dan ternyata jadwal hasil seleksi dimajukan dan hasilnya ngga seuai dengan
apa yang diharapkan. saat itu gue tumbang, ngga tau harus gimana. gue cari2 UM lain yang masih buka dan
ngga ada yang menarik buat gue. gue liat PTS2, lagi2 ngga ada yg sreg dihati. entah knp gue tiba2 inget salah
satu temen gue yang pernah ngomongin tentang zenius, gue pun buka2 twitter dan banyak mention dari orang2
ke zenius yang bilang makasih karena snmptn,sbmptn ataupun umnya lolos. dan saat itu gue mantepin hati
untuk 'nganggur' setaun dulu. akhirnya baru kesampean beli xpedia bulan januari lah. disitu gue bener2 belajar
dri bassic skills, postulat bang sabda, pokoknya dari dasar bgt. gue ngerasa bego aja jaman SMA karena
pelajarannya ternyata semudah ini. gue belajar bener2 4 bulanan lah. tanpa bimbel, tanpa tryout. cuma pake cd
multimedia, voucher zenius.net, ngerjain soal2 yang ngga sia2 gue print banyak bgt, dan banyak bahas soal di
grup line zenius club. sampai akhirnya pendaftaran SBMPTN dibuka gue daftar UI teknik industri ama statistika,
terus UPI pend mtk. gue juga daftar SIMAK UI abil Teknik kimia, geografi, trus kesehatan lingkungan. tujuan gue
udah berubah sekarang, bukan ngebet lolos SBMPTN ataupun UI, gue cuma pengen bisa menguasai ilmu
apapun. kalaupun ngga lolos ya ngga apa2. sampai akhirnya hari ini 9 Juli 2015 hasil sleksi SBMPTN 2015
keluar, gue keterima di pilihan ketiga gue, pend mtk UPI. gue masi menunggu hasil SIMAK UI. tapi yang pasti
gue terimakasih bgt, taun ini gue cuma make zenius, tanpa bimbel, tanpa tryout, tanpa teman seperjuangan kyk
taun lalu tapi alhamdulillah ada yg nyantol. kamar gue adalah saksi dari perubahan besar pemikiran gue
menggunakan zenius. big thanks and big hug {} sekarang gue mau adek gue make zenius...

7/9/2015 10:38 PM

553 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Yang jelas gue bersyukur banget bisa kenal zenius walopun rada mepet (feb2015). Ga
tau dah jadinya gimana kalo ga kenal zenius learning ini. Makasih banget buat zenius dah. Zenius bener bener
ngebantu buat belajar SBMPTN tau sendiri lah soalnya kaya gimana, untuk bisa ngerjainnya harus bener bener
tau dasar teori dari si soal, nah di zenius metode ngajarnya itu concept focused yang ngebikin kita bisa nge-
breakdown si soal. Apalagi metode belajar Deliberate Practice, cara belajar paling ampuh buat sbmptn :D Sekali
lagi mau bilang makasih buat zenius yang udah nganterin ke gerbang kampus impian gue sejak Sd.

7/9/2015 10:38 PM

554 Pokoknya seru lah! Persiapan gue cuma sebulan doang zen, nyesel? Iya banget lah. Waktu itu pasti tgh malam
buka laptop dengerin suara tutor2 zenius, paling suka ya jelas ama bang sabda. Beda aja gitu, cara belajar di
zenius. Bawaannya enjoy, serius tp ga serius2 amat juga. Recomended bgt lah pokoknya! Ga nyesel prnah
mnjadi bagian dri zenius!

7/9/2015 10:36 PM

555 Setelah pake Zenius serasa dapet pencerahan mengenai cara belajar yang bener. Susah juga sebenernya
ngebagi waktu belajar yang pas antara di sekolah, bimbel, dan zenius.net. Tapi yang paling seru ya belajar sama
Zenius. Zenius Learning-lah awalnya yang bikin ngubah proses belajar & video2 materi + pembahasan yang
super. Gak ngandalin cara cepet, tapi pemahaman yang luar biasa. Sempet nyesel sih pas deket2 SBMPTN
kenapa gak fokus sama zenius aja ketimbang bimbel dan kenapa gak tahu zenius dari dulu. Alhasil, awalnya
yang ingin niat liat semua video SBMPTN di zenius.net gak kesampean. Tapi ya alhamdulillah masih dilolosin
SBMPTN pilihan ketiga. Thank you Zenius.. :)

7/9/2015 10:33 PM

556 Terimakasih untuk TUHAN YESUS saya bisa bertemu dengan zenius. di zenius pola pikir saya berubah, saya
bisa merasakan enaknya belajar, dan suka sama semua mata pelajaran.

7/9/2015 10:30 PM

557 Bingung mau nulis apaan :v 7/9/2015 10:28 PM

558 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Sebelum pakai zenius, skill matematika-ku bisa dibilang cukup mengenaskan. Waktu
itu, cara andalan saya untuk mempelajari mateamatika itu masih dengan sistem mengingat pola soal yang
keluar. Nah, kan sudah disinggung berkali-kali oleh Kak Sabda tentang cara belajar yang *menyesatkan* itu,
jadinya tobat deh. Sekarang, walaupun masih belum memuaskan, setidaknya kalau melihat soal matematika,
rasanya nggak puas sebelum ngerti gimana caranya soal ini dibedah dan bukannya gimana kemarin cara
ngerjain soal ini menurut buku!

7/9/2015 10:28 PM

559 Gua adalah anak IPA yang nyasar ke IPS, mau gak mau soalnya gua ngambil FSRD ITB, pokoknya abis UN
bner2 langsung belajar serius pake zenius (gua ga les hehe :D), gua bikin grup belajar, bikin program ini itu,
kendala gua pas belajar itu harus bisa bagi waktu untuk latihan gambar dan dalemin materi2 soshum.. bner2
nikmatin bgt, awalny yg gua kira pelajaran anak IPS itu basi, taunya seru abis, apalagi kalo belajar Sosiologi
sama kak Pio, anaknya nyeleneh bgt :D asik, sejarah juga.. pokoknya gua jadi penasaran sama ilmu sosial itu
sendiri, Ekonomi brng kak Sabda.. Tapi hasil tes berkata lain.. walaupun gak keterima gua bersyukur bgt bisa
belajar pake zenius, gua berasa tercerahkan lebayny si.. hahah :D makasih zenius untuk Ilmu2nya

