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Q15 Tulisin dong Testimonial kamu setelah
pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo
belajar pake zenius? Gimana rasanya
setelah ngerjain SBMPTN 2016? 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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Terimakasih zenius yang udah ngasih hal yang luar biasa. Sebelum bener-bener serius belajar buat sbmptn, gw

7/25/2016 7:52 AM

sebenernya dah tau zenius semenjak awal naik kelas 3. Cuma waktu itu belum kepikiran mau pake zenius. Setelah
berbulan-bulan berlalu, datang lah waktu buat memutuskan kemana gw akan kuliah. Gw ga ikut SNMPTN karena
gw udah pesimis duluan klo anak smk susah kayanya dapet snmptn. Akhirnya gw cari buku, belajar sama temen,
sampe nongkrong di perpusda. Namun kayanya ada yg kurang dari cari belajarnya gw, kadang gw ga ngerti apa yg
tertulis dan dijelaskan oleh buku2 anak SMA yg baru gw pelajarin. Walau waktu itu sumpah tinggal 1 bulan lagi buat
tes SBMPTN, gw harus cari cara buat nyari guru. Ternyata biaya bimbel mahal banget, dan ribet juga buat bolak
baliknya. Lalu gw inget sama zenius. Gw belilah voucher 1 bulan dan kuota internet, dan itu bener-bener gada
waktu lagi. Sehingga gw mulai lah belajar di zenius. Pas pertama kali liat materi ekonomi, ternyata wah banget.
Banyak hal yg memang sulit dipahami di buku jadi gampang dipelajrin, dan cara belajarnya itu loh, ngena banget...
Sampe setiap hari dari jam setengah 4 subuh gw langsung buka hp buat belajar. Tutor favorit gw itu om sabda.
Lalu gw fokusin belajar buat Materi soshumnya yg bener2 ga ada di SMK, dan soal-soalnya juga, yang ternyata
pembahasannya itu jelas pake banget sampe bikin gw paham. Walau cuma sebulan, tapi itu dah bikin gw tau
banyak hal. Dan kerasa belajarnya. Bener-bener nagih buat belajar sampe larut malam. Dan pas gw ujian,
ternyata memang jadi gampang banget buat ngerjainnya. Gile banget, dah.. Pas gw lolos di FEB UI, seneng
banget bukan main. Dan gw bisa membuktikan bahwa anak SMK juga bisa tembus UI. Ini semua juga berkat
zenius. Thank you so much zenius !!! Makin berjaya ya membuat anak bangsa semakin cerdas...
2

zenius keren

7/23/2016 2:00 AM
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Yaa walaupun ga tembus pilihan 1 sama 2 setidaknya lolos di pilihan 3 dan bisa buktiin kalau mampu lolos ptn
lewat jalur sbmptn,thanks zen yang udh nemenin dari kelas 12 sebelum un smpe beres sbm ngebantu banget buat
ngerti materi khususnya materi kelas 12 jadi suka matematika gara gara zenius.. Good job!

7/20/2016 8:38 PM
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Menurut gw, belajar pake zenius efektif asal diseriusin dan ditekunin. Penjelasan yang dikasih sama tutornya jelas
semua kok dan cara ngajarnya juga asik. Sebenernya gw alumni yang udah diterima di suatu Perguruan Tinggi
Negeri lewat jalur Ujian Mandiri dan menurut gw, pencapaian ini juga ga lepas dari campur tangan zenius secara

7/20/2016 2:58 PM

ngga langsung karena tahun kemarin gw berjuang banget demi masuk Perguruan Tinggi Negeri. Tahun ini gw
mencoba lagi demi memperjuangkan major, bukan perguruan tinggi negerinya. Jika masih belum diterima, ya
lanjutkan yang sudah berjalan, dan semoga masih ada jalan tahun depan. Terima Kasih banyak, Zenius!!!
5

Tahu Zenius dari kakak kelas. Actually udah tahu sih sejak gue masih SMP, tapi gue kira produknya sebatas soal
dong, terus pas awal SMA baru tahu ternyata produk utama adalah video pembelajaran. Awalnya sih biasa aja, ga
terlalu pengen tahu gitu. Oh iya, video pembelajaran ya? (flat sounds). Tapi ketika kakak kelas nge-show salah
satu videonya pas itu kalo ga salah fisika, dan WOW. At the same time, gue langsung beli tuh produk. Pake yang
CD version. Dan gue bisa jamin, WORTH IT bangetslah.. Sempet nyesel kenapa baru pakenya pas kelas 3
semester 2, udah terlambat banegt ya? Ngga juga sih, masih bisa ngejar kok, haha. But earlier - Bettel lah!! Saran
gue, udah deh ga usah les - mending pake ZENIUS. Percuma les kalo lo ga niat, mending belajar sendiri dengan
kemauan kuat.. hasilnya lebih keren. Thanks Zenius, :)
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Sebenernya gue udah tau produk ini semenjak tahun kemarin, tapi gue agak ragu jadi ya gue belajar sendiri. pas
tahun kemarin sih gue masih labil ama jurusan dan akhirnya gue ga lolos tahun kemarin. Ajaran baru dimulai, gue
mulai numpukin semangat 45 buat perang lagi ikut SBMPTN. dari buku jadul ampe buku baru gue beli, gue rela
keliling pasar senen demi menyari buku great banget buat belajar sbmptn. setelah sekian lama gue berpikir

7/17/2016 2:29 PM

akhirnya gue memutuskan untuk mencoba IPC dengan berbagai resiko yang gue akan gue hadapi. karena basic
gue smk, gue bener bener-bener harus belajar dari yang sangat dasar materi sma. banyak materi dasar sma yang
bener-bener ga gue jumpain pas dibangku smk itu yang bikin gue makin nyesel masuk smk. H-2 Bulan SBM
alhamdulillah gue di terima untuk bimbel di salah satu PTN ternama di indo. seneng bukan main karena itu bener
bener di PTN impian gue. di tempat itu membuka mata gue banget, disitulah gue jadi lebih mengenal betapa
dahsyatnya zenius. dari soal-soal ampe try out pun pakai soal-soal zenius. dan gue beruntung banget ketemu
temen yang bener-bener jago-jago dalam bidangnya dari ekonomi, sejarah dsb yang bikin kaget lagi mereka pure
bukan dari anak ips langsung.btw, gue akhirnya memustuskan untuk ikut soshum karena gue bimbel diterima di
kelas soshum dan waktu udah mempet banget buat belajar ipa. gue coba pakai zenius dan seketika gue paham
materi yang diajarkan. tapi gue waktu itu sih rada milih milih videonya karena gue lagi penasaran banget sama
ekonomi makanya gue babat habis ekonomi dan akhirnya geo, mtk dll gue agak abaikan dan ga nonton materi
ampe tamat langsung fokus ama soal-soalnya.ditambah lagi ternyata ada temen gue yang jago sejarah dia bimbel
langsung di zenius jadi makin paham materi-materi sbm. tiba saatnya perang sbm, gue seketika shock melihat TPA
yang beda banget sama tahun sebelumnya. TPAnya analisa banget yang bikin waktu banyak terbuang. dan akibat
TPA itu gue ga ngisi MTK sama sekali, Bahasa indo cuma 5 soal dan bahasa inggris cuma 1 soal. hal ini makin gue
ga optimis lolos. jam kedua dimulai, gue tumpukin semangat keyakinan buat lolos, dan gue shock di sejarah.
banyak materi tentang reformasi dan gue cuma baca sekilas zaman reformasi dan akhirnya gue isi sesuai
bayangan yang ada di pikiran otak gue. alhamdulillah ekonomi gue babat habis cuma 2 yang gak terisi. dan
bersyukur banget sosiologi banyak materi smk gue yang nongol pas sbm dan alhamdulillah gue masih inget.
sebulan berlalu, saatnya pengumuman sbm. gue makin ga optimis mana waktu itu gue lagi kerja dan lebur parah.
lemes, deg-degan, laper campur aduk dah. gue udah memikirkan hal-hal yang akan gue lakuin jika ga lolos lagi.
waktu itu gue memprediksi kalo lolos mungkin pilihan 3 karena banyak tkpa yang gue isi. dan jeng jeng.. gue lolos
unpad. gue seneng banget! akhirnya lolos sbm! akibat dari kejadian ini gue rekomendasiin ke temen temen gue
yang belum lolos dan gue jamin lu pake ini mantep banget. thanks buat zenius!
7

Mantap abis, ngbantu banget buat gua yang serihg kaga ada di kelas karena lomba dan karena ngbolos, ngbantu
banget buat ngejar pelajaran yang ketinggalan di kelas, makasi zenius!

7/17/2016 10:36 AM
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Zenius manteb bangeettts, gue dari jurusan ipa ambil sbmptn soshum ngejawab soalnya jadi berasa ngisi kuisioner
doang.. Wah keren bgt pokonya Zenius mah.. Super nyantol semua materi2nya ?? Kereen! laffyuu, Zen

7/17/2016 8:19 AM

9

Setelah pake zenius tuh pastinya merubah pola pikir gw, gw jadi suka belajar dengan alasan yang jelas(karena
mau dapet ilmunya) bukan hanya sekedar belajar buat nilai, terus lupa gitu aja. sampai sekarang nempel banget di
otak gw apa yg selama ini gw dapet dari zenius. Dan, kemarin alhamdulillah ngerjain sbmnya lancar karena udah
ngerti konsepnya, terutama di soal soshum. Tapi, gw belum dapet di sbmptn tahun ini hehe. InshaAllah tahun
depan gw pasti nyoba lagi dan pastinya belajar di zenius lagi (jd curhat). Pokoknya makasiiih bgttt ya zennn,

7/17/2016 2:27 AM

walaupun belum bisa nembus ptn, proses saat belajar sbm bareng zen itu hadiah terbaik selain hasil! :)
10

Zenius tuh bantu banget !! Aku sebenarnya make zenius cuma sekitar 2 bulan terakhir sebelum SBMPTN. Tapi 2
bulan itu berkesan banget di hati . Sebelumnya belajar ya baca buku tebel2 dari erlangga ampe kepala mw
kempes. Abis baca buku dasarnya , gue BELI BUKU SOAL2 SBMPTN. Jujur aja ini masa paling kacau ak waktu
belajar . Masalahnya belajar ak gak friendly banget ( ngebosenin abis ), pembahasannya pendek2 , dan waktu ak
nnya ke guru sekolah, kebanyakan gak tau cara ngerjainnya (Maklum guru di daerah Kal-bar dalem kota kecil ).
Saking putus asanya , sering banget ak copas soal ke internet untuk nyari pembahasan di internet ( kebanyakan
liat review books dari google kwkw) . Akhirnya ak inget lagi sma zenius di saat terakhir(gue pernah make bentar di
kelas 2 . di Zenius itu semuanya lengkap abis . Dari materi dasar, soal2 sampai pembahasannya dikupas tuntas .
Saat itu gue tercengang banget dan mikir kenapa gak dari dulu belajar pake Zenius. Mungkin ini enggak wajar ,
tapi zenius itu paling ngebantu gue di Bahasa Indonesia ( Yep, strage but its the truth ). Di sekolah belajar bahasa
indonesia kacau banget, kalo ketemu belajar buat drama , pidato, puisi ( emang sih perlu ) . Tapi anehnya si guru
gak pernah sempet untuk ngajarin kalimat efektif , konflik , penulisan daftar pustaka dll ( yang justru penting saat
dipake untuk UN dan SBMPTN ) . Dari zeniuslah gue baru tau kalo tata bahasa indonesia itu menarik banget dan
ternyata belajar bahasa indonesia itu emang perlu(sebelumnya gue mikir ngajar bahasa indonesia itu kayak
ngajarin monyet manjet pohon ) .Untuk pelajaran saintek dan TKPA juga NGARUH BANGET !!! Bayangin aja ,
kalo beli buku soal2 kayak " SBMPTN 2015 TOP ABISS "( yang begituanlah ) , abis 90 ribu cma dapet 5-6 set
soalnya . Nah, kalo mau beli 5 set buku ? kebanyakan buku soal yang dijual tuh pasti ngikutin jaman , jadi kalo mau
nyari soal jadul pasti susah banget , ujung2nya kalo beli 2-3 buku soalnya bakal mirip2. Nah , kalo di zenius jelas
banget . Beli paket setahun abis 440 ribu tapi kita bisa belajar soalnya per mapel sampe 50+ paket soal(dan soal
kaga ada yang sama ). Walupun ini tergantung pribadi masing2 , yang paling ak suka dari zenius tuh soalnya
dipisah.soalnya dipisah gak per tahun/per seri soal ,tapi per mapel. Ini ngaruh banget karena zenius itu make
konsep deliberate practice ( belajar kaga asal bantai soal wkwkwk ). Belom lagi ke teorinya . Pengajarannya sesuai
konsep banget , rumus gak asal dilempar ke kita buat dihapalin , tapi kita diberi konsep dan asal mula rumus yang
kita pake supaya rumusnya bener2 nyangkut di otak ( bener dak , kaga bisa kabur lagi wkwkw ). Aneh banget
sampe deh sampe sekarang kaga percaya dah kalo bisa masuk FK UI ( apalagi yang jauh dari kota besar
).Bayangin aja, kalo tanpa zenius , kemungkinan lo masuk univ favorit mungkin bisa dinilai dari bimbel tempat elu
belajar, sekolah lo bonafid apa engga, atau sebanyak apa duit lo buat nyogok panitia agar masuk ( hehe engga lah
). Tapi, dengan zenius keberhasilan lo bisa dinilai dengan uang 440 rb yang elu rogoh di kocek ortu/elu sendiri +
hasil kerja keras elu selama berbulan2/bertahun2.
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Zenius tuh memang beda dari website lain. Disini, kita ga cuma dapet materi-materi pelajaran yang enak buat
dipahamin aja ,tapi kita juga dapet motivasi2 sekaligus tips2 yang notabene bermanfaat banget buat ngebangun
mental dan semangat kita dalam menghadapi tes2 masuk PTN. Tiap malem, gua hampir ga pernah absen untuk
sekedar membaca tulisan-tulisan di Zenius Blog, terutama yang berhubungan sama pemilihan jurusan dll. Apalagi
semenjak gua dinyatakan ga lolos SNMPTN, gua jadi makin sering buka Zenius dimana saja. Fyi, gua juga ikut
premium member Zenius selama 6 bulan, dan itu worth it banget menurut gua. Sekali lagi, gua pengen ngucapin
terima kasih bnyk buat Zenius, karena akhirnya gua bisa masuk ke fakultas impian gua, Kedokteran UI :)

