
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.
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# Responses Date

1 Seneng banget belajar sama zenius walaupun cuman 1bulan karna telat ngenalnya -_- awalnya ragu mau beli vocher
zenius tp stelah liat video ekonominya bang Sabda dan semu kakak2 yg lain dg penuh keyakinan akhirnya beli jg di
indomaret :D setelah aku tekunin pagi siang sampe malem (apalagi mengingat aku SMK jadi harus bener2 kerja
keras) dan dg tekat kuat demi menuntut ilmu, dan Alhamdulillah pukul 22.30 menjadi malam yg begitu indah melihat
kata SELAMAT !! :) terimakasih kakak2 zenius

7/31/2015 5:19 PM

2 Thanks loh tutor2 zenius!. Alhamdulillah berkat doa dan usaha lewat zenius lolos pilihan pertama, padahal alumni
SMK jurusan tataboga yg ga paham sama materi SMA:’). Sempet stress karena langsung loncat ke materi sbm.
Belajar dari pagi sampe malem tapi seringnya sih ketiduran hehe. Zenius ga cuma bikin lolos sbm tapi udah ngubah
mindset yg selama ini teryata salah. Thanks zen!

7/21/2015 11:19 PM

3 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

4 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

5 kandidat testimoni  SMK  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
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6 ALUMNI  kandidat 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. (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.

7/10/2015 5:19 PM
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7 kandidat testimoni  SMK  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

8 kandidat testimoni  SMK  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

9 ALUMNI  ITB  kandidat testimoni  SMK  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

10 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

11 kandidat testimoni  SMK  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

12 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

13 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
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14 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

15 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

16 ALUMNI  kandidat 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

17 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

18 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
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19 ALUMNI  kandidat testimoni  SMK  UI  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

20 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

21 DLL  kandidat 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

22 DLL  kandidat 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

23 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

24 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

25 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

26 kandidat testimoni  SMK  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

27 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
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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.