7/9/2015 10:26 PM
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560 Saya nganggur 2 tahun setelah lulus SMA. Otak saya udah beku sebeku-bekunya karena sudah tidak menerima
pelajaran lagi. Setelah saya mengonsumsi Zenius, akhirnya otak saya cair kemana-mana. Terima kasih Zenius!!!
:D

7/9/2015 10:23 PM

561 Seru. Cara belajarnya asyik. Tapi nggak bisa berinteraksi 7/9/2015 10:20 PM

562 ujian kimia dapat nilai 100 7/9/2015 10:19 PM

563 Bener bener bermanfaat dah,nyesel serius di bulan2 terakhir doang :( tapi sangat bersyukur masih diterima di
IPB walau pilihan ketiga(padahal banyak yg piihan pertama gak dapet) kalo gak cocok tahun ini gua bakal nyoba
lagi kok zen taun depan :D

7/9/2015 10:16 PM

564 Pengalaman gue belajar pake zenius: ajaib. Gue yang nggak keterima SNMPTN sempet ketar-ketir karena
persiapan gue bisa dibilang masih minim banget. Akhirnya gue belajar siang malem di zenius, pelajaran-
pelajaran yang tadinya berasa pake bahasa antah berantah pelan-pelan jadi ngerti! Gue suka banget teori
postulatnya Sabda dan cara dia ngejelasin Ekonomi. Ngelotok banget sumpah! Emang sih gue nggak keterima di
pilihan pertama gue di ITB, tapi yang jelas dengan bantuan zenius gue bisa tembus salah satu universitas
dengan 10 besar peminat terbanyak di SBMPTN 2015. Pokoknya kudos buat zenius!

7/9/2015 10:14 PM

565 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Iya banget iniiii.... aku sampe pamerin ke temen2 artikel2 keren yang ada di Zenius
blog... juga artikel zenius yang 'nyuruh curi start' buat persiapan sbmptn... Manfaat banget zeniuus... makasi
bangeeeet... gara2 kamu aku gak ngarep undangan( nilai ku emang jelek) dan malah jadi fokus buat sbmptn...
sekali lagi makasi zeniuuuus....

7/9/2015 10:14 PM

566 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Gueee sekolah di SMA yang biasa-biasa aja, eh, biasa banget malah. Jangankan
untuk SBM, untuk UN sekali pun di daerah gue gak ada layanan bimbel di luar sekolah. Jadi untuk UN, gue cuma
ikut bimbel di sekolah yang (nyatanya) walaupun intens, tapi ga efektif sama sekali, jam belajar sore, yang
dibahas sebatas hal-hal yang menyangkut soal tahun lalu. Untuk SBM? Gue ga ikut bimbel karena di daerah gue
ga ada yang menyediakan layanan bimbel SBMPTN, bahkan di awal kelas XII aja gue ga tau SBMPTN itu apa.
Dari pihak sekolah juga ga pernah memberi gambaran yang jelas tentang SBMPTN. Gue pun cuek bebek aja
dengan hal hal berbau SBMPTN. Tapi akhirnyaa.... pada malam itu, semuanya berubah.... Ceritanya gue lagi
buka timeline twitter gue, disitu gue liat retweetan temen gue tentang salah satu artikel di blognya zenius. Gue
pun penasaran, apa sih isinya? gue pun buka link itu, setelah buka, gue pun penasaran sama akun twitter zenius,
gue stalking twitter nya Zenius, dan gue pun berpikir " Wah, gokil nih akun, bisa sambil belajar juga, gue harus
follow nih akun! berilmu banget, kan sambil twitteran bisa sambil belajar" seketika hasrat untuk stalking akun
twitter mantan pun menghilang.... Seiring berjalannya waktu gue pun mengenal produk-produk zenius. Karna
penasaran gue mencoba membeli voucher zenius, tapi cuma sebulan (karna buat coba-coba). Waktu itu gue beli
voucher zenius di bulan Juli 2014. Ternyata belajar di zenius itu bukan cuma belajar, lo juga berteman dengan
ilmu yang lo pelajari. Dan gue kasih tau sama elo ya, sekali lo berteman baik dengan orang, hal yang dikatakan
orang itu akan selalu benar di mata lo dan terserap cepat di otak lo. Itulah yang gue rasain waktu di bimbing
sama kakak2 zenius. Lo ga cuma di ajarin pelajaran, tapi lo juga dikasih tau secara gamblang SBMPTN itu
seperti apa. Gue yang tadinya blank tentang per-SBMPTN-an mendadak jadi expert vroh! Setelah dijelasin
SBMPTN itu apa dan battle warnya seperti apa. Perjuangan gue pun dimulai. Dengan setengah hati *ups*
maksud gue setengah mati gue lawan rasa males gue, gue rela begadang malem-malem(yaiyalah, mana ada
begadang siang-siang), bolak-balik warnet gara gara laptop rusak, numpang internetan setiap jam istirahat di lab
kompi sekolah, sampe bolos pelajaran (kosong) dan bimbel cuma buat liat video zenius di lab komputer sekolah.
Perjuangan ini bisa dibilang sulit, gara-gara zenius, setiap kali gue pengen main gue selalu gajadi karna
terngiang suara bang sabda setiap kali gue makan gue selalu kepikiran karna terngiang suara bang sabda
Setiap kali gue mandi gue selalu ga tenang karna terngiang suara bang sabda (Eh, Kok ada suara bang sabda?
jgn-jgn bang sabda....... :O) Karna itu gue berjuang dengan gigih dengan slogan: Pokoknya gue harus masuk
Univ INI jurusan ITU ! TITIK !! Daaaan setelah hampir 10 bulan berlalu, hari H itu pun datang. Saat gue buka soal
SBMPTN untuk pertama kalinya dalam hidup gue, hal yang gue katakan dalam hati adalah "HM... SUDAH
KUDUGA" gokil! dan saat waktu pengumuman datang, TARAAA..... GUE KETERIMA! Di UNPAD Fakultas Ilmu
Budaya "HM... SUDAH KUDUGA" akhirnyaaaaaa, terimakasih untuk semua petuah gokil berilmu-nya, malam-
malam bernuansanya zen! I OWE U SO MUCH!!