7/16/2016 10:42 AM
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seeruuu banget malah gue sering begadang nonton zenius karena ngga inget waktu. paling suka dengerin suara
sabda di ekonomi tambah ngerti sama ekonomi :)

7/15/2016 7:19 PM
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Gue pejuang SBMPTN selama 2x haha. 2015 & 2016. Oke gue mau cerita secara kronolgis (cieileh) Oke dimulai
thn 2015 gue adalah siswi galau yg gatau mau masuk kuliah jurusan apa, gue suka banget kesenian apalagi
gambar. Tapi gue ga terbesiy buat ngejar itu karena ortu gue kurang setuju nah loh galau lah gue. Gue dari jurusan
IPA. Jujur gue ga ada passion kulia di IPA dan pada akhirnya gue pas SBMPTN 2015 gue isi asal jurusannya. Gue
pun juga belajar asal2an. Gak niat bgt dah. Gue thn 2015 selalu gagal dari SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Setelah
itu gue down bgt gue stress tingkat dewa. Gue sama ortu gue mau di masukin salah satu bimbingan belajar. Tapi

7/14/2016 12:02 PM

gue males soalnya kelas alumni kuotanya ga terpenuhi dan itu kelas IPA. Gue ga ada passion. Gue juga males
bimbel di luar gue emang mageran jadi gak heran gue gak niat. Terus kapan gue nemuin Zenius? Waktu ada
mahasiswa PKL di sekolah gue pas kelas 11, beliau nunjukin video dari zenius dan gue liat kok seru ya asik gitu
tapi pada saat itu gue ga terbesit beli voucher. Eh pas bulan Agustus 2015 pas gue lagi stress tingkat dewa gue
baru inget ada bimbel online Zenius. Gue beli dah vouchernya diem2. Gue takut ortu gue marah soalnya ortu gue
mau lesin gue di bimbel itu. Gue pun belajar diem2 juga haha. Ada sedikit cerita lucu nih pas gue lagi belajar
ekonomi kan yg tutor om Sabda tuh trs gue streaming pake hp gue, ya gue ga pake earphone jadi kedengeran kan
suaranya om Sabda. Nah gue belajar diem2 di kamar gue tutup pintunya ada suara om Sabda eeehh..di kira
telfonan sama cowo gue sama ibu gue jiaahh maaf ya om Sabda itu hanya tuduhan belaka --". Okeee gue belajar
rutin cuma pake Zenius, gue juga buka blog Zenius buat motivasi diri gue dan banyak tips di blog juga. Gue rajin
banget deh mantengin Zenius. Dan pas gue beli voucher pun gue udah punya niatan buat sebrang jurusan haha.
Yang pertama karena gue gapunya passion kuliah di IPA, yang kedua gue tertarik banget sama Jerman. Gue pada
saat itu di bantu bgt sama Allah. Gue di pertemukan sama Zenius dan gue menemukan les bahasa jerman di kota
gue. Karena di kota gue sebelumnya ga ada les bahasa jerman. Jujur aja gue lemah di bahasa kok. Tapi gatau
kenapa ini kaya udah di atur. Gue di bantu banget karena nantinya gue bakal kuliah di bahasa jerman. Gue
disiapkan buat tes masuk kuliah oleh zenius dan gue disiapkan basic kuliah gue nanti oleh les bahasa gue. Gue
bersyukur banget gue di kasih petunjuk yang sangat jelas. Dan kegagalan gue dulu itu pelajaran buat gue. Gue
harus berusaha keras buat dapetin apa yang gue mau. Beneran dah ini bantuan Tangan Allah yang paling buat gue
terharu gue disiapin dua2nya ya buat tes masuk PTN dan basic kuliah gue nanti. Alhamdulillah banget. Vielen dank
für Zenius!!! Gue mau doain para tutor2 Zenius semuanya semoga apa yang kalian mau dipermudah segalanya
karena kalian udah mempermudah kami ( pejuang SNMPTN, SBMPTN dan UM) untuk dapet apa yang kami mau.
Makasih banget Zen buat kado terindah gue di tahun 2016. "Selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN 2016
di Pendidikan Bahasa Jerman - Universitas Negeri Malang" Kalimat yang ga akan pernah gue lupain di hidup gue.
Karena masa depan gue berawal dari kalimat ini.
14

Buat gue yang kategorinya alumni SMA, zenius tuh kaya sekolah lagi tapi waktunya di skip jadi itungan bulan dan
medianya juga beda. Lengkap & asik, pokoknya worth it deh!

7/11/2016 11:31 PM
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aku alumni thun 2015, sempet nunda kuliah 1th karena gagal SBMPTN 2015 & ortu nggak ngijinin buat daftar
kuliah lewat jalur mandiri. 1th itu aku kerja sambil belajar buat persiapan SBMPTN 2016, tertarik pake zenius
soalnya nggak ribet, cuma pake hp+kuota internet, aku bisa belajar dimana aja kapan aja bahkan di tempat kerja,
di awal aku diajarin basicnya dulu, aku gampang ngerti soalnya aku denger sambil lihat juga,ada tips-tipsnya buat
alumni, ada latihan soal + video pembahasannya juga, tutornya juga asik :) :D Thanks Zenius . . . :*

7/11/2016 3:57 PM
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saya baru tau tentang zenius kelas 12. banyak temen2 saya yang menggunakan zenius, mereka juga
rekomendasiin ke saya. tapi saya tidak begitu tertarik. gimana engga, di rumah saya tidak ada wifi. sedangkan
zenius belajarnya online. jadi saya tidak begitu tertarik buat pake zenius. tapi kerennya temen2 saya yang
menggunakan zenius sejak lama tembus sbmptn. malah ada yang tembus ITB kurang keren apa coba. pokoknya
banyak banget deh temen saya pengguna zenius yang tembus sbmptn 2015. nah saya sendiri ga tembus sama
sekali. bahkan ujian mandiri pun aja ga ada yang tembus.. parah bngt deh saya nge down nya.. nah saya
memutuskan untuk mencoba lagi tahun depan. menggunakan zenius untuk setahun dan memulai lagi dari awal biar
tembus sbmptn. btw cita cita saya itu pengen masuk ipb biokimia. saya juga punya rencana lain, karena bahasa

7/11/2016 1:32 PM

inggris saya masih parah banget saya pergi ke kampung inggris. disana saya kebablasan sampai bulan feb. nah
saya pulang maret langsung belajar di zenius. pertama saya belajar mtk.. dan mtk di zenius itu sesuatu banget.
saya ngertiii banget dan jadi suka mtk. entah kenapa saya dua bulan cuma belajar mtk dan kimia. karena dua
pelajaran itu di zenius seruuuu banget.. saya juga belajar tpa stan di zenius. karena saya juga ikut ujian stan..
pokoknya yang paling berkesan di zenius itu MTK nya. ka cs sesuatu banget deh ngejelasinnya. saya sampe kesel
coba dari tahun 2015 saya udh buka2 zenius ga lagi akhir2 gini.. dan tpa nya juga ngebantu banget.. dan lagi
ngerjain sbmptn nya saya ngedown berat. ternyata tahun kedua lebih berat dari pada tahun pertama. dan sbm
tahun 2016 itu lebiiiihhhh susah dari pada tahun 2015. menurut saya loh ya. soalnya tpa nya aja susah banget..
padahal saya pengen pengen perfect di tpa nya. dan di saintek saya pengen full di mtk dan kimia. ternyata kimia
mtk nya juga parah sekaliiii.. sedih banget deh lagi selesai ujian sbmptn. karena saya yakin banget ga lolos.. oh iya
saya ikut ujian stan dan saya lolos sampe akhir saya dapet d1 pajak. dan sbmptn pun saya dapet di pilihan ketiga.
akhirnya saya ambil stan. tapi pengalaman sbmptn ini sesuatu banget deh apalagi sama zenius. zenius buat saya
jadi sukaaa banget sama mtk. jadi saya sampe ambil mtk unpad dan mtk ub buat sbmptnnya.. heheh pokoknya
menurut saya ga ada yang sia sia deh pake zenius.. thx buat semuanya zenius sukses terus buat semua
pengguna dan tutor2 zenius!!
17

Pertama kali gue coba sign up as regular member pelajaran pertama yg gue buka adalah biologi kelas 12 dan saat
itu gue rasa materi bioliginya biasa bgt standar (yg gue dengerin bukan suara pras, tp suara cewe gatau siapa)
jujur, gaseru soalnya materi yg dijelasin doi persis bgt kayak di teksbook kek copas aja gitu nothing special ehehe
(beberapa bulan berlanjut tanpa gue dengerin zenius lagi) tapi banyak temen gue yg ngomongin zenius
terus."GILA seru bgt ya pras kalo ngajar, Sabda apalagi dabest lah!, langsung ngerti gue. Gaperlu sekolah lagi deh
kayaknya wkwkwk" kira2 gitu ocehan temen2 gue. Karena penasaran gue buka lagi deh tuh zenius pake akun
temen gue. Asli waktu gue dengerin Sabda, langsung jatuh cinta deh... sama zenius hehe. Walaupun akhirnya gue
masih belom lolos sbmptn dan harus ngulang setahun. Menurut gue zenius asik bgt buat jd temen belajar apalagi
buat anak2 yg sibuk atau mageran kayak gue. kritik dan saran : semoga semua materi biologi sma bisa di cover
sama Pras SEMUA, kalo bisa di tiap video zen dibikin report erorr nya jadi kalo kira2 ada video yg salah atau
kurang teliti bisa segera diperbaiki. Gue harap zenius bisa makin bikin konten yg menggugah jadi ga ngebosenin
dan mirip teksbook (kata2nya). Semoga sabda segera nulis di blog zenius lagi, banyak bgt yg nungu tulisan dia
asli. Udeh gitu aja. Maap kepanjangan. Makasiii

7/10/2016 9:52 PM

18

For my dearest mentor di zenius, especially @sabdaps. Words can't describe how grateful i am to know you guys.
I just want you to know. I did it! And it's all because of you. Because of you I didn't give up, and now here i am.
Accepted in your beloved almamater, ITB.

7/10/2016 3:32 PM

19

Pengalaman pertama pake zenius, cara nyampein materi nya asik. Bahasa nya mudah banget di pahami. Gak buat
muter-muter kayak di kelas. Kalo di zenius langsung kena ke materi.

7/10/2016 3:00 PM

20

Hello gw Lendi Larici, saat gw tulis tulisan ini status gw itu masih camaba Fisika UI dan gw bakal kasih tau
testimoni gw tentang zenius.

7/10/2016 12:38 PM

21

Belajar pake Zenius emang ngaruh banget, semua pelajaran saintek termasuk tpa nya, apalagi pelajaran biologi
yang ga pernah saya pelajarin selama di SMK kmren, dan tips dari bang Sabda, cuma sayangnya aku ga disiplin,
ga ngelakuin DP jadinya belajarnya ga maksimal dan akhirnya dinyatakan Tidak Lulus(lagi) untuk tahun ini :")
Terima Kasih sebelumnya zen, bang Sabda dan tutor2 lainnya juga ") Semoga kali ini aku bisa lebih disiplin lagi
belajarnya, insya'allah ")

7/9/2016 11:29 PM

22

Konsep belajar dari zenius emang efektif banget! Sekali belajar, bisa langsung nyerep. Walaupun belum ngerti pun,
bisa kita ulang berkali2 dimana aja, kapan aja selagi kita punya koneksi internet. Bener bener ngebantu lah.
Thanks zenius!

7/9/2016 6:16 PM

23

Sumpahhhh! Zenius keren banget cuy, nyesal dulu waktu aksel di sma gak makai zenius, keren abis dah, benerbener ngerti dengan penjelasannya, thankyou zen!!!

7/9/2016 10:31 AM

24

Zenius itu seharusnya diketahui oleh semua siswa, bukan hanya tau akan keberadaan zenius tetpi jga harus tw
bgaimana zenius membuka pikiran kita. Sy adalah orang sulawesi tenggara, kabupatenku itu sangat terpencil dan
mungkin kalian semua tdk knal daerahku kab. Muna, tetapi meskipun sy berasal dari daerah terpencil tetapi sy
bisa mendapatkan metode belajar yang sama dengan orang2 d jawa dan sumatera sana, jujur pembelajaran d
daerah kami sangat tertinggal tetapi berkat zenius yg kami gunakan bersama dengan teman2 lain d daerahku kami
mampu mendapatkan pengajaran yang sama dgn mereka yg belajar d kota besar. Menurutku zenius ini sngat
membantu untuk pemerataan pendidikan, tdk perlu terlalu bnyak bli buku, tdk perlu ikut bimbel sana sini, cukup
punya dasar bgus beli zenius, mw patungan at ap terrserah(kan kasetnya bisa di bku pinjemin) yg penting kalian
harus merasakn zenius. Gue nggak d gaji oleh zenius tpi gue2 mw bela2in nulis ini karena gue berterima kasih
bnget buat zenius. Terima kasih banget zenn gue beruntung bsa nemu produk kya gini.

7/9/2016 5:55 AM
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Gw mulai beli premium member zenius itu sebenernya udh sejak awal januari 2016. Tp karena sayang kuota :( gw
jarang make(pdhl gw tipe belajar yg audio). Stlh dapet dukungan dr ortu n sadar persiapan buat "UN aja" msh
sangat2 jauh akhirnya mulai aktif pake zenius. Pdhl itu ud pertengahan april (H-3 minggu UN). Waktu itu gw emg
lagi fokus buat UN dan stlh pake zenius ngerasa terbantu banget. Gw nyesel bgt knp wkt lebih sayang kuota :( Nah
penyesalan gw blm sampe situ. Stlh UN rampung, gw malah terbawa suasana libur n santai di rumah yg lumayan
lama. Sekitar 3 minggu stlh UN pola belajar sbm gw ga karuhan. Belajar cuma dibimbel, ga pernah bljr mandiri
dirumah (apalagi buka zenius), gapernah latihan soal, dll. Tibalah waktu pengumuman snm. Gw ga lolos cuy. Dari
situ gw sadar n "baru mulai" intensif belajar sbm. Mulai nyusun jadwal belajar, mulai ngejar materi yg terlupakan
grgr liburan (pdhl materi reatif gampang), mulai latihan soal, beli buku sbm, dll. Semakin mendekati sbm gw malah
semakin intens belajarnya, begadang sampe tgh malem. Sampe2 H-1 sbm aja bukannya merilekskan otak tp gw
justru msh ngejar materi :". Byk materi yg gw baru paham itu pas H-3 sbm. Latihan soal2 jg cuma ala kadarnya krn
keterbatasan waktu. Finally gw ga lolos sbm dipilihan brp pun. Gw merasakan penyesalan yg sangat2 mendalam
zen :"( "Kenapa ga dari dulu gw kenal n aktif pake zenius:( "

7/9/2016 1:38 AM

26

Belajar pake zenius tu emang like have a private teacher di kamar, yang bisa dipanggil kapanpun dimanapun. Tau
ada zenius pas gw lagi search pengalaman ngerjain SBMPTN atau pengalaman lolos lewat jalur gaza ini pasca
penolakan SNMPTN. Sebelum mulai tertarik, gw seperti yang lain (kayaknya), gw hanya menganggap situs ini
seperti halnya sekolah yang memberi materi yang membuat kelopak mata menjadi berat. Akhirnya karena
penasaran, gw buka deh yang namanya postulat dasar by sabdaPS, disitulah titik kebangkitan tiba-tiba muncul
layaknya notif di smartphone. Setelah liat postulat dasar sampe akhir dengan waktu SBMPTN H-20 gw beli
voucher 1 bulan zenius untuk mendalami pelajaran kimia dan matematika, lah yang lain ? Gw memutuskan belajar
sendiri karena mengingat waktu kurang dari sebulan (efek berharap total sama jalur undangan). Singkat kata, gw
lumayan lancar ngerjain SBMPTNnya terutama bagian matdas, kimia, fisika, b ind, b ing walaupun banyak juga
gamblingnya tapi ya insyaallah bener. Alhasil, gw keterima di manajemen sumberdaya perairan UB. Yahh, walau

7/9/2016 1:16 AM

prodi ini gak sekeren teknik or kedokteran or or yang lain dan juga dianggap sebelah mata karena mungkin
dibilang masuknya gampang bla bla bla, tapi disini gw bukan milih ini karena gampang masuk atau yang penting
kuliah, gw pengen masuk prodi ini karena pengen mengelola perairan di Indonesia menjadi lapangan pekerjaan
dan menjadi ahli di perairan, dan secara perairan di Indonesia luas banget sehingga dibutuhkan pengelolaan lebih
baik untuk mendongkrak perekonomian negara ini. Sekian dulu mungkin yaa, maaf jika bagian terakhir terkesan
agak songong xD
27

Clearly insightful. Gua sebenernya udah kuliah teknik tingkat 1..tp karena ketidak puasan akhirnya belajar
SBMPTN lg lewat zenius. Truely a solution, IP di atas 3 dan I got more comprehend basic mathematical, logical
and scientific things though gagal masuk itb..but it doesnt make me feels disapointed or something. Good job
zenius!

7/8/2016 11:21 AM

28

Oke Zen sebelumnya gue mau ucapin terima kasih, gue tau ini telat banget tapi gue baru buka socmed dan
stalking page zenius makanya baru ngasih testimoni sekarang :P Gue itu jebolan smk yang ketinggalan banget
pelajaran anak sma. sama sekali nggak paham ama matematika SMA (ngga matematik doang sih, IPS aja gue buta
bgt -___-) macem logaritma dan trigonometri,limit dll karna gue ngga belajar itu di smk, padahal bab itu sering bgt
keluar di ujian masuk PTN. gue coba minjem buku temen yang anak sma, coba pahami selama 5 bulanan tapi
apalah daya gue NGGAK PAHAM juga!!! akhirnya gue mikir disaat sbmptn makin deket tapi ngga punya modal,
gue ngga bisa belajar dari buku doang. Kebetulan temen gue yang referensiin gue buat pake zenius, akhirnya di
bulan2 terakhir itu gue bener2 belajar gila2an pake zenius. pokoknya dimana ada waktu renggang gue isi waktu tsb
dgn dengerin zenius saking keponya, entah itu saat istirahat jam kerja, pulang kerja juga mau berangkat kerja,

7/8/2016 8:28 AM

bahkan gue pernah sampe ngumpet2 belajar di jam kerja wkwkwk yang parahnya gue belajar nggak inget waktu
sampe gue jatuh sakit gara2 sebulan itu gue zenius-an mulu (belajar sampe jam 1 malem trus jam 4 udh bangun
lg). meski gue akhirnya pada sbmptn diterima di pilihan ke 3 tapi gue bersyukur udh lolos pada sbmptn perdana
gw. makasih zen :)
29

Intinya aja ya Jadi aku anak akselerasi yang pelajarannya bentar bentar ulangan. Kalo pelajaran semacam pkn
seni dkk si masi bisa diikutin, tapi mipa? pas kelas 11 gue akhirnya mutusin buat ikut bimbel yang harganya
setahun 4 juta dan waktu itu gue baru bayar dp 1 juta, dan disitu gue ketemu sama temen bimbel yang pake
zenius. Dia minjemin akunnya dan gue mutusin gue mau beli zenius sendiri. Setelah gue pake beberapa minggu,
gue merasa beneran mengalami peningkatan nilai nilai gue.(nb: gue bisa buktiin drastisnya perbedaan rapot before
after zenius gue) Dan gue mutusin buat stop bimbel. Gue pun terus pake zenius hingga gue yang dulu rank bawah
bawah jadi menengah keatas. Trus gue ikut SNMPTN dan keterima di UGM Psikologi. Tapi ga gue ambil karna
masalah pribadi. Dan gue lanjut pake sampe SBMPTN dan gue keterima di UNS Farmasi. Gue kaget soalnya
secara kuotanya cuma 20-an orang, dan tahun 2015 aja yang daftar 1000-an. Gue kaga les bimbel apa apa, cuma
pake zenius. Gue pengen bikin testi tapi sayang gapunya blog pribadi, mau di komen tapi males juga :v Segitu
dulu deh, thanks zen

7/8/2016 2:37 AM

30

hemm sebagai alumni yang ditolak dan gagal berkali-kali membuat saya berpikir mungkin ada yang salah dengan
cara saya belajar, sebelumnya sih udah pernah les di salah satu bimbingan belajar, untungnya ada temen yg
nyaranin buat belajar pake zenius, sebelumnya sih udh pernah denger ttg zenius tp belum begitu berminat waktu
itu, daaan saat pertama nyoba, Wahhh, mantep bener. Dari situ saya berpikir mngkin cara belajar yg diajarkan oleh
tutor zenius adalah cara belajar yg cocok dgn saya, akhirnya saya pantengin terus tuh zenius tiap malem.

7/8/2016 12:18 AM

Alkhamdulillah, usaha saya tidak sia-sia untuk terus memperbaiki dan belajar. Thanks Zenius :)
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haha rada kagok sih emang klo cerita disini jd gue skip aja ya zen ntar gue tulis panjang lebar di personal blog
boleh kaan ehehe meskipun bukan univ impian dan itupun jurusan pilihan ortu tapi muakasih banget lho zen uda
nemenin tahun break gue sbg alumni dan bisa ngubah cara berfikir gue ke jalan yg benar bahkan sempet nyesel
knp gak dulu2 aja uda pake zenius biar keterima sbm th pertama. pokoknya sukses terus buat zenius education!!!

7/7/2016 11:45 PM

32

Dulu galau banget lanjut kuliah kemana, Alhamdulillah aku tau zenius.net meskipun telat. Alhamdulillah lolos STAN
juga dan sekarang malah dilema harus milih mana.. Thanks Zen

7/7/2016 9:16 PM

33

Membantu banget ! Cuman belajar 2 bulan bisa lolos Pendidikan TIK - UNS !!! Deliberate Practice sama Zenius
memang asyik banget ! Makasih Zenius :) Alhamdulillah walaupun bukan PTN impian tapi jurusannya jurusan
impian :) Big thanks kak Sabda matematika sama fisikanya top banget. Materi yang aku gak mudeng (bahkan bisa
dibilang gak bisa) sejak aku SMA bisa mudeng banget dalam waktu semalem !

7/7/2016 6:28 PM

34

gua sebenarnya menggunakan produk zenius dari kelas 12 SMA, tapi kadang masih suka males males jadi belajar
zenius kalo udah mau ujian. pas pengumuma snmptn ternyata gua nggk lolos, sedih (?) banget, berarti gua harus
belajar buat persiapan SBMPTN. gua belajar buat sbmptn cuma sebulan, dan gua nyesel banget waktu itu ngarep
banget sama snmptn. Tapi perjuangan gua selama sebulan ngg sia sia kok sama zenius, makasih zen, you are the
best

7/7/2016 9:34 AM

35

Gue belajar SBMPTN sambil kuliah semester kedua di salah satu PTN di Jawa Barat. Sebenernya riskan banget
sih, secara kuliah aja padetnya udah kaya apaan tau dengan segala tugas dan ujian-ujiannya, dan masih harus
nyambi belajar buat SBMPTN juga. Gue mikir, ini udah kesempatan kedua masa iya gagal lagi? Akhirnya gue
ngikutin saran temen buat tutor online di zenius ketimbang ambil bimbel yang lebih makan waktu. Walopun sempet
tiga minggu pol ga ngampus demi khusyuk belajar pake zenius, alhamdulillah pengorbanannya worth it! Makasih
zenius, karena belajarnya bisa kapan aja dan dimana aja gue tetep bisa lolos SBMPTN dan nyelesein semester
dua gue kemaren dengan IP tetep cumlaude.

7/7/2016 7:39 AM

36

Hmm suka sih sama gaya mengajar di Zenius. Soalnya jarang ditemui metode yang serupa hehehe

7/6/2016 7:19 PM

37

Wow tips2 yg dikasih zenius mantap banget selama gw masih sma.. thanks Zenius!!!

7/6/2016 5:49 PM

38

Zenius meman vluar biasa.