7/9/2015 10:10 PM

567 belajar pake zen emang enak tapi harus ada konten yng diperbaharui.....karna banyak yng udah gk relvan saat
ini

7/9/2015 10:10 PM

568 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Baru tau Zenius waktu kelas 11, awalnya cuma download soal2nya aja. Hehe. Tapi
gak bisa ngerjain, akhirnya mulai nonton video2 pembahasannya walaupun gak semua, karena cuma jadi reguler
member. Hehehe Waktu kelas 12 udah ada rencana jadi premium member, tapi baru keturutan waktu gak
ketrima snmptn. Sempet putus asa sih, kenapa gak dari dulu jadi premium member biar bisa serius belajar
sbmptn, tapi gapapa lah, masih ada waktu. Sempet ragu juga karena gak ikut bimbel, tapi tetap menyakinkan diri
Zenius sudah sangat membantu. Akhirnya, diterima UGM, walaupun bukan pilihan pertama sih. Hehehehe.
Terima kasih Zen! 1.5 bulannya menemani hari-hariku :*

7/9/2015 10:05 PM
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569 Pakai zenius itu menyenangkan, kita bisa tau asal muasal rumus-rumus itu dari mana, bagaimana carannya,
biasannya kalo disekolah langsung dikasih tau ini rumusnya tanpa tau itu didapat dari mana. Zenius itu bikin
merubah pola fikir gue yang dulunya belajar ga enak, belajar itu cuma biar dapat nilai bagus. Tapi setelah pakai
zenius bikin belajar jadi menyenangkan. Tapi sayangnya gue paka produk zenius waktu mau UN itu aja tinggal
beberapa minggu. Nyesel harusnya gue kenal produknya jauh jauh tahun sebelum masuk SMA. Sukses selalu
zen :).

7/9/2015 10:05 PM

570 pertama kali tau zenius itu dari twitter, awalnya gak niat pengen jadi member karena harus ada kuota internet.
Anak kost kayak gue makan 3x sehari aja udah beruntung banget. Eh pas gak lolos snmptn, gue ngerasa ada
panggilan jiwa harus jadi member zenius, biarpun cuma premium. Akhirnya gue gabung dari mei untuk 3 bulan
kedepan, sekalian buat um juga. Karena gue usah balik ke rumah dan makan udah ke jamin, jadi ada anggaran
buat kuota haha. Zenius ngebantu banget, dimanapun kapanpun, gak harus ke tempat les, tinggal buka hape
pasang headset, tulis2 bentar lansung ngerti. Apalagi kalo denger si abang sabda, cuap-cuap 4 jam juga gue
jabanin. H-1 aja gue gak buka buku lagi, tinggal review2 dang di soal2. Alhasil gue keterima di keperawatan
upnvj, walaupun di pilihan ketiga. "Alah fakultas gitu doang, pg nya juga kecil." So what? Itu hasil usaha gue. Itu
kerja keras gue. Gitu aja sih testimoninya. Pokoknya terus mencerdaskan bangsa dengan cara zenius ya zen,
sukses!

7/9/2015 10:03 PM

571 Alhamdulillah, cuman bisa ini doang yg gua utarain :") makasih zennn nemenin gua belajar sambil kuliah selama
setahun inii

7/9/2015 10:02 PM

572 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Jujur udah beberapa kali, neken tombol backspace di laptop karena bingung mau
nulis apa. Langsung aja kita buat list hal2 apa aja yg berubah: 1. Jam belajar: Saking asiknya dengerin si Sabda
jadi sales matematika, lu ga bakal tidur sebelum dimarahin ortu lu. 2. Cara pandang/kerangka berpikir dll.:
Scientist paradigm unlocked! Yeay! Ini fungsi bgt di kehidupan sehari-hari. Ini juga yg letak perbedaan Zenius
drpd yg lain. Yaa liberal arts study lah kalo kata Sabda Udah itu aja. Jangan lupa lengkapi usaha dengan do'a!

7/9/2015 10:00 PM

573 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Alhamdulillah. Setelah aku pake zenius, belajar jadi BEDA. Rasanya nggak tertekan.
Enjoy aja gitu. Pikiran jadi lebih terbuka, lebih kritis lagi baik ngadepin soal maupun permasalahan hidup #cie
Aku udah jd premium member zenius beberapa bulan lalu. Maret kayaknya. Tapi cuma pake bentar2 gara2 udah
banyak les tambahan pelajaran di sekolah. Baru bener2 make itu abis UN. Dan waktu dinyatakan tidak lulus
snmptn, langsung tambah tancep gas pake zenius wahaha Alhamdulillah, waktu ngerjain soal SBMPTN
sebenernya aku kurang yakin sama jawabanku. Walaupun seneng juga soal2nya gak seserem yang dibayangin.
Berkat banyak latihan pake soal2 zenius. Tapi agak minder juga takut kalo saingan2 diluar sana pada lebih bisa
ngerjain. Dan akhirnyaaa penantian berakhir, alhamdulillah rejeki nggak kemana, lolos SBMPTN UGM. Nggak
nyang ka samasekaliiii. Sempet ragu soalnya UGM aku taruh di pilihan ketiga. Eh alhamdulillah rejekinya disitu
?? Thank you zenius!

7/9/2015 9:57 PM

574 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Aku sebenernya bukan pengguna zenius "asli", bisa dibilang "parasit" maksudnya,
sahabat baik aku itu udah lama banget make zenius, terus kemarin waktu pengumuman SNMPTN 2015 dia
Alhamdulillah lulus di pilihan pertamanya, karena aku tau dia pakai zenius (Sebenernya udah dari lama aku mau
beli paket zenius tapi gak kesampean karena waktu dan biaya hehe...) terakhir aku kontak dia, bilang kalau aku
dua bulan terakhir sebelum sbm ini mau pakek paket dia, mau intensif dirumah, biar lebih serius, padahal bisa
dibalang aku udah les yang bianya lumayan "besar" tapi ternyata, sayang oh sayang, les yang mahal dibanding
sama paket zenius gaada apa-apanya, aku sampe nyesal juga, kalau tau gitu dari dulu aku pakai zenius, aku
cuma belajar materi biologi (pelajaran yang paling ku benci) 3 hari full di zenius, Alhamdulillah aku sampek ngerti
banget, sampai-sampai aku nge-batin gini "oh ini toh yang selama ini disebutin guru biologi aku, kok kayaknya
ribet tapi ini aku ngerti banget, kenapa ga dari dulu aku disini, pokoknya adik aku yang masih kelas 1 harus aku
suruh stay di zenius aja, pokoknya love deh buat zenius:)

7/9/2015 9:57 PM

575 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Gue mulai serius masuk PTN udah dari kelas 1 SMA, dari berusaha ngebagusin nilai
buat SNMPTN sampe belajar mati-matian buat SBMPTN. tapi pilihan gua cukup tinggi sedangkan sekolah gue
biasa-biasa aja, ga lolos deh undangan. pilihan gua cukup tinggi sedangkan guru di sekolah malah fokus UN, ga
lolos deh SBMPTN. akhirnya ngulang 1 tahun, belajar bareng zenius dan alhamdulillah diterima Gizi Kesehatan
UGM Pilihan ke-3!!