7/6/2016 12:19 PM

39

Kalo kalian pengen belajar dari awal banget, trus nguasain konsep secara runtut, pake aja zenius. Insya Allah

7/6/2016 8:20 AM

ngefek. Gue sampe SBMPTN kedua pake zenius ngefek banget. Walaupun masih agak ganjel di fisika nya, tapi
mapel lain bisalah ngejar hehehe. RECOMMENDED BANGET DAH :)
40

Ini cerita gue lolos SBMPTN 2016, sebenarnya gue seorang alumni yang gagal keterima di SBMPTN 2015, dan
juga gagal untuk semua ujian mandiri yang gue ikutin tahun lalu. Sedikit cerita kenapa gue gagal, gue lupa banget
isi kode naskah di TKPA SBMPTN tahun lalu. So guys! Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian! Ini sangat fatal
tentunya, usaha gue tahun kemaren buat SBMPTN gagal total dan LJK gue ototmatis ga akan valid. Singkat cerita,
gue berkuliah satu semester di universitas swasta di Jakarta, sembari kuliah gue sedikit sedikit review materi
karena gue udah niat mau ikut SBM lagi. Dan setelah UAS semester satu usai, ada sedikit waktu liburan kuliah, di
situ gue galau banget mau berhenti kuliah apa gak??? Lama banget mikirnya ya?, iya emang lama karena itu
keputusan yg sulit haha. Gue berpikir gue ga bisa fokus untuk sbmptn nanti, gue kuliah di jurusan akuntansi gue
mau ambil rumpun saintek karena basic gue emang IPA, hal itu yang buat gue sulit membagi otak gue ?? .
Akhirnya gue putuskan untuk putus kuliah dan hanya 1 semester kuliah, gue mulai serius belajar mandiri di rumah
pake zenius.net dan referensi lainya. Gue jg memutuskan ikut zenius-x di cijantung. Menurut gue susah banget
harus mengingat materi yg udh gue pelajari sebelumnya apalagi dengan sisa waktu kurang lebih 2 bulan doang.
mungkin ini karena salahnya metode belajar gue. Sempat pesimis sebenarnya, apalagi gue mau ambil UI berasa
banget kacaunya gue. Karena tekad, gue harus belajar, belajar, belajar semalaman mantengin zenius.net, terus
siangnya les di zenius-x, ikut TO online, dsb. Target jurusan gue di UI itu FK dan FKM dan perminyakan UPN
untuk SBMPTN 2016. Gue harus fight banget karena gue sadar, gue mau masuk di kampus yang pesainganya
sangat berat dan punya semangat baja ?? apalagi jumlah peminat jurusan yang gue mau terbanyak di kampusnya.
Hari-H sbmptn sesi pertama TKD saintek, gue mulai dr biologi sebagai penyumbang poin terbesar saat gie TO,
kemudian gue ngerjain MTK, gue kerjain yang gampang dulu menurut gue, setelah itu baru Kimia dan terakhir
Fisika. Sesi kedua TKPA, gue agak laget sama TKPA hahaha, karena TKPA tahun kemaren lebih gampang dan
sekarang dia telah berubah haha. Tapi gue tetap harus ngwrjain maksimal, dan gue berasa banget lancar ngerjain
tkpa karena mungkin adaptasi otak gue yang terbiasa dengan daya analisa para tutor zenius ahahahaha. ujian
SBMPTN telah usai, dan pada waktu pengumuman gue dapet di FKM UI jurusan ilmu kesehatan masyarakat,
seneng banget keputusan dan usaha gue ga sia-sia, dan bisa ngerasain nantinya make almamater kuning yang
gue idamkan haha. Terima kasih zenius telah menjadi teman belajar gue yang ampuh!!!! ????
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Kenalin gue adalah lulusan tahun 2015 yang gagal berkali-kali sampe gabisa diitung. Di tahun 2015 sebelumnya,

7/5/2016 6:01 PM

gue saat lulus sekolah langsung daftar universitas maupun politeknik dan ikatan dinas banyak banget. Undip dari
awal sampe akhir gue ikutin. Polines dari awal sampe akhir gue ikutin. Jalur mandiri uns, stis, stan, ane ikutin
semua. Hasilnya? Nihil. Gagal semua sampe gue stres banget. Waktu gue cerita ke temen gue, temen gue cerita
zenius testimoniya keren-keren. Langsung dah gue buka zenius, waktu udah gue baca emang inspiratif tapi waktu
itu masih belum mau nyobain zenius hehe :p Alhasil di tahun itu gue kerja. Gue jadi pengguna zenius dari januari
yang ekspektasinya belajar dari januari tapi kenyataannya bener-bener belajar di saat mepet sekali yaitu bulan
mei. Gue kebut belajarnya, dan cuma dapet 2 mata pelajaran yaitu sosiologi dan ekonomi. Nah entah kenapa
prinsip pertama ane yang penting dapat ptn, tiba-tiba jadi berubah drastis entah kesurupan apaan gue ganti UGM
berbekal dengan 2 mapel doang. Gue cuma ikut sbmptn doang tahun ini. Dan waktu pengumuman, gue terharu
akhirnya gue dapat ucapan SELAMAT ANDA DITERIMA DI ILMU HUKUM-UNIVERSITAS GADJAH MADA Nyesel
gue tahun kemarin ga ikut zenius :p
42

hai, zenius, hmmmm..sebenernya udah dari tahun kemarin gua kenal zenius, tapi kalo tahun kemarin kayanya gua

7/5/2016 2:07 PM

kenalnya telat banget, min 1 bulan SBMPTN hahahaha, dan gasiap kayanya buat SBMPTN wkwk, oke jadi
sebenernya gua gadapet SBMPTN, gara gara kurang persiapan pastinya, belajar gateratur, mentok mentok cuman
dapet matdas sama biologi, iya tahun kemaren rasanya seperti pengen berenang tapi gabisa berenang, ya
semampunya cuman ngapung ngapung aja, kaya ngerjain SBMPTN tahun kemarin, semampunya aja, tapi
alhamdulillah tetep dapet PTN tahun kemarin, dan..tahun ini gua kembali menggunakan Zenius, karena merasa
tahun kemarin jurusan gua kurang cocok dan disitu gua bingung antara menetap atau pindah kuliah, akhirnya
tahun ini gua ikut lagi SBMPTN, pindah haluan dari Saintek ke soshum, sebenernya tahun ini telat juga belajarnya,
cuman 2 bulan dari SBMPTN wkwk, tapi karena gua udah mengerti gimana cara belajar yang baik dan terorganisir
dan juga udah pernah menghadapi SBMPTN sebelumnya, alhamdulillah kali ini dikasih kesempatan lolos SBMPTN
hehehe, makasih zeniusss!!!
43

Setelah pake Zenius, gua merasa pemikiran gua ga sempit lagi. Pokoknya seru dan gak nyesel deh!!!

7/5/2016 8:30 AM

44

Karena rajin mantengin Zenius gue bisa masuk perguruam tinggi idaman gue. Thanks Zen.

7/5/2016 2:50 AM

45

Zenius bener-bener merubah pola belajar, kita belajar konsep dari setiap materi yang kita pelajari jadi ga gampang

7/5/2016 12:19 AM

lupa. ga sebatas ngasih rumus dan teori nya aja. Warrbyasa.. nempel banget deh terutama Aritmatika sama
Ekonominya aku suka. Biarpun gak keterima di pilihan pertama tapi Alhamdulillah, ga nyesel juga belajar di Zenius
ilmunya Insya Alloh ilmunya manfaat banget (y) . =D
46

Materinya bagus, pembawaan materi kak sabda asal2an maunya azek azek -_- . Tpi sumpah di tontongin sampe
larut malem gk bosan2 . Kerja ulangannya lancar amat karena konsepnya :') tpi meski bagaimanapun lolos di ptn

7/4/2016 11:43 PM

ke 2 dan gagal prodi pertama dan simak :') Saran sih fisikanya terlalu agak susah masuknya dan terlalu banyak
kata 'iya yah' :v Maaf kak kasih survey gk puas masih galau pengumuman simak :')
47

Betapa beeuntungnya gw saat detik2 terakhir gw putusin utk belajar biologi ama abang kita , prasdianto, yang
mana banyak materi yang keluar di SBMPTN 2016. Dan gue yakin betul itu semua jalan Tuhan, sampe akhirnya

7/4/2016 10:38 PM

gue bisa lulus di UNS Teknik sipil lagi.. thank kayou Zenius
48

Alhamdulillah, awalnya pasrah aja mau keterima atau nggak di UI. Tapi beneran deh, setelah belajar di Zenius,

7/4/2016 10:32 PM

ngerjain soal SBMPTN kaya nggak ada beban. Makasih Zenius udah ngebantu gue mewujudkan mimpi gue kuliah
di Universitas Indonesia :)
49

Gw suka banget ama lo zen dengan bimbel yang cuma 400rb tapi gw lolos psikologi ui, kualitas lo ga beda jauh

7/4/2016 8:07 PM

sama bimbel2 yang biayanya 10jtan Guru2nya juga asik banget mungkin karna masih pada muda2 yang masih
mahasiswa/i di PTN terbaik, jadi guru2nya menjiwai murid2nya banget bikin belajar jadi asik, Perfectlah buat lo zen
:)
50

Yang pasti KECEWA karna kenal zenius di penghujung masa SMA. Karna keterlambatan inilah yang menjadi

7/4/2016 7:25 PM

penyebab utama untuk tidak sesumbar memilih PTN. Yah, meskipun hanya lolos di Universitas Tadulako di Palu,
Sulawesi Tengah, setidaknya saya adalah bagian dari 17,5 persen!! Tambahan : Buat yang gak masuk di kampus
idaman, jangan kecewa, kesuksesan itu datang dari individu, bukan dari PTN idaman, yang belum lulus, jangan
berkecil hati, dan terus berjuang!
51

Zenius menurut gua sangat berperan dalam membangun dasar-dasar dalam pengetahuan gua. Di saat ada hal
yang tidak tersampaikan dengan baik di dalam kelas bimbel,biasanya hal tersebut dapat tersampaikan dalam

7/4/2016 6:04 PM

Zenius.
52

Belajar pake Zenius seru banget ! Apalagi pas lagi males buka buku dan baca buku !

7/4/2016 3:19 PM

53

Zenius tuh mempelajari dari konsep banget terutama konsep-konsep kecil yang ternyata cukup membantu saat

7/4/2016 2:10 PM

mengerjakan soal. Gue malah buka zenius tiap hari hingga berjam-jam sampai hp gue sampai panas (gue buka di
hp). Karena gue lebih banyak belajar fisika alhasil pertama kali gue sbm bisa jawab 10 an soal... hehe
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Gokil... kata orang jawa mah edannn haha intinya zenius tuh gokil deh, gua anak SMK dan dari SMK yang baru
berdiri pula (gua angkatan pertama) pake zenius selama 2 bulan aja berasa banget , gua emang suka matematika

7/4/2016 1:05 PM

dan math di zenius itu yang paling parah edannya haha iya ka Sabda emang TOP deh , ya walaupun agak
menyesal cuman belajar 2 bulan tpi cukup buat mengantarkan gua lolos SBMPTN di UNJ-Pendidikan Teknik
Bangunan dan D3-Kepabeanan dan Cukai di PKN STAN, amazing banget deh sampe-sampe gua juga bisa lulus
PKN STAN, gua merasa Zenius berperan penting banget disini, gua jadi merasa lebih cerdas jadi gua gaperlu tuh
bimbel-bimbel latihan bentuk soal-soal SBMPTN atau PKN STAN, buat lolos PKN STAN gua cuma modal buku
seharga 70 ribu buat latihan soal biar nggak kaget hehe ,karena menurut gua asal lo cerdas soal apapun pasti bisa
deh lo taklukin, thanks Zenius, ka Sabda I love you hahaha gapapadeh homo homo dah gua
55

Gw pake zenius tadinya buat sbmptn tapi lama2 gw malah lebih sering pake klo lg mood belajar (selain krn
koneksi internet gw lg gak bener waktu itu). Pas sbmptn emg pure kesalahan gw sih yg di blog bilang. Ditambah

7/4/2016 12:47 PM

otak gw kayak bebel gitu nerima materi sma dlm waktu sependek itu. Jd ya gak lolos deh. Tp gapapa min. Zenius
udh ngasih pencerahan klo belajar gak cuma buat tes. Makasih zen. :)
56

Zenius itu asiiiik, membantu banget dalam belajar apalagi buat persiapan sbmptn Terutama karena bisa dibuka
dimana2 sih, jadi bisa buat media belajar lengkap yang mobile Juga yang paling enak juga pembahasan soal2nya

7/4/2016 12:21 PM

yang juelas Thanks Zenius!
57

Mungkin belajar di zenius mengubah gaya belajar gue, dulu gue tipikal menghapas tapi sekarang perlahan walau

7/4/2016 12:19 PM

sulit gue belajar konsep. Meskipun gue baru sadar H-3 SBMPTN :'v
58

sebenernya gue udah tau zenius itu dari pas masih kelas 11 tepatnya pas tahun 2015. Tapii sayangnya gue baru
pake zenius pas april 2016 (sesudah un). Gilaaa gue nyesel banget ga ikut zenius dari pas sebelum un, kalau gue

7/4/2016 12:14 PM

pake tuh dari sebelum un gue yakin bisa jadi nilai un tertinggi se sma gue!! HAH:)) pokonya thanks zen lo udah
nemenin gue selama sebulan ini buat persiapan sbmptn,simak, sama um undip. Lo udah ngajarin gue gimana
caranya ngekonsep gimana caranya belajar yang bener, sumpah gue jadi suka bgt belajar apalagi sosiologi sama
sejarah!! Gilee tutornya bisa bgt jadi bikin gue kecanduan belajar sejarahh.. Aslii thanks zen!!! Walaupun gue
gaketerima di kampus impian gue (UI) dan gue juga galolos di sbmptn sama simak, tapi ternyata gue lolos
diUNDIP!! Gilaa ganyangka banget gue bisa kuliah di salah satu top 10 univ di indonesia.. Sekali lagi thanks zen!
BUAT BANG SABDA, BANG FAISAL, BANG PIYO TERBAIKSSS!!!!!!
59

Fix ngebantu banget, lebih fleksibel daripada bawa buku. Cukup laptop sama DvD gue udh bisa nonton sampe

7/4/2016 12:14 PM

mabok. Ketika gue lupa materi terdahulu gue bisa lebih mudah revie., ketika gue males belajar buku, zenius sangat
membantu dan bisa jadi moodbuster gue. thanks yah zenius nemenin gue berjungan until finally dapet jurusan
yang emang gue banget, dapet dua jurusan di dua univ top pula ??
60

Dulu gua pernah ranking 2 dari bawah pararel smua kelas ipa yg ada di sma gua. Iya, 2 dari bawah. Pararel. Dulu