7/9/2015 9:56 PM

576 Dulu sebelum pake zenius, ulangan dadakan pasti kelabakan. Setelah pake Zenius, mau ulangan dadakan
selama seminggu juga udah siap. Makasih zenius :)

7/9/2015 9:56 PM

577 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  So, hari ini bisa keterima di unpad kaya ga nyangka ga percaya
aja. soalnya gue SMA nya IPA dan baru belajar ips nya tgl 3 Mei gitu, nah, gue sbmptnnya ikutan ips murni, Jadi,
kepaksa dong gue ngulang dari awal, Banyak sih yang mau gue ceritain tentang zenius, tapi yg paling menarik
sih pas gue review sejarahnya bisa buat gue inget kayak lg nntn film. ga ngebosenin, teman begadang banget,
pas gue masih di ipa juga gue sering ngikutin mtknya sabda,keren abis dah makanya matdas gue suka tinggi
ehehe thankyou bangetlah zenius selalu nemanin gue dan salah satu yang berjasa daalam keterimanya gue, so
rugi banget kalau ga pakai zenius mah bener

7/9/2015 9:55 PM
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578 Belajar di zenius enak banget, seru. Cara ngajar kakak-kakak zenius beda dari guru di sekolah. Mudah
dimengerti, seru dan ga bikin ngantuk. Pokoknya Zenius kerwn bgt. Thanks Zenius.

7/9/2015 9:54 PM

579 keren banget zenius, mudah dimengerti langsung masuk ke otak, ngajarnya jg santai bgt kayak serasa ngobrol
hehe. ya walaupun gue ga dapet sbmptn gapapa deh byk jalur lain. tapi serius deh, belajar sm zen serasa ga
belajar. yang penting sih tau konsep gitu.

7/9/2015 9:54 PM

580 Hai zen, gua Fildza Nur Sabrina, alumni 2014 skarang lagi masa pendidikan di UMS jurusan akuntansi, tapi gua
gak betah disini, kenapa? Simple, karena akuntansi bukan passion gua, melainkan ilmu komputer, atau
informatika, yg berbau komputer gitu deh Pas gua SMA jurusan gua IPS, dan gua murtad :3 Selama masa ke-
murtad-an gua, sulit banget buat belajar hal hal yang asing kaya fisika, kimia, biologi. Jujur meski gua udah
sampe ikut bimbel dan di support mateei tambahan dari zenius, tetep susah buat gua untuk nge-record materi2
yg gua sama skali gak ada basic nya. Meski susah ada beberapa materi yang akhirnya bisa gua kuasai dan itu
membuat semangat gua makin besar dan yakin buat sbm. Temen2 bimbel gua pun sering pinjem kaset zenius
gua buat ngulang2 materi. Segala try out dari bimbel sampai universitas gua ikuti untuk persiapan yang bener2
matang, lambat laun passing grade gua naik drastis 10% hanya dalam waktu singkat. Mental gua pun udah
Mantap buat ngadepin sbm Sampai akhirnya sbm, ada beberapa soal yang gua bisa, meski gua gabisa jawab
sesuai target awal. Overall sbm gua saat itu bisa dibilang sukses dan gua yakin sama hasil gua nantinya. Selang
5 hari, UM UGM, bisa dibilang gak begitu sulit dari soal sbm, meski gitu gua gabisa mandang remeh pesaing,
orang di sebelah gua isi ljk full! Tapi gua gak ngedown sih haha Yaudah singkat cerita sebulan kemudian, hari ini,
pengumuman sbm. Gagal. Untuk yang ke 2 kalinya gua ngerasain yg namanya ditolak ptn. Sedih? Jelas, tapi
karena gua gamau terlalu dalam dalam kesedihan(?) gua, gua buru2 move on aja nunggu pengumuman 5 haru
lagi, not a happy ending though. Thanks zen atas ilmu ilmunya, gua ngefans sama bang Sabda btw hehe :3
thanks a lot lah :D

7/9/2015 9:53 PM

581 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Sebenernya nyesel baru kenal Zenius 6 bulan terakhir ini:( Tapi Alhamdulilah saya
yang notabene bukan orang yang pinter-pinter banget, dulu waktu tryout UN cm dapet nem yang mepet2, tapi
setelah kenal zenius jadi rajin belajar, jadi nyadar kalo ternyata belajar itu menyenangkan. Bahkan rela sampe
begadang buat ngutek2 video di zenius dan alhamdulilah bisa rank 1 UN pararel satu sekolah. Terimakasih
zenius. Terimakasih juga sudah nemenin berjuang sbmptn sehingga bisa tembus UGM!! Makasih banyak zenius.
Pokoknya sukses terus buat zenius. Bahkan sekarang masa aktif vouchernya belum abis wkwkw But, overall.
Thankyou so much, sudah menjadi salah satu media yang memajukan pendidikan di Indonesia:)

7/9/2015 9:51 PM

582 Tau zenius itu karna teman dan itu juga pas TDS itu sekitar bulan februari Telat banget sih zen tapi itu bener
bener efektif Begadang sampe mata kaya mata panda cuma demi dengerin bang sabda sama bang wisnu Bela
belain ga jajan demi sokongan beli voucher zenius Dan di momen ini bener bener rasanya gue berterima kasih
banget sama mentor mentor zenius rasanya itu nyesal banget kenapa gak dari dulu aja Tapi dengan segenap
jiwa *elah* gue berterima kasih banget sama elu zen Semoga zenius masih terus hadir buat mencerahkan dunia
pendidikan indonesia Semoga zenius masih ada sampe anak cucu gue --' Good job zen

7/9/2015 9:49 PM

583 Cuman pake zenius premium account aja Itu juga langganan bulan aja dari pas UN IPA Terus ambil SBM IPS
belajar di zenius+bimbel deket rumah cuman 1 bulan alhamdulilah nyantol di Komunikasi UNPAD, hehehe jujur,
zenius ngebantu bgt, apalagi pas belajar sejarah, ekonomi, sama sosiologi Kurang di pelajaran Geografi aja
menurutku, tutornya juga kurang enak ngejelasinnya.... itu aja deh.... =))

7/9/2015 9:47 PM

584 pastinya terima kasih sangat buat zenius.net yang telah menemani saya selama setengah taun ini,semenjak
dengan zenius,saya menjadi lebih paham esensi ilmu pengetahuan itu,dan cara belajar zenius memang
mantap,meskipun saya keterima di pilihan ke 3 saya sangat berterima kasih,karena saya dari SMK teknik dan
belajar dari nol materi SMA,IPS lagi selama stengah taun,mantap deh saya paham karena konsepnya.