7/4/2016 12:01 PM

gua dibilang pinter engga, dibilang goblog iya. Sampe akhirnya gua membulatkan tekat untuk belajar lebih serius
dan lebih serius menggunakan zenius juga (karena sebelumnya udah pernah nyoba make tapi jarang2). Dibilang
membaik sih iya, tapi tetep nilai gua kurang untuk snmptn 2015. Selanjutnya gua belajar buat sbmptn 2015,
singkat cerita gua ga tembus juga. Akhirnya gua mulai intropeksi diri, memperbaiki cara belajar gua, gua mulai
belajar bener ke dasar lagi, salah satunya adalah matematika. Dengan penjelasan sabda yg keren di zenius
ditambah kalkulus 1 yg gua dapet di tempat kuliah (sebelum stei gua sempet kuliah) dan tentu ditambah doa yang
kuat, gua mulai ngerasa ada celah gua bisa ngerjain soal matematika tipe sbmptn, dan sampe ke sbmptn di
matematika itu gua dalemin (sama fisika kimia lumayan, tp bio bener2 angus wkwk). Dan gua sama sekali ga
kepikiran bisa tembus di pilihan pertama gua. Gua kira gua tembus di pilihan kedua (fmipa itb, gua cuma naro 2
pilihan). Jadi saran gua buat yang taun ini belom dapet universitas idaman, intropeksi diri dulu lu salah dimana dan
tentunya buat komitmen dan belajar lebig giat lagi! Dan buat angkatan yg skarang kelas 12 sma. Bener-bener
belajar deh buat sbmptn karena snmptn itu bukan bonus tapi mitos, wkwk. Sekian, terimakasih zenius!
61

Materi Zenius lumayan bagus. Cukup membantu dalam mempelajari materi2 sekolah seperti saya yang sudah
alumni
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Dulu waktu awal SMA, kakak kelas gue yang uda lulus (alumni) pernah nawarin ke kita-kita yang join di ekskul
bisnis di sekolah namanya GBC (Ganesha Business Club) buat jadi reseller zenius sekaligus make. Tapi karena

7/4/2016 10:32 AM

masih keasikan ini-itu anak awal sma, ya jadinya ngga begitu kita gubris zen. Baru deh setelah naik kelas 12, gue
coba searching secara mendalam tentang 'apa itu zenius?' dan disitu gue berasa nyesel banget banget kenapa
ngga sejak awal gue kelas 10 pakenya :") *sedih nyesel campur aduk*. Dulu gue pikir meskipun gue termasuk anak
yang ngga bisa diem (brutal join kegiatan non-akademik ) dengan merhatiin guru ngajar di kelas, ngerjain
tugas+pr, catet ini catet itu uda cukup. ternyata GUE SALAH! Selama gue dikelas, gue lebih sering engga fokus,
masi mikirin kegiatan lain-lain, ngga paham" terus ujung"nya nilai hampir selalu jelek, kecapean dan yang paling
mengena di gue adalah ketika ngerasa minder tiap kali ada tes/kelas, dimana temen" mostly uda paham dan 'ngeh'
sama apa yang kita pelajarin, sedangkan gue? ENGGA *itu gue rasain selama kelas 10-11*. Akhirnya ada serpihan
debu kalbu yang berhasil ngetuk pintu hati gue zen, buat nge-pdkt-in elo. Gue waktu itu bertekad buat beli sendiri
(awal semester 5), tapi pas engga ada duit :( Akhirnya gue ngajuin sponsor ke mami gue buat bayarin dulu terus
nanti gue ganti duitnya. Eh ternyata mami gue bilang, udah tunjukin aja performa gue secara nyata, ngga usa
pikirin duitnya. Gue terharu zen :") secara selama ini gue ngga pernah 10 besar di kelas dan mami gue dengan
sangat iklas lahir batin bilang kayak gitu. Terus tekad gue uda bulat zen, gue yakin waktu itu, zenius bakal bisa
bikin gue belajar secara efektif dan efisien! Cuma yang rada seremnya adalah dimana waktu gue nonton Zenius
Learning bareng Bang Sabda yang intinya kesalahan fatal itu kalau engga prepare jauh-jauh hari *gue
nangkepnya, idealnya dari kelas 10* DAN GUE? baru mau mulai :") rasanya kaya rada hopeless gitu serius, takut
sumpah. Nah tapi justru poin 'fear' itu tadi -sesuai kata bang Sabda- yang bilang kalau itu bisa memancing daya
ledak dalam diri gue untuk segara belajar dan latihan. Nah pas pertengahan kelas 12 nih, gue uda mulai apply
formulir buat pendaftaran ptn waktu itu gue termasuk yang awal banget nyoba begituan. Dulu gue daftar IUP FH
UGM (kelas internasional) nah mulai deh ada rasa percaya diri semenjak itu meskipun gue gagal tapi setidaknya
gue uda ngantongin materi english lewat zenius. Oiya anyway gue juga ikut bimbel sih zen di Neutron, gue juga
rajin nongol buat les meskipun abis pulang rada capek,transpot juga, tapi meskipun gitu abis les gue langsung cus
ngapel ke elo dan itu ngga capek sama sekali soalnya engga terforsir, bisa ngelakuin hal lain -such as makan- ,bisa
gue ulang" kalau belum paham, pokonya fleksibel banget. Nih dan yang gue suka, setiap pembahasan soal itu elo
dengan baik hati dan tidak sombong bakal ngulas konsepnya, it helps a lot! Nah kan kebetulan gue anak mia/ipa,
jadi dari dulu ya yang begitu" yang gue pelajarin, waktu itu gue dapet ilham dari Tuhan pokonya hati gue bisa 'klik'
sama Law. But, itu jadi tantangan banget pokonya selama kelas 12 ini, gue yang selama ini cumen berbekel
peminatan Ekonomi-Akuntansi sekelumit, ngegas mapel" saintek, UN,US pokonya yang ujian precil" gitu kan ipa
semua nih, untungnya gue uda pd kalau elo selalu ada buat gue zen (kecuali kalau wifi trouble dan listrik padam :p)
hehehe. Jadi sebenernya gue masih bimbang juga sih waktu itu antara mau ke soshum apa saintek, soalnya yang
gue minatin cuma 2 waktu itu, Hukum -jejak papi gue- dan Kedokteran Gigi -jejak mami gue-, dan dari sd dulu sih
memang.. pelajaran gue di 22nya engga beda" amat jadi balance gitu, bersyukur sih balancenya dalam konteks
yang positif tapi seiring berjalannya waktu kan gue harus memilih.. Nah ceritanya SNMPTN kemarin gue nge-apply
FKG semua (UGM sama Unsoed waktu itu) Eh ternyata ngga lolos dan yang engga lolos itu se-angkatan :") *Kalau
elo denger berita SMA 3 Semarang kemarin ,zen* Terus gue daftar lagi jalur UM UGM PBOS, gue masih beratin di
FKG waktu itu.. jadi gue nge-apply-nya IPC 1.FKG 2.FH .. pas itu ada 3 tahap dan gue alhamdulillah uda sampai
tahap final, but the result.. :( Sobat" baru gue waktu itu yang daftarnya rada" high class kaya Kedokteran,
Kedokteran Gigi, Akuntansi,dkk ngga keterima semua zen :") Tapi yauda la nggapapa, tapi jujur waktu itu gue
kecewa banget ya soalnya at least uda ada 3 tes yang bisa jadi ayem-ayem buat gue ngga tembus semua. Nah di
6 bulan terakhir gue makin sadis belajarnya, tapi tetep dengerin abang Sabda idaman buat tetep jaga stamina gtgt
deh. Gue kencengin zenius,bimbel sama latihan mandiri hingga orang" di sekitar gue itu ya yang rada" prihatin
ngeliatin gue gimanaa gitu. Yang ada dibenak gue saat itu adalah, pokonya gue harus paham konsepnya dan
semuanya akan mudah! Gue pake strategi sih waktu itu, jadi kan gue tau kelemahan kalau belajar di bimbel itu
kaya gimana, akhirnya gue siasatin dengan pahamin dan catet semua konsep yang elo ajarin beserta latihan
soalnya di rumah secara mandiri dan pas ketika di bimbel gue bakal seems so brilliant! wkwkwk. Yaa sebenernya
bukan tujuan buat sombong, tapi emang uda paham sih, hahaha engga". Tujuan gue cuma buat build my own
confidence, eh bener. Kebetulan temen" sekalas bimbel persiapan sbm kebanyakan adalah anak mia dan mereka
kaya takjub gitu ketika ngeliat gue yang dengan lihainya ngejawab setiap apa yg diajarin guru gue bahkan gue
sering kali berdebat gitu, cuma buat ngepastiin konsep aja sebenernya. Alhasil temen" gue pada sering tanya soal
ke gue minta diajarin, well gue seneng banget dan jadi tambah semangat, secara gue inget banget dulu pas kelas
10-11 gue kaya apa :( Oiya pas kelas bimbel itu gue ambil yang ipc, tapi gue ngasi batas waktu ke diri gue sendiri
buat nentuin gue pilih mana, karena yang gue yakin banget, buat ngerjain soal sbmptn dan um" lainnya, itu
performa kita kudu maksimal. Mungkin gue bakal mampu kalau gue uda pakai zen sejak dulu banget but gue
nyadarin kapasitas diri gue juga. Nah akhirnya gue putusin buat ambil soshum. Akhirnya pas jaman"nya tes, gue
ambil 3 tes waktu itu dan alhamdulillah gue keterima diketiganya. Pertama SBMPTN gue dapet Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro. kedua UTUL gue lolos Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan ketiga UM UNDIP gue
lolos kelas internasional IUP International Business Universitas Diponegoro. Alhamdulillah zen, akhinya ada
kuisioner kaya gini, setidaknya meskipun engga secara langsung gue pengen ngucapin terimakasiiiiihh banyak
buat semua tutor, materi, metode, soal" dan blog" yang super bermanfaat yang bener" ngebantu gue selama ini dan
akhirnya gue bisa mencapai ini semua. Gue beruntung banget nemuin amunisi sekaliber Zenius Education.
Sekarang banyak orang yang nanya tentang 'gimana caranya gue ngedapetin semua tadi' dan gue SELALU
nyaranin temen" adek" dan semua orang buat nge-pdkt-in elo kalau bisa jadian sekalian! Karena gue uda buktiin
sendiri gimana perjuangannya. Jujur pas di awal sampai gue belum lolos apa", gue belum berani ngepromosiin elo,
but now hampir semua orang nyebut gue Duta Zenius, wkwkwk. Gue sih seneng, soalnya gue ngerasain banget
kalau zenius itu bermanfaat ngga cuma buat prepare test atau sekolah, tapi juga ngebentuk mindset! Sekali lagi
terimakasih banyak Zenius!
63

Suka banget cara ngajarnya, suka tiba tiba 'oh iya ini yg dibahas sm zen' 'Anjir tau tp lupa' wkkwk
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Gokil abis belajar pake zenius, udah kaya les privat 24 jam dgn tentor terbaik lagi. Sumpah gak ada duanya deh,

7/4/2016 5:57 AM

buat lo yg belom coba gw recommend bgt zenius.net ini. Gw angkatan 2016 yg baru lulus udah tembus STAN dan
SBMPTN pil.pertama di FKH UGM broo!!... :v
65

ancur parah di tkpa makanya udah feeling gak lolos, pas buka eh bener, udah mati rasa, gabisa nangis lagi
rasanya, cuma bisa nganga :''' udah gitu pengumuman SIMAK UI dicepetin, udah mules semaleman, nangis terus '

7/4/2016 1:49 AM

gila, gua bakal ditinggal lagi ini mah sama temen2 gua' karena jurusan yang gua pilih di SBMPTN sama kayak
SIMAK UI dan sbm gua pilih UI semua, dan gua cuma ikut dua ujian itu, okefix nunggu pengumuman SIMAK
sukses banget bikin gua mules2 tiada tara, jam 2 gua putuskan jadi pengecut *ngebukain nomor peserta orang
dulu, gua buka dari paling bawah gila dia dapet paralel, naek terus ke atas pada galolos :( baru buka 3 orang, sinyal
gua ilang, gila ini pertanda apaan, gua sampe ke kebon belakang rumah nyari2 sinyal, gatau kenapa gua berasa
diisengin banget sama Allah, cemas tapi pen ngakak, sekitaran setengah tiga, dapet sinyal lah gua *yess, masuk
lagi udah di pc sama orang2, "Cit, selamat ya. Kaka bangga sama kamu :)" "Cit, gila gokil." kan kan ini udah gak
bener nih, buru2 gua masukkin no peserta gua, udah siap2 girang wah gua dapet nih kayaknya UI, tapi sampe
detik ini gua napas masih ganyangka kalo gua dapet di pilihan pertama HI UI GILAAAAAAAAAK GANGERTI LAGI
:'''''''''' ZENIUS ISINYA DUKUN SEMUAAAA
66

Zenius sangat membantu untuk mempersiapkan sbmptn. Apalagi videonya zenius yg mudah dipelajari.