7/9/2015 9:46 PM

585 Belajar lake zenius seru visa do ulang ulang, tutornya banyak yg Lucu jadi kebawa ngakak ngakak soap Sudah
tersedia pembahasan Sudah tersedia semua jadi belajarnya tidak berantakan kesana kesini pokoknya sip banget
deh! Tp Ada minusnya ya tutor bahasa Indonesia sbmptn kadang terlalu cepat bahasnya jd kurang masuk me
otak apa aku yang terlalu lemot nggak tau. Keseluruhan sih zenius TOP banget udah biking aku lulus sbmptn
dengan cuma belajar serious 1bln

7/9/2015 9:44 PM

586 Gimana yaaa? pokok nya jadi ngerasa lebih berisi dari sebelumnya yang melompong kalo liat soal-soal hehehe 7/9/2015 9:43 PM

587 Zenius save my future :D 7/9/2015 9:42 PM

588 Gw sebenernya cinta banget sama Zenius, bahkan semua orang yang gw kenal ( se angkatan, bahkan adek
kelas ) gw saranin pake Zenius, gw udah tau sejak kelas 10 tapi nyesel banget dan nyesel ngga karu karuan
kenapa baru beli pas kelas 12 sebelum UN, disitu gw sedih banget karena nyia nyiain waktu belajar buat test
PTN ( setelah nonton Zenius Learning). Gw akhirnya harus ngulang setahun dan kembali belajar lagi bersama
Zenius dan lebih intim, agar gw tahun depan bisa diterima STEI ITB 2016 :)

7/9/2015 9:41 PM
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589 ITBITB  kandidat testimonikandidat testimoni  Saya ini sebenernya tipe orang yang males dan susah belajar ( maklum, rada ADHD
(attention defficiency and hiperactivity disorder)) , jadi ya seringkali, saya belajar justru SETELAH jam pelajaran
di kelas (minta dijelasin temen, dll), atau lewat ngerjain soal. Sekolah saya udah beli zenius sejak saya masih
kelas 10, cuma, saya baru nyadar betapa cocoknya saya belajar pake media zenius pas kelas 12. bayangin aja,
saya yang nggak pernah ikut lomba, yang awalnya biasa-biasa aja, tiba2 nilai naik semua, dan pas UN kemaren,
tiba2 saya bisa dapet peringkat 1 di kabupaten saya, ditambah lagi, try out pertama SBMPTN saya, tak terduga,
langsung lulus di pilihan 1 (STEI ITB) dengan kuasa Allah, dan support dari Zenius, saya bisa dapet STEI ITB
lewat SBMPTN, Alhamdulillah, gak nyangka banget, padahal udah pesimis With zenius and hardwork, i did the
impossible *sips coffee* this is my story. go create your own!

7/9/2015 9:39 PM

590 setelah belajar pake zenius lebih mudah mengerti pelajaran yang sulit dipelajari walaupun belajarnya sistem
kebut dan gak maksimal tapi tetep bersyukur bisa dapet ilmu yang belum didapat

7/9/2015 9:37 PM

591 Sempet Nyesel juga sih pas SBMPTN ada yang ngasal jadi nya gak keterima Deh!!!! 7/9/2015 9:37 PM

592 Pokoknya enak banget kaka zenius kalo lagi nerangin materi bikin ngerti! Mantap! 7/9/2015 9:36 PM

593 Skill math dan fisika aku meningkat semenjak pakai zenius. Sayang, aku terlambat. Aku mulai zenius-an sejak
kelas 3 semester 2. Jadinya un fisika aku tinggi (100). Aku saranin banget zenius, banget, banget! anyway, aku
masih harus berjuang bersama zenius karena aku mau ngulang tahun depan. Semangat yaa ^^

7/9/2015 9:36 PM

594 Gue lulusan tahun 2015, gue tau zenius udah lama, kira2 dari kelas 11, tpi gue jadi akun premium nya pas 3
bulan sebelum sbm -_- (terlambat), itu juga selama 3 bulan gue ga maksimal belajarnya, tahun ini gue ga lolos
sbmptn, dan gue mau nyoba lagi tahun depan, sekarang paket udah di perpanjang sampe juni 2016 :v gue yakin
dengan adanya zenius bisa ngebantu gue untuk bertempur lagi di tahun depan dengan kesiapan yang lebih
mantap :v sekian.

7/9/2015 9:36 PM

595 Gue tahu zenius udah lama dari temen, tapi gue ga tertarik sama zenius karna gue pikir ga bakal ada
manfaatnya sama sekali. Gue pikir zenius cuma sekedar pembelajaran yang biasa-biasa aja, tutornya ngajarin
cara cepat suatu rumus yang terkadang susah untuk diinget, terus divideo-in, ya pasti banyak dong di youtube.
Jadi saat itu gue mentok sama pelajaran fisika karna gue emang susah banget yang namanya fisika. Gue bukak
situs zenius. DAN TERNYATA pikiran gue zenius yang biasa-biasa ajak kayak banyak video di youtube itu salah
besar. Tutor-tutornya cara ngajarinnya ga ngebosenin, selalu ngasih motivasi dan mereka bukan ngasih cara
cepat suatu rumus, tapi ngasih cara gimana materi yang mereka berikan bisa nyangkut lama di otak kita. Asli,
zenius keren abis. Gue siang malam pake zenius. Dan akhirnya gue lulus di kedokteran. Emang bukan suatu
yang mudah. Tapi gue berterima kasih banget sama zenius.