7/3/2016 10:54 PM

Terimakasih zenius
67

Belajar pake zenius tuh gokil! Rasanya kayak belajar dari rangkuman buku-buku buat belajar SBMPTN yang

7/3/2016 10:45 PM

seabrek itu, tapi jadi simple kalo belajar pake zenius. Materinya ngena, nolong banget buat ngerjain soal-soal
SBMPTN buat gw yang sebenarnya anak IPA yang tersesat dan ~gak tau arah pulang~ akhirnya nekat ambil
soshum. Gw bisa dibilang gak terlalu pinter, dan gw bener-bener belajar tuh cuma beberapa minggu (2 atau
bahkan 1 minggu) sebelum SBMPTN, modal pake zenius sama bimbel, dibimbel pun gw cuma latian dan bahas
soal-soal sama tentornya, kalo buat materi gw asli cuma pake zenius dan gak beli buku-buku buat SBMPTN sama
sekali. #emang ugal-ugalan banget gw tolong jangan ditiru#. Alhasil dengan usaha ugal-ugalan gw dan bantuan
zenius yg emang udah kaya guru privat gw, dan pastinya doa, doa, dan doa, Alhamdulillah bisa nyantol dipilihan
ketiga UNNES, Psikologi. Gw juga kebantu di UM Undip dan gw juga alhamdulillah lolos. Asyik banget belajar
pake zenius, ngebantu banget, thanks zen!! ;)
68

Saikk banget deeh :D,gw yang berstatus alumni dan sempet berkuliah ngerasain banget kalo kesempatan belajar
macem bimbel konvensional Tu Bukan pilihan banget karna tugas yg melimpah dan kesempatan ngambil cuti

7/3/2016 4:12 PM

bukanlah sebuah pilihan. POKOKNYA RECOMMENDED PARAH!!
69

Zenius itu bagus buat pendidikan. termasuk buat gue dan anak-anak SMA lainnya yang lagi pengen belajar dengan

7/3/2016 1:51 PM

konsep yang bener. cuman problem gua pas SBMPTN gua nggak konsisten "mengonsumsi" apa.yang udah di
sediain dari zenius
70

Jujur setelah make Zenius entah kenapa kaya dapet wangsit dari langit aja, matematika yang tadinya aku benci
malah jadi seneng, mapel-mapel lain juga jadi ngerasa lebih gampang. Pokoknya Zenius top dah !!

7/3/2016 12:56 PM

71

Alhamdulillah walaupun tau zeniusnya telat tapi masih bisa ngejar juga ya, karna zenius emang beda, benar2

7/3/2016 6:18 AM

nekanin konsep dasar emang penting. Love youu??????
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Gua dulu sempet di daftarin nyokap gua di tempat bimbel konvensional, yang musti kita ikutin kebijakan dari sana
dll. Gua awalnya semangat tuh buat les di sana, soalnya emang dulu tuh cita2 gua pengen jadi arsitek, mangkanya

7/3/2016 12:37 AM

gua pengen banget masuk arsitek UI. Nah tuh tempat bimbel ribet banget asli deh-_- tiap hari cuman boleh les
satu pelajaran (yg buat UN), tapi karna gua akhir2 daftar bimbelnya, rada telat, jd gua cuman dapet kelas biologi
sm mtk, tapi bayarnya tetep full kaya gua dapet semua kelas. Ugh. Gua mulai mikir jadinya. Dan kesini2 tuh gua jg
makin ngerasa kalo itu tempat bimbel kaya ngga ngehargain gua gitu. Gua ngerasanya kaya itu tempat cuman
pengen nyedot duit ortu gua doang. Dan bener! gara2 ada satu insiden (ngga usah gua ceritain ya hehe) gua jd
bener2 tau kalo emang tuh bimbel modus. Langsung gua bilang ortu gua, gua gamau les di situ lagi. Yaiyalah!
seenaknya aja. Gua mikirin bgt ortu gua yg rela2in bayar bimbel yg tergolong mahal tapi guanya ngga maksimal
belajarnya. Yah, bukannya mau nyalahin si tempat bimbelnya, tp gua kasian banget kalo inget orang tua gua (wadu
kalo inget... wkwk) Dari hari itu gua bener2 gamau ngegantungin gua sama yg namanya bimbel. Gua jadi dikata
sombong kali sama temen2 gua. Mereka semua pada bimbel, gua sendiri kaga. Nah, suatu hari datanglah
penyelamat gua, Zenius Xpedia (wetsehh). Jadi bokap gua nemu gitu di internet soal zenius. Yang bikin pas itu
"klik" banget sama zenius tuh karna sistem "manajemen waktu sendiri" yang zenius punya. Wuah, cocok banget
deh buat gua (soalnya waktu itu gua kelas 12 masi tetep aktif di organisasi:D emang gila gua ya). Tapi masi rada
ragu tuh, apa iya zenius adalah yang bener2 gua butuhin? (aih). Singkat cerita bokap gua beliin deh tuh zenius.
Gua buka, trs langsung deh gua bljr saat itu juga. BEH! Gua kaya ketarik ke dimensi lain dari belajar (lebaay wkwk)
Pokoknya mulai saat itu i felt improvement in my study. Tapiiii, emang dasarnya gua gila apa gmn ya, masuk
semester ke 6, alias semester 2 kelas 12, minat gua berubah... gua malah jadi pengen masuk sastra... Wuah galau
abis deh gua. Tapi bokap gua ngga ambil pusing. Dia malah nyuruh gua buat beli lagi xpedia yg ips! hahah. Yaudah
beli deh (rada mubazir ya wkwk). Wets! tapi ngga menurut gua ngga mubazir coy! Hari demi hari gua mulai sadar,
emang minat gua sekarang udah geser ke sastra (dari teknik, jauh ye wkwk). Tapi ada lagi nih masalah, gimana
caranya gua ngebagi belajar gua? Uwah! itu gua makin galau. Segalau-galaunya orang galau... Gua pengen lolos
SBM soshum, tapi men, gua juga gamau lah kalo UN gua jelek. Yakali 3 taun belajar trs di ujung perjalanannya
ancur. Malu juga gua sama ortu gua. Bukan malu sih, tapi takut ngecewain. Secara ya, minat gua udah geser,
artinya gua ngga konsisten, trs jg gua tau medannya sbm itu susah banget, gua jg ngga tau bisa lolos apa ngga,
gua jadi ngga bisa janjiin ortu gua apa2. Jadi gua udah mutusin, skrg gua belajar dulu buat UN nah nanti sebulan
full 24/7 gua kejar soshum gua (kan gila kan). Ya mau gimana lagi abisnya. Hari2 itu kalo gua inget2 bener2 hari2
dimana gua beneran jadi pejuang. Gua bener2 ngerasain gimana perjuangan gua buat ngejar mimpi gua.
Timbangan ampe turun tuh berapa kilo. Ibu gua sampe kasian ngeliat gua tiap hari stress. Alhasil, gua sekarang
diterima di kampus yg gua pengen dan jurusan yang gua pengen pula. Universitas Indonesia jurusan Sastra
Jerman:D Nah karna itu, gua berterima kasih yang sedalam2nya dari lubuk hati gua yang terdalam. Kalo kurang
dalem juga, dari palung hati gua. Gua bener2 ngga tau gimana jadinya gua kalo gaada zenius, kalo gaada mentor2
sugoi warbyasah kaya mentor2 zenius, kalo bokap gua waktu itu ngga nyari tentang zenius, kalo bokap gua ngga
mutusin buat beli zenius, dan kalo gua ngga mutusin buat keluar dari tempat bimbel drakula itu... Terima kasih
banyak kaka2 semua yang namanya ngga bisa gua sebutin satu2 karna ini testi gua udah panjang banget wkwk.
Sekali lagi, terima kasih zenius:)
73

Zenius emang TOP banget! Apalagi postulat Sabda dan Deliberate Practice ngebantu banget selama belajar. Kita
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diajarin konsep dulu sebelum masuk ngerjain soal-soal. Walaupun keliatannya kebih lama dan ribet, tapi ini ngaruh
banget karena ilmunya mudah diterima di otak dan soal yang susah atau soal campuran dari berbagai materipun
jadi kerasa asyik buat dikerjain :D SBMPTN tahun ini aku ngerasa lebih tenang dan mantap buat ngerjain soalnya.
Waktu nunggu pengumuman aku juga lebih ikhlas karena kalaupun nantinya belum rezeki, setahun ini udah jadi
pengalaman dan pelajaran hidup yang paling seru dan terkenang seumur hidup (eaa..) Dan waktu pengumuman,
aku dinyatakan lolos SBMPTN pilihan pertama FITB ITB. Bersyukur banget! Makasih ya Zenius ??
74

Gue alumnus tahun 2015 SMK jurusan Multimedia yang pernah gagal di SBMPTN tahun lalu karena gegabah
nentuin jurusan dan strategi belajar.. gak cuman SBMPTN denk, Ujian Mandiri juga gak lolos -.- Well frustasi
banget gak lolos men, malu banget sama temen yang pada lolos, malu gak bisa banggain orang tua dan malu yang
lainnya. Tapi kemudian semua berubah ketika bulan maret ketemu Zenius. expresi pertama liat videonya tuh
"kenapa gak dari dulu gue kenal elo, Zen??!" kemana aja gue selama ini .. tapi kemudian bulan april baru bisa
kebeli voucher zenius dan mulai belajar. kalo ditanya kenapa gak dari dulu2 belajarnya tuh karena setahun lalu
banyak yang terjadi.. dari yang frustasi kemudian nyobain mau kerja, ikut kursus bahasa Korea, kemudian bantuin
usaha orang tua dan akhirnya April itu baru free ._. Untungnya video Zenius tuh addict parah, gue bisa belajar 15
jam sehari. Sebuah rekor bagi gue yang biasanya belajar 15 menit aja pikiran udah piknik kemana-mana.. 15 jam..
maso banget dah Dan perjuangan gue selama dua bulan itu worth banget sama hasilnya. keterima di Manajemen
Universitas Jenderal Soedirman dan.. ini bukan sbmptn si, tapi gue juga lolos D1 Pajak PKN STAN Jakarta
Thanks, zen! *btw kayanya temen gue bakal geli kalo tau gue bikin testimoni pakek logat lo-gue-lo-gue :v
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Awalnya aku sempat gak percaya sama sistem belajar online di zenius.net, tapi karena banyak testimoni dari
banyak sumber akhirnya aku coba beli paket. Ternyata setelah pakai zenius, rasanya aku baru nemu dunia baru.
Esensi dari pelajaran yang selama ini gak aku dapat dari SMA bisa aku dapat di zenius. Di zenius kita diajarin

7/2/2016 9:31 PM

supaya bener-bener paham dasar-dasar mata pelajarannya bukan sekedar pakai rumus untuk kerjain soal terus
selesai gitu aja. Aku pakai zenius mulai dari kelas 3 SMA, beberapa bulan sebelum SBMPTN dan aku nyesel
banget karena baru nemu zenius di waktu yang mepet banget sama SBMPTN dan sempet mikir "Kenapa gak dari
dulu tahu tentang zenius?" Akhirnya aku keterima di Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro lewat jalur Ujian
Mandiri pas tahun 2015. Walaupun dalam hati sih maunya masuk Kedokteran. Akhirnya aku coba lagi di tahun
2016. Awalnya susah banget karena harus belajar untuk SBMPTN sambil kuliah dan aku bener-bener gak ikut
bimbel di tanah perantauan. Untungnya aku masih punya zenius, dan waktu itu langsung beli voucher lagi supaya
bisa belajar. Karena zenius, aku belajar jadi enjoy banget sampai gak kenal tempat dan waktu, bahkan sering
streaming video pas jam kuliah. Alhamdulillah tahun ini, cita-cita aku kesampaian, aku lulus di Pendidikan Dokter
Universitas Sriwijaya di pilihan pertama SBMPTN 2016. Thanks a lot zenius for being my greatest companion
through this time :)
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Awal kenal zenius udah lama dari awal masuk smp, tapi saat itu masih ragu dan bingung joinnya gimana. Eh
alhamdulillah dapet hidayahnya saat setelah ujian nasional sma hehe. Langsung deh saya transfer uang ke
indomaret trdkt. Belajar dizenius sumpah asik banget, bahkan yg awalnya matematika dasar, Matematika ipa dan

7/2/2016 3:25 PM

fisika itu saya nyerah, nah di zenius kagak. Malah makin sangat penasaran dgn soalnya. Saya mau curhat dikit
deh, zenius untuk sbmptn ini, materi pembahasannya jauh lebih mudah dari yang realnya sbmptn. Misalnya soal
tpa, deret, gambar, analogi dll. yah saat di sbmptn soalnya gak seperti yang di bahas di zenius, pokoknya gak
kebayang, susah bgt. :'( Saya juga menargetkan untuk belajar deret dan analogi yg banyak , tetapi saat di sbmptn
eeh yg keluar malah gambar dan diagram. Waah itukan nyesek banget. Yah bukan jalan saya untuk lulus sbmptn
ini, Tetapi saya tidak kecewa kok, karena kalo kecewa itukan tandanya gak lillah, hehe. Oke for all zenius masih
the bestlah dengan mengedepankan kepemahaman dasar, dari pada menghafal rumus. Thankyou so much for
everything ya zenius. :))
77

Hi semuanya, pertama kali gw denger tentang zenius itu pas kelas 11 dari temen gw, cuma gw biasa aja waktu itu
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karena gw masih kelewat santai kan. Eh ternyata kelas 12 nilai gw ancur dan gw mikir, wah kalo kayak gini
caranya gw bisa nggak lolos SNMPTN nih. Dan bener aja sih, bulan Mei 2016 gw dinyatakan tidak lolos SNMPTN.
Wah, bingung bukan main! Mau nggak mau gw harus persiapan untuk menghadapi SBMPTN. Sebenernya gw
udah ikut bimbel sih waktu itu, cuma jujur aja, jadi rada gabut jatohnya karena gw ikut yang 3x seminggu doang.
Nah, tiba-tiba gw keinget sama omongan temen gw tentang zenius tuh. Langsung deh gw beli. Selama 3
mingguan lah gw belajar bareng zenius, dengerin video dan ngerjain latihan soalnya. Karena gw ngerasa, ah berat
banget nih prepare buat SBMPTN dalam waktu 3 minggu, gw cuma mantepin apa yang sekiranya gampang dan
menarik aja menurut gw (matematika dan kimia) hehe. Yang lainnya juga dipelajari sih, tapi nggak sekeras 2
pelajaran itu. Oh iya, gw juga suka ngedengerin video-video Biologinya, soalnya mudah dimengerti. Sempet grogi
sih waktu SBMPTN, but thanks to Allah SWT. & zenius, gw bisa lolos SBMPTN di kampus impian walaupun pilihan
kedua! THANKS BERAT ZEN <3
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Belajar pake zenius tuh asik, kalo kata guru B.inggris gua waktu SMA sih "belajar materi tersusah dengan cara
terbego" . maksudnya bukan gua ngebego-begoin. tapi dengan cara yang simple dan kaga usah muter-muter alias