7/9/2015 9:32 PM

596 kandidat testimonikandidat testimoni  SMKSMK  Gue seorang anak SMK jurusan multimedia. Awal gue kenal zenius dari guru kimia
gue yang ngasih pinjem cd zeniusnya buat ngulang materi kimia di kelas. Yup dia pake zenius jg. Terus karna
merasa nyaman belajr pake itu, gue beli cd matdas SBMPTN. Dan karna cara ngajarnya yang enak gue bisa
belajar itu matdas dari pagi sampe malem. Terus pas mulai intensif un, gue udh mulai males buka zenius dan
akhirnya lupa sama zenius. Setelah un selesai, dan gue jg dinyatakan ga lulus snmptn, gue langsung ngebut
belajar di tempat bimbel dan juga lanjut zenius. Gue beli voucher zenius yang 1 bulan, karena jarak dari un ke
sbmptn waktu itu cmn 1 bulan aja. gue kebut materi sejarah sama geografi doang. Karena materi itu doang yang
gue rasa gue paling bisa kejar. Sementara yang lainnya gue pelajarin di bimbel. Tapi pas 2 minggu sebelum
sbmptn, internet gue mati! Eror gt aja. Gue sempet panik banget tapi akhirnya inisiatif buat minjem cd sejarah
punya temen gue. Gue kebut belajar sejarah semingguan itu dan akhirnya perjuangan gue ga sia-sia. Gue lulus
di Unpad jurusan Jurnalistik. walaupun cuman di pilihan ketiga, tapi bahagianya itu bener-bener luar biasa.
Makasih zenius, udh bantu gue mewujudkan mimpi gue! Zenius superb!

7/9/2015 9:30 PM

597 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Sebelum pake zenius aku males belajar, setiap hari tuh mantengin laptop buat nonton
anime. Tapi setelah tau zenius, Tiap hari mantengin laptop buka website zenius & buka cd zenius juga. Belajar di
zenius asik banget, dari dasar dan bisa tau knowledge2 yang lainnya. Thank you so much zenius!

7/9/2015 9:29 PM

598 Ini sangat memabantu terutama tutorial videonya. makasih banyak zenius ! 7/9/2015 9:25 PM

599 Hhm, awalnya sih biasa aja pas pake zenius,eh ke sananya malah ketagihan. Ya walaupun enggak keterima di
SNMPTN, SBMPTN, tapi Alhamdulillah lulus di PTS Dengan ikut program beasiswa Tanpa harus bayar dan juga
ikatan dinas setelah lulus. Kebantu banget sama zenius pas ikut ini program beasiswa terutama di TKPA,
Matematika, dan Biologinya. Terimakasih Zenius :3 Pasti rekomendasiin ke adek gw ini :v

7/9/2015 9:20 PM

600 zenius berhasil merubah pandangan gue tentang belajar, zenius berhasil nigkatin kecerdasan gue, tapi gue gak
lulus sbmptn 2015 padahal sudah 1,5 tahun gue belajar dengan zenius dan gue gak nyesal sudah belajar
dengan zenius walupun gak lulus. gue mau ikut tahun depan dan tahun depan tahun terkhir gue belajar sbmptn
dengan zenius. terima kasih zenius.

7/9/2015 9:18 PM
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601 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Alhamdulillah diterima di Universitas Brawijaya - Fakultas Ilmu Komputer, Teknik
Informatika. Thank you Zenius udh nemenin gue menghadapi UN dan SBMPTN selama kurang lebih 2-3 bulan
terakhir menjelang SBMPTN. Nyesel banget ngga maksain diri belajar di Zenius dari 1 tahun sebelum SBM,
padahal gue udh dikenalin Zenius sama temen pas naik kelas 12.. Bener-bener nggak nyangka bisa diterima
lewat jalur SBMPTN.. padahal masih belum ngerti banyak materi materi yg diujikan.. pas SBM aja banyak
banget yg bolong bolong apalagi di Math, Fisika, n Matdas. Bagi camaba tahun" ke depan, paksain deh mulai
dari skrg belajar sendiri/di Zenius/di les/tempat lainnya.. atur jadwal sedemikian rupa sehingga sebelum UN
semua materi harus udh selesai (sehari minimal 2 jam belajarlah, kalo bisa lebih), jadi menjelang UN dan SBM
tinggal TO-TO-an. Bisa nyari soal, ajak temen, atau ikut TO dr bimbel. Trust Me, It Will Work! And don't forget
always prays everytime in your life!

7/9/2015 9:17 PM

602 Pertama kali kenal zenius itu dari twitter yg promosi x pedia. Awalnya sih masih belum tertarik. Kemudian ketika
jalan -jalan di gramedia expo basuki rahmat ngeliat x pedia zenius dan cd per mapel. Karena waktu itu sudah
kelas 12 jadi nyoba beli yg cd matematika buat un, sbmptn dll. Ternyata temanku juga tertarik beli xpedia jadi
kadang2 minjem ke dia terus kalau jamkos nyalain zenius di kelas bareng-bareng. Beberapa bulan kemudian,
pengumuman snmptn ternyata aku gk lolos jadi aku kepikiran buat beli voucher zenius sebulan. Selama sebulan
belajar ditemenin zenius, seru rasanya. Selain diberi materi sbmptn juga diberi wawasan lainnya. Zenius
merubah pola pikirku menjadi kritiss.Pokoknya zenius itu ketjeh parah. So, buat yang pengen dapet ilmu perlu
nyobain zenius. -Kejarlah ilmu, bukan nilai-

7/9/2015 9:16 PM

603 menurut gue zenius itu ngebantu banget buat para pelajar, sayang gue baru tau zenius sebulan sebelum UN jadi
nyesel, dan nyesel juga karena belajar sbmptnnya belum 100% karena pindah jurusan dari ipa ke ips. tapi gue
mau rekomendasiin buat orang-orang yang gue kenal buat make zenius karena zenius juga ngebantu buat cara
berpikir kita supaya lebih luas. sukses terus ya zen

7/9/2015 9:15 PM

604 Ngubah cara belajar dari cara lama (afalan) jadi mahamin konsep 7/9/2015 9:09 PM

605 Nyesellll kurang belajarnya:( 7/9/2015 9:07 PM

606 T.O.P B.G.T .. Tutornya asyik ngejelasinnya .. Udah itu aja :D 7/9/2015 9:06 PM

607 Intinya, belajar bukan lagi beban. Tapi jadi passion gue. Karena gue tau ESENSI-nya, semua berkat zenius.
Hatur nuhun!!!

7/9/2015 9:05 PM

608 Puas banget! 7/9/2015 9:02 PM

609 Seru banget!! tutornya asik, belajarnya santai, tapi penjelasan materi dan pembahasan soal nya detail banget
dan jelas se jelas jelasnya jadi mudah buat dipahami. Awalnya aku nggak ngerti zenius itu apaan, sampe
akhirnya aku ngulik semakin dalem lagi apa itu zenius. soalnya banyak banget yang suka bilang "belajar pake
zenius itu enak" Finally I found it out!:) meskipun terbilang telat untuk akhirnya memutuskan membeli voucher
zenius (sekitar seminggu sebelum hari H). well, sayang? ya mungkin ada yang berpikiran begitu karena
vouchernya minimal pemakaian satu bulan. tapi berhubung aku nggak bimbel dan bingung mau belajar dari
mana lagi, so I decided it! the most precious decision I made :) ga ada kata "sayang" kok untuk segala sesuatu
yang berkaitan dengan perihal menuntut ilmu asalkan through with halal ways. So, dengan bermodalkan belajar
bareng zenius kurang dari 1 minggu (hehe), ikut berbagai TO yang diadakan di luar, dan buku latihan soal
sbmptn, serta doa+restu orang tua, alhamdulillah diterima di pilihan 1 :D dan 1 lagi nih, aku masih inget waktu itu
H-1 / H-2 yaa :| aku belajar dari zenius tentang kebijakan kontraktif dan ekspansif, eh ternyata keluar di soal
hehehe pas aku ngisi jujur deh aku langsung inget zenius xixixi pokoknya zenius keren deeeh dan
recommended banget buat semuanya!! yang mau ujian masuk STOVIA juga bisa katanya wkwkw sukses terus
ZENIUS!!! Terus Berkarya :D

7/9/2015 8:59 PM
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610 kandidat testimonikandidat testimoni  UGMUGM  Aduh, Zen, gimana ya btw susah dideskripsiin. Ini masalahnya lagi seneng banget.
Oke, ehm, first thing first saya beli produk zenius sekitar akhir mei, tanggal 28, tapi baru pake zenius setelah
pengumuman SNMPTN (kalo ga salah inget). Lalu kemudian bencana itu tiba, pada saat pengumuman SNMPTN
muncullah "yang merah-merah" alias tulisan "Maaf,....." yang tidak perlu saya jelasin lagi gimana lah ya perasaan
waktu ngeliat itu. Btw, saya langsung...... nangis. Padahal ga ngarep2 banget deh sama undangan, suer. Trus
keesokan harinya di sekolah saya tidak bisa melihat wajah kawan-kawan yang diterima SNMPTN dengan
perasaan yang sama lagi, sakitnya tuh di sini. Lanjut, saya mulai liat materi zenius yang SBMPTN, dan langsung
meluncur ke materinya Sabda yang notabene udah dielu-elukan bahkan sebelum saya pake zenius. Saya
pengen buktiin kata orang2 lah ya, gimana cara beliau mengajar yang katanya oke bingits kalo kata anak jaman
sekarang. Saya buka tuh mulai dari yang paling dasar kayak postulat trus lanjut ke yang lebih advance seperti
materi-materi di mat ipa. Pas dibuka soal2nya trus gimana caranya Sabda ngejelasin.... beuh langsung dah tuh
saya ketagihan (ini serius). Kalo lagi bosen sama Sabda, saya coba review lagi mapel yang diajar tutor lain
kayak Fisika bareng Wisnu, trus Biologi sama Pras, dan saya juga tiada hari tanpa ngecek zenius blog buat
nambah pengetahuan. Pokoknya udah terbuka deh ini pikiran saya setelah ketemu zenius (sounds klise ya tapi
emang ini adanya), cara belajar (insyaAllah) ke depannya udah ngga kolot lagi, belajar bio ga ngapal-terus-
besok-lupa lagi, mulai dikit2 nyicil suka sama fisika dan belajar untuk "jeli" dalam ngadepin soal matematika yang
belakangan saya ketahui adalah soal2 tricky. Thanks buat Zenius, love you full dah!

7/9/2015 8:57 PM

611 belajar di zenius itu enak. bahkan udah berbulan-bulan masih keinget tuh materi. makanyaa pas sebulan
sebelum sbm gua ga belajar :p eh alhamdulillah tetep lolos :D

7/9/2015 8:56 PM

612 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Alhamdulillah banget bisa kenal sama Zenius. Sebenernya udah tahu Zenius sejak
aku awal masuk SMA. Tapi ya namanya juga masih labil banget, masih suka sama yang namanya main sampe
nggak kepikiran buat pake Zenius sama sekali. Tapi baru pas kelas 12, udah sadar kalo ujian udah di depan
mata. Akhirnya pas kelas 12 ini mutusin buat beli paket online Zenius, kebetulan banget aku diajakin patungan
sama temen aku, Nadya Gita Puspita. kita bagi-bagi hari gitu buat pake Zenius.. Gak sia-sia malem-malem buka
Zenius, dengerin mas Wisnu dkk sambil nahan ngantuk. Gak sia-sia bolos sekolah beberapa kali juga *yang ini
jangan ditiru*. Waktu SNMPTN aku nggak lolos, dan emang aku juga gak begitu berharap banget, serius. Ya
karna aku beranggapan SNMPTN itu kayak bonus kita sekolah 3th aja, dan bener-bener serius buat SBMPTN. :))
Dan Alhamdulillah dapat kabar baik jam 5 sore tadi :") pokoknya terimakasih banget buat Zenius. Terimakasih
udah jadi bagian perjuangan aku dapetin Arsitektur UNS :")

7/9/2015 8:56 PM

613 Zenius memberikan cara cepat ngerjain soal UN dan SBMPTN 7/9/2015 8:53 PM

614 Dimulai dari dasarnya, keren gila. Ngebut sebulan bisa lolos ITS teknik mesin 7/9/2015 8:53 PM

615 kandidat testimonikandidat testimoni  LINTAS JURUSANLINTAS JURUSAN  Bahagia banget waktu tau ada website zenius. Awalnya belum jadi
member premium karena sama sekali nggak kepikiran buat pindah jalur dari ipa ke ips. Tapi pas udah ada niat
untuk pindah jalur, langsung deh beli voucher untuk jadi member premium. Dari yang nggak suka ekonomi jadi
pengin belajar terus karena Mas Sabda :D Dan di sela-sela belajar soshum untuk sbm, sempet buka fisika untuk
lebih memahami lagi karena di sekolah nggak ngerti-ngerti :D Zenius membantu banget soalnya gue nggak
minat untuk ikut bimbel jadi gue pengin ngucapin makasih sebanyak-banyaknya untuk tentor-tentor zenius yang
udah menyelamatkan gue dari ketidaktahuan tentang materi soshum :) Sukses terus untuk zenius ^ ^