7/2/2016 12:26 PM

to the point atau tepat sasaran,kita bisa langsung paham dengan materi tersebut. Good Job deh buat mentor
mentor zenius, semoga bisa lebih baik ke depannya ya!
79

zenius..? buat lo yang tau apa itu zenius, mungkil lo adalah orang yang paling beruntung. kok bisa? belajar pakek
zenius bikin elo cerdas beneran dan bikin pola berpikir lo jadih tambah rasional dan tambah cepat. belajar pakek
zenius bikin elo ngerti esensi belajar; bukan cuma hapal rumus doang tapi lo ngerti masalah yang di jabarin di
soal.semenjak gua ketemu zenius jujur gua males bimbel karena buang waktu,ribet,gurunya gak asik,dan gak

7/2/2016 12:20 PM

ngerti apa tujuan kita buat belajar. di bimbel gak dikasih konsep belajar yang bener dan ujung ujungnya cuma
ngapal rumus, tapi itu beda 180 derajat saat gua pakek zenius. di zenius itu belajar dari basic konsep dan gak
ngapal rumus,percaya dehh saat lo belajar pakek zenius lo akan males buat main dan malah nonton di zenius.. btw
itu yang gua rasa selama ini.
80

worth it! lo adek kelas yg baca ini, harus coba zen pokoknya! gilaaaaaa cara belajarnya keren abis. keren bgt bang
sabda sama kak yoki. gue jadi tergila2 banget sama mat, fis, kim. sampe abis sbmptn pun gue gamau lepas buat

7/2/2016 11:47 AM

belajar di zen. tiap hari selalu buka zen buat play video2nya. alhamdulillah gue dapet di pilihan ketiga, tekpang
undip! selain itu, gue juga lolos farmasi UGM via utul. thanks a lot zen, lo partner terbaik belajar gueeeee!!!
81

Hhhmm saya bingung mau nulis apaan ya, soalnya saya tidak pandai merangkai kata-kata. Intinya sie belajar di
zenius itu keren abis dah. gk usah menghafal banyak rumus. cukup tahu beberapa rumus, rumus lainnya bisa di
turunin . Baru kali ini ak jadi senang belajar karena pengajaran di zenius yang keren banget. Pelajaran favoritku

7/2/2016 10:54 AM

sie... Matematika, Fisika dan Bhs inggris. Zenius itu Keren Abisss dah pokoknya...
82

Zenius gilaaaaa seriusan masih ga nyangka ketrima di pilihan pertama padahal udh pasrah banget mau ketrima
dimana aja asal lolos sbmptn wqwq ?? sempet minder juga gr" g bs ikut snmptn :( ngebantu bgt ngerjain tpa
terutama logika, gara" kurikulum 2013 jadi g dapet materi logika matematika di sekolah :( anyway thank youu
zenius ! you rock \m/
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Gue akhirnya bisa lulus tahun ini tapi dengan status Alumni. Emang tahun lalu gue udah berkali-kali GAGAL,
tepatnya 4kali GAGAL. Emang sih waktu SMA gue ga serius, parahnya lagi gue masuk IPA juga cuma karena
prestise. Kerjaannya cuma contek+salin sana sini cuma demi dapet nilai doang tapi sebenernya otak kosong.
Sampai akhirnya gue lewatin UN, yups gue lewatin UN pun dengan ga jujur. Sampailah gue dipenghujung SMA,

7/2/2016 7:39 AM

bingung gue mau lanjut mana? Saat itu dalam benak gue gini “Pokoknya gue cuma pengen masuk
negeri/kedinasan, say no buat swasta. Bodoamat kalo temen-temen gue pada masuk swasta”. Lagian gue dari TKSMA selalu swasta terus dan belum pernah ngerasain negeri, masa iya mau swasta mulu? Rugi banget kalo ga
pernah ngerasain Negeri. Emang sih idealis, tapi ga ngaca kemampuan kek gimana wkwk. Tahun itu gue putusin
skip SNMPTN karena gue sadar nilai yang naik turun. Dan tanpa persiapan apapun lanjut buat ikut SBMPTN
(Saintek), USM PKN STAN, Seleksi beasiswa salah satu perusahaan semen, Seleksi beasiswa salah satu bank
dan…GAGAL semua. Jleb! Buset dah. Ortu gue nawarin swasta, tapi gue skip. Akhirnya gue putusin bertapa 1
tahun ngga kuliah dulu, buat introspeksi diri (Untungnya ortu gue tetep support keputusan gue). Dapet pencerahan
kalo keknya passion gue emang bukan di IPA. Skip skip, Januari 2016 gue putusin buat mulai persiapan SBMPTN
2016 tapi selingkuh ke IPS. Dalam hati ” Njir, gue lintas jurusan mau belajar dari mana coba?!”. Tiba-tiba disaat
gue mikir, gue keinget sama Zenius! (Gue tau Zenius udah sejak kelas 2 SMA dari nongol di beranda facebook,
tapi saat itu gue skeptis sama nih website pas gue iseng visit ke web Zenius wkwk). Gue pertama coba ambil
voucher yang 1 bulan baru abis itu ambil yang 3 bulan. Setelah gue coba, “Mantap banget dah. Rugi gue baru pake
sekarang”. Zenius ga cuma bikin pinter doang, tapi bener-bener bikin mindset gue berubah. Konsep itu penting,
jangan cuma hafalan! Waktu itu masih inget banget, materi soshum yang pertama gue puter tuh Geografi bab
Antropologi. Dalam waktu 6 bulan doang gue nguasain materi Soshum+TKPA. Gue balajar dari Zenius 14 jam
sehari, dan itu konstan tiap hari. Tiap hari cuma pacaran sama Sabda, Pio, Faisal, Donita, Pak Kosim, sama tutor
geografi yang ga gue tau namanya :D. Tapi yang paling keren tetep Sabda (Top!). Hampir lupa, gue juga belajar
TBI buat persiapan USM STAN juga dari Zenius (Mantap dah Donita+Sabda). Ga kenal lelah buat selalu ngelakuin
hal terpenting (Deliberate Practice+bikin Mind Mapping+ngerjain soal-soal Kapsel), walaupun kadang capek+
bosen tapi gue yakin semua akan terbayar lunas. Akhir April 2016 gue ikut Intensif SBMPTN disalah satu bimbel,
ikutan pun cuma buat cari Try Out doang+menguji sejauh mana kematangan konsep gue wkwk. Skip skip…
SBMPTN 2016+USM PKN STAN 2016 pun tiba, gue hantam dengan lancar tanpa macet. Dan yang paling penting,
gue ngerjain semua dengan jujur dari otak gue sendiri. Puji Tuhan, pengumuman SBMPTN 2016 gue lolos dipilihan
pertama yang katanya FK-nya anak Soshum, Akuntansi-Universitas Diponegoro. USM PKN STAN gue lolos D3
Pajak. Thank you Zenius udah ambil bagian dari sejarah hidup gue. You are very very amazing! Dan terakhir,
saran gue selain usaha jangan lupa berdoa karena Sukses=Usaha+Doa.
84

Gokil zeenn... gak bsa kata2 gue, bikin speechleess... metode pembelajarannya bikin nancep di hati dan otak gue.
Selain materi yang oke, lo juga bikin gue manteb lintas jurusan masuk smster 2 kmaren. keren deh pokok, Btw

7/2/2016 5:15 AM

sengaja baru testi skranh nunggu pengumuman utul, alhamdulillah dapet pilihan pertama zen, psikologi ugm...
85

Saya tertarik beli produk Zenius setelah beberapa kali mendengar namanya. Terakhir berhubung saya mau ngebut
untuk UN dan SBMPTN(karena sering banget ga kelas karena lomba) saya pun memutuskan membeli CD Zenius
untuk UN dan SBMPTN( karena saya juga miskin kuota:() . Awalnya cuma mulai ulang teori dari awal, dan bener
banget kerasa "oh moment" nya. Apalagi mat, sejak smp hubungan saya dengannya mulai renggang:( Namun

7/2/2016 12:31 AM

sejak belajar dari Zenius mat mendadak asyik dan sekarang gabisa ngelepas mat. Kadang lagi libur masih suka
ngerjain soal mat. Hebat Zenius dari benci bisa jadi cinta(terutama ama suara ka sabda*eh) Akhirnya saya lulus
teknik kimia UI dengan modal nekat dan tekad, cuma pilih satu itu. THX ZEN!
86

Thanks banget buat zenius! Awalnya Nita minder banget karena persiapan SBMPTN 2016 Nita sama sekali gak
ada bimbel di bimbingan belajar, ikut program intensif, atau les privat. Apalagi jurusan yang Nita cari termasuk
jurusan SAINTEK paling ketat di UNAIR... rasanya sudah pasti gak bakal bisa lolos. tapi untung ada zenius, jadi
kalau ada materi yang Nita gak ngerti, biasanya Nita langsung nonton video di Zenius aja, rasanya sudah cukup
dan lumayan paham :) Suka banget sama kak Prasdianto yang kalau ngajar biologi seru banget, kayak lagi
bercerita, dan gak ngebosenin. salut banget juga sama kak Sabda PS yang pinternya gak ketulungan hehe..
matematika bisa, fisika bisa, ekonomi bisa, hmm apa lagi ya? mantap banget dah pokoknya... mudah-mudahan
kepinterannya bisa nular ke Nita ya, hehe.. Thanks juga untuk kak Donita yang ngajarin English SBMPTN (eh
bener gak sih?) yang sudah bantu buat ngertiin grammar dan seluk beluk english lebih jauh... pokoknya big thanks
buat Zenius yang udah selalu update pembahasan SBMPTN dari tahun ke tahun, dengan biaya yang sangat
terjangkau bagi kantong pelajar. big thanks juga udah mengupload testimonial kakak-kakak pejuang
SBMPTN/SNMPTN yang sudah berhasil lolos sehingga kami sangat termotivasi untuk serius belajar ^^ gak tau deh
kalau gak ada Zenius, mungkin Nita gak akan bisa mencapai jurusan yang Nita cita-citakan. sukses terus buat
Zenius, semoga selalu jadi platform terdepan dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia!!! XOXO, Nita Sintari FKM UA '16 ^^
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Ane alumni 2015 yg ikut SBMPTN lagi, diujian 2015 ane gk pny peraiapan sma sekali akhirnya make Zenius liat di

7/1/2016 5:17 PM

Fb .Pertama make ini Januari klo gk salah, niat belajar sejak pertama beli tapi kuota gk memadahi ?? jadi cuma
nonton dikit aja. Sampe akhirnya pas bulan April bisa lebih maksimal belajarnya,meskipun kadang kalah sama
game , ya maklum ane suka maen game.. hehehe.. Terus sekitar h-20 an ane belajar bener2 deh tuh.. Takut sih gk
keterima gara" belajarnya masih dadakan dan pesaingnya gk dikit juga. H-5 ane cek lokasi di Smp Semarang, btw
ane orang Jepara jadi agak jauh kesana.waktu itu jalan ke Semarang lagi banjir :D motor ane sampe mogok 3x
diperjalanan wkwkwk.. berangkat jam 3 sore pulang jam 10 malem :D perjuangan yang sulit buat ampe tuh tempat
ujian . Dorong motor, nungguin nyala dll. Nah dari itu jadi ssmangat banget dan yakin semuanya pasti gak sia2. H1 berangkat naek bis karna msh banjir, ampe dsna masih tetep belajar semaleman, meskipun harusnya h-1 itu
nenangin diri sih,tpi karna materi blom siap" banget jadi masih belajar terus , ya nonton" video di zenius .. hari H
juga masih belajar lewat nonton , ya karna soshum jadi masuk agak siangan. Pas saat tes di bagian TPA lancar aja
sih, cuma matematika gak terlalu lancar :D di bagian TKD Sosial nya itu ane gak bisa dan banyak yang masih
angan" , ya karna ane jurusan Bahasa dituntut ujian IPS :( Jadi ngisinya ya seinget dan sebisa saya, tapi pas
pengumuman Alhamdulillah banget bisa lolos :) Zenius bgus, enak & fun juga belajarnya ^_^
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Keren banget!!!!!! Gua beli xpedia itu agustus dan bulan itu gua ngabisin tpanya, dan gua langsung terpukau sama
tpanya wkwk padahal banyak diluar sana yang menggampangkan tpa, makasih khususnya kak sabda ilmu ilmu dan
nasehatnya di. Garagara zenius, gua seneng banget sama kimia dan biologi padahal gua di sekolah paling anti
sama pelajaran itu garagara kurang cocok sama gaya belajar guru gua disekolah (mungkin gua terlalu bebel