7/9/2015 8:52 PM

616 Belajar dgn produk zenius lebih melatih logika berpikir sih, dulu waktu sekolah seringnya ngandalin hafal rumus
alhasil sering lupa , nah trus jg suka susah kalo dikasih soal2 TPA tp pas pake produk zenius pikiran jd lebih
kebuka. Ya walaupun pd akhirnya gak lulus sbmptn 2015, tp at least zenius bener2 membantu. Terimakasih:)

7/9/2015 8:48 PM

617 kalo pengguna produk zenius tapi yg gak premium gimana? 7/9/2015 8:48 PM

618 Sayang banget kenal Zenius baru h-1 bulan sbmptn.Belajarnya asyik seperti ada guru privat sendiri, mudah
dimengerti dan sangat memotivasi banget. Saya yang SMA dari jurusan IPA yang sama sekali tidak tahu
pelajaran IPS berhasil masuk Manajemen Unair karena Zenius. Thank Zenius.

7/9/2015 8:44 PM

619 seru. walaupun gk keterima di SBMPTN 2015 ini, yah alhamdulillah ilmunya :) 7/9/2015 8:44 PM

620 Pakai produk zenius enak, jadi ngerti banget sama materi yang dipelajari. Penjelasan yang dikasih sama tutor2
zenius kece gilaa, asyik banget pokoknya belajar sama zenius. Cuma kadang2 videonya kalo lagi diputer di
smartphone-android-suka ngadat. Berhenti tengah jalan. Coba kalo lancar pasti makin okee

7/9/2015 8:42 PM

621 sangat kepake lah... kasian GO SSC kalah sama ini kalo kata saya mah.. saya lintas jurusan aja semangat
belajar.. biasanya mah males.. udah lah zenius is the best bisa belajar sambil boker

7/9/2015 8:41 PM

622 zenius membuatku jadi paham apa itu belajardan belajar adalah kenikmatan sendiri. Bravo zenius 7/9/2015 8:40 PM

623 Big thanks Zen, udah nyelamatin masa" ngebut materi UN, sebenernya dngn basic divideo sdh bisa kok ngerjain
tioe soal sbmptn. Tentor matematika nya patut diacungi jempol, gue yg awalnya benci, jadi dibuat keasikan
ngerjain soal" matematika ??

7/9/2015 8:40 PM
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624 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  Halo! Aku baru mulai belajar pake Zenius itu dari bulan Juni, selesai pengumuman
SNMPTN. Agak bodoh sih, soalnya peluang buat lulus SNMPTN kan emang tipis banget dan aku malah nggak
nyiapin diri buat SBM. Aku baru belajar intensif pake zenius itu ya emang pas Juni. Bulan-bulan sebelumnya
cuma beli buku soal SBM dan ngerjain soal-soal dari situ. Momen yang lucu itu pas aku mau bayar voucher
zenius. Ada kali 3 Indomaret aku masukin buat bayar tapi mbak kasirnya nggak ada yang bisa. ;v ; (the things i
do for my entrance test). Tapi sumpah. Zenius ngebantu banget, apalagi yang sejarahnya! Aku jadi tau tentang
kalau orang Cina lari ke Semarang karena kerusuhan yang besar-besaran itu, dan alasan-alasan lain tentang
suatu kejadian. Bahkan aku bikin satu buku rangkuman tentang semua materi sejarahnya. Haha-_- Tapi saranku
aja ya kak Zenius, aku mohon untuk materi geografi lebih diperdalam lagi:D soalnya kemarin itu aku masih harus
googling dan buka buku untuk materi kelas x. Udah sih gitu aja, sisanya aku puas banget sama layanan Zenius,
kok! Sukses terus ke depannya ya!:D

7/9/2015 8:39 PM

625 Walaupun cuman beli yang 3 bulan alhamdulillah anak ipa ini bisa menguasai materi SBMPTN Soshum,
alhamdulillah lulus walaupun di pilihan ketiga :D

7/9/2015 8:37 PM

626 DLLDLL  kandidat testimonikandidat testimoni  peh gabisa dijelasin pake kata kata deh, hahah. Kalo disekolah saya kan tampangnya
males banget (soalnya gurunya gaje), jadi saya cuma belajar dirumah pake zen, itu sudah lebih dari cukup deh
perasaan. Kalo seumpama masuk perguruan tinggi gaperlu ijazah, mending ane ga sekolah SMA dah, maen
zenius dirumah aja dirumah, hahah xD

7/9/2015 8:37 PM

627 CUKUP SATU KATA "AMAZING" 7/9/2015 8:37 PM

628 Setelah belajar pake zenius, gue jadi suka belajar. Gue sudah mengerti bahwa belajar bukanlah sesuatu yang
dibenci melainkan disenangi. Gue juga tahu bahwa belajar di sekolah itu nggak cukup. Karena hampir semua
'fun stuff' justru nggak diajarin. We don't know how awesome black hole is, we don't know how the universe is
made. Pokoknya zenius changes my life

7/9/2015 8:36 PM

629 Zenius sangat membantu belajar gw, walau kadang suka males malesan bukanya tapi nyesel juga sih tau zenius
baru deket2 UN jadi bener2 kurang banget persiapan buat test2 masuk PTN :(

7/9/2015 8:34 PM

630 Alhamdulillah zenius membantu bgt! apalagi gue dari anak SMK yg ga pernah pelajarin sosio/geo/sejarah secara
lengkap. Terima kasih zen :')

7/9/2015 8:34 PM

631 kandidat testimonikandidat testimoni  UIUI  Zenius oke banget kalo jadi alternatif soal2 latihan selain bimbel, apalagi ada
penjelasannya di tiap soal, jadi cepet bisa ngertinya hehe. Tutor2nya yg juga oke banget kalo ngejelasin.
Penggunaanya mudah! Sehubungan gue pakenya yg zenius.net aja, web nya keren bisa ngompresi video2nya
biar ngga boros kuota. Dabes deh!

7/9/2015 8:33 PM

632 kandidat testimonikandidat testimoni  Zenius itu tutor materi bagi gue! karena penyampaian materi yang bagus dan brain-friendly !
ga bikin pusing otak. dan karena Zenius bener bener udah bantu gua belajar MTK dengan bener, thanks to bang
Sabda :) Thanks for the great memories Zenius! terus berjaya!

7/9/2015 8:29 PM
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	Q14 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2015? 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! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