7/1/2016 3:50 PM

otaknya atau gimana). Gua ga ngerjain tugas sekolah tapi malah ngereview pelajaran kelas 10 11 yang gua ga
ngerti, gua jadi ga menggampangkan arti ilmu gara gara zenius, ilmu tuh ga sesepele nilai, lebih dari itu. Maaf kalo
kepanjangan wkwkwk. Sayangnya gua pas udah mau deket deket sbm ga disiplin belajarnya jadi belum keterima di
univ impian, doain yaa gua ngulang sbm tahun depan, makasih banyaaaak semua tutor tutor zenius yang udah
nemenin hampir setahun ini yang udah ngubah pola pikir gua. Gua pasti bakal ngerekomendasiin produk ini
kesemua orang!!!!
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Jadi kepo ama segalanya. For the first time in my life ketagihan ngerjain MTK
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This is the time!! Udah lama pengen ngasih testi nih makasih Zenius . Cuman belajar 1 minggu dariZenius IPS nya
. Aku anak IPA . 1 minggu terakhir cuman didepan laptop . Capek lelah ! . aku takut dengan ekonomi . Butttttt ,
aku jawab benar10 di SBMPTN . Kemarin memutuskan pindah IPS karna gadibolehi ambil kedokteran karena
biaya dan kesehatanku yang kurang padahal zenius IPA ku ada. Puji Tuhan , tahun depan harus dimanfaatkan lah

7/1/2016 11:40 AM

itu . Sebelumnya aku juga lolos beasiswa full universitas swasta keceh !! Itu juga berkatZenius . The University is
Pelita Harapan University . Sunguh masih mau menjelejahi tahun depan dengan Zenius . Sempat ragu aku dengan
materi ekonomi sedikit itu . Tapi kusai itu aja 10-12 soal dapat mah ! . Bahkan 5 hari sebelum SBMPTN aku ikuttry
out aku rangking 1 61 %. Makasih ya Zen . Dabest !!!! Tahun ini pilihan 2 , HI UGM masih nolak hehehehe . But
Seeyou tahun depan testimoni .... Tuhan , Doa keluarga , Usaha dan Kau is P E R F E C T
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Gue alumni 2014 yang masih berjuang di SBMPTN 2016, SBMPTN 2014 gue gagal dan SBMPTN 2015 gue masih
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tetap gagal padalaha gue udah nganggur dan belajar tiap hari dari pagi sampe malam. INGAT, lo ngangur di tahun
pertama gak menjamin lo bakalan lolos SBMPTN tahun berikutnya, lo HARUS "fokus, belajar konsepnya, belajar
gila-gilaan, manfaatin waktu dengan maksimal, tidak cepat puas dengan nilai TO , dan yang tepenting jangan
sampe lo salah strategi (mungkin ini salah satu yang bikin gue gagal)", itu semua adalah HARGA MATI yang
harus lo bayar untuk lolos SBMPTN dan jangan lupa Berdoa karna Tuhan lah yang menentukan segalanya.
Walaupun gue gagal, gue tepat bersyukur karna Zenius berhasil merubah cara pandang gue terhadap belajar,
membuat gue ingin belajar dan belajar terus, dan yang paling penting gue merasakan peningkatan kecerdasan
yang luar biasa. Zenius lah guru yang paling luar biasa yang pernah gue temuin dalam hidup gue, jasa lo mungkin
gak bakal dapat gue balas, engkau lah Pahlawan Tampa Tanda Jasa. Karna gue orangnya pantang menyerah gue
memutuskan untuk ikut lagi di SBMPTN 2016 dengan status mahasiswa di Politeknik Negeri dan Alhamdulillah
akhirnya gue lolos juga di SBMPTN 2016 Fisika UI. Ini adalah hal yang paling bahagia dalam hidup gue. Thank
you Zenius :D
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Zenius keren abis! Gue jatuh cinta pada pandangan pertama alias pas nyoba nonton video free trialnya hehe. Lagi
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males ngetik panjanga-panjang nih zen maap wkwk tapi gue beneran puas banget belajar sama Zenius. Meski pun
gue gak keterima di SBMPTN, tapi alhamdulillah banget gue keterima di SIMAK UI - Sastra Inggris (pilihan
pertama). Padahal kuotanya cuma 6 dan yang minat (berdasarkan 2 tahun terakhir) jumlahnya lebih dari 700 orang!
Sukses terus buat Zenius!
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Karena gue gak pinter pinter banget gue suka susah yg namanya ngertiin pelajaran kalo gak di ulang2 ... sejak
pake zenius gue bebas belajar sesuka gue ...mau diulang2 berapa kali juga bebas karena tutor gak bakal capek
kayak di tempat bimbel gue dulu..yg tadinya gue cuma bisa nyengir liat soal mtk skrg dikit2 udah mulai ngerti
walaupun emang blm bisa cepet ngerjain soal2 mtk... gatau lagi mau ngomong apaan... banyak hal positif yg bisa
didapet kalo belajar pake zenius. ??
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Zenius ajib asli parah! Semester 5 sekolah gue ga keurus, sering cabut pelajaran karena berbagai hal, raport gue

7/1/2016 9:10 AM

parah :D semester 6 gue mulai nyari tempat les. Awalnya liat iklan zenius di fb tapi ga gue gubris, sekali waktu
coba gue cek dan beeh langsung cocok ambil paket zenius.net 3 bulan, gue makin sering cabut pelajaran :D
rencana awalnya sih ga mau ikut sbm, gue berharap di snm padahal daftar FEB UI *modal nekat atau swasta,
cuma dari 3 bulan itu kalo lagi bosen gue mantengin video-video buat TPA. Sampe UN, gue masih ragu sebenernya
tapi yaudalahya, kelar UN gue jarang belajar :D Pengumuman UN, hasilnya tentu kurang memuaskan, apalagi
snm. Setelah diskusi sama keluarga, akhirnya gue ikut sbm daftar manajemen undip di pilihan pertama dan bisnis
islam ui pilihan kedua, gatau kenapa gue ngidam jaket kuning :D. Tanggal 14 Mei 2016 gue mulai belajar serius
ngejar materi soshum (ps:gue anak ipa), dan waktu sbm ajaib asli alhamdulillah bisa ngerjain 75% lah :D
Pengumuman sbm kemarin alhamdulillah gue dapet di pilihan pertama, manajemen undip. Thank's zen, gokil abis!
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awalnya saya minder dan gak pede banget karena belajar sbmnya setelah pengumuman snmptn :v, apalagi saya

7/1/2016 8:00 AM

jurusan bahasa harus ngerjain soshum :v dan sudah yakin banget gak akan lolos. tapi entah gimana saya dapat
hidayah dari Allah untuk belajar pakai zenius. setelah mengerjakan sbm pun saya masih yakin gak akan lolos, tapi
keajaiban pun terjadi dan saya lolos sbmptn pilihan pertama :D. dari situ saya yakin Allah benar-benar bersama
dengan orang yang sedang kesusahan. makasih buat tutor2 zenius.net!
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Jadi gw adalah seorang murid yang terdampar di sebuah SMA swasta yang ga terlalu favorit di kota Solo. Dari

7/1/2016 1:51 AM

kelas 1 gw emang ga terlalu peduli amat sama yang namanya pelajaran,emang sih sering ranking di kelas tapi ga
pernah tuh yang namanya paralel. Awal-awal masuk SMA bahagia bahagia aja sih ya namanya juga masih polos
seneng-senengnya lulus SMP. Nah,mulai kelas 11 gw mulai denger yang ga ngenakin soal sekolah gw, gw
denger-denger kalo sekolah ini bener-bener minim yang namanya murid lolos SNMPTN dan SBMPTN. Parahnya
lagi, ada beberapa guru juga yang kerjanya cuma ngejatuhin mental murid-muridnya, beberapa yang gw ingat
contohnya kayak "Angkatan kalian ga akan ada yang dapat nilai UN Matematika diatas 5" , "Dimensi Tiga aja ga
bisa kok mau masuk ITB?" ,dll. Otomatis gw panas dong denger begituan,kok bisa ada guru yang harusnya
ngebimbing muridnya biar mau belajar malah ngejatuhin mental anak didiknya kayak gitu. Gimana mau semangat
belajar kalo udah divonis ga mampu gitu sama guru sendiri. Sejak sering dihina itu lah gw bertekad kalo gw harus
buktiin mereka salah. Jadinya 3 bulan sebelum sbmptn gw beli zenius,beli akun spotify(buat selingan :P),beli buku
wangsit (yang sering ngaskus pasti tau nih wkwkwk). Gw belajar dari 3 bulan sebelum sbmptn,tapi baru kerasa
banget waktu bulan mei sebelum sbmptn(soalnya april awal UN,sisa aprilnya refreshing :P) . Waktu bulan mei itu
gw ga nyentuh game online sama sekali,padahal biasanya main kapanpun bisa main,malahan tiap hari buka
zenius,gw pantengin tuh layar komputer sampe mata gw sakit dan sampe gw hafal suaranya bang Sabda(btw kita
sealmamater bang sekarang,yay :D). Dan akhirnya guys,gw bisa ngebuktiin kalo guru gw itu salah, gw berhasil
masuk FTSL ITB lewat SBMPTN(semoga nanti bisa dapet teknik sipil :D ),kalo ga salah baru gw yang berhasil
masuk ITB dari sekolah gw 5++ tahun terakhir ini(kayaknya sih lebih hehehe). Pesen gw sih,buat yang blom
berhasil tahun ini,jangan putus asa dulu,masih banyak jalan menuju Roma. Buat yang udah berhasil menaklukkan
SBMPTN tahun ini,jangan kejebak dalam euforia berlebihan,perjalanan sesungguhnya baru dimulai disini.
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Dulu beli zenius bulan november 2015 gara2 ngga lolos snmptn sbmptn sama mandiri, enak ngga tuh? enak
banget. Dan pas zeniusnya nyampe rumah semangatnya seperti popcorn yang meletup letup langsung belajar tiga
hari tiga malem! apalagi pas ada bokap, tiap detik suruh belajar. Tapi lama lama "males", males buka. Sampe
dimarah marahin gara gara gapernah di buka zeniusnya, kalo marahnya udh ngga enak didenger langsung ambil
zenius pura2 main laptop, tapi yang dibuka malah google. Sumpah ni anak ngeselin banget, jujur kalo gw punya
anak kaya gini udh gw ... apa lah terserah isi sendiri. 2 bulan sebelum ujian. Mulai kepikiran mau belajar. Tapi
males nya dateng "besok ah" pas besoknya "eh besok aja deh" besok besok dan besok. 1 minggu sebelum ujian
baru mule belajar setengah serius, nah pas tes: blank and zonk. Thank you Sebenernya pake zenius enak
belajarnya langsung ngerti tapi kurang cocok gara gara malesnya itu, bukan gara2 males make zeniusnya tapi aku
emang anak nya males memulai sesuatu kalo ngga ada jadwalnya. coba kalo disini ada bimbel zenius mungkin
udh lolos tuh sbmptn kemaren. (Tips dong biar ngga males gimana caranya? Apa udah mendarah daging? Bisa
disembuhin ngga? Besok mau ikut spmb unsoed, udah disuruh belajar di omelin tapi masib santai aja "ntar masih
lama". End. the legend of lazy girl. Super not inspiring)
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Asli keren bangettt! Thanks a lot zenius :D Lo ngebantu gue banget dalam ber-SBMPTN, membangun habits yang
oke, membentuk kepribadian gue yang baru, building sustainable motivation, time management, self concept,

7/1/2016 1:05 AM

scientific thinking, serta basic-basic belajar yang keren buanget! (‘-‘)b Thank to sabda yang udah ngajarin basic
mathematical skills, postulat-postulat dasar yang awalnya serasa ga guna, tapi pada akhirnya berbuah manis
dalam bermatematika (gue pikir semua orang perlu tau postulat ini haha) :v Sebenernya gue alumni 2015 yang
ber-SBMPTN nyambi kuliah di salah satu PTN di sumatera, namun berkat 2-3 bulan pertama bersama Zenius
Learning dan Xpedia Guide (sejak september 2015) , niat gue untuk ber-SBMPTN ga surut dan hal itu bener-bener
membangun fondasi belajar gue. Sampe sekarang gue masih kagum dengan Zenius Learning dan Xpedia Guide.
Di awal-awal, gue berusaha banget nerapin semua apa kata Sabda, gue ngelakuin TO mandiri (meskipun cuma
sampe Januari), bikin Rapot sendiri, nulis impian gue dimanapun, mikirin hal-hal yang gue impikan sebelum tidur,
selalu memikirkan alasan gue kenapa harus masuk PTN itu, nonton pelem dokumenter yang oke (w/ or w/o english
subtitle), baca buku yg direkomendasiin, manfaatin waktu semaksimal mungkin, berolahraga ringan per minggu,
dan semua tips-tips dari dia. Sampe liburan akhir tahun pun, gue fokus belajar buat SBMPTN. Tapi semua rada
beda pas semester 2, gue jadi banyak kerjaan, tugas numpuk, nulis laporan praktikum dan kesibukan yang scr
terpaksa dilakukan karena tuntutan status gue sebagai mahasiswa di kampus tsb. Semua hal tersebut perlahan
menghilangkan habit-habit gue. Sampe akhir februari gue putuskan untuk bimbel nyambi kuliah, tapi zenius tetep
gue pake dan ngebantu banget dalam menjawab soal-soal dr bimbel. Yang gue suka lagi dari zenius, videonya bisa
lo putar berkali-kali(yaiyalah Haha) , kalo ga ngerti putar lagi, dan gitu terus. Materinya cukup lengkap untuk
persiapan SBMPTN, ngajarnya pun dari dasar, GAK PAKE RUMUS CEPAT, dan enggak njelimet, jadi emang
bener-bener lengket di otak lo. Dan jujur hal ini lah yang buat gue makin cinta sama zenius. Frankly, materi-materi
inilah yang gue butuh banged dan susah didapetin dgn asik di SMA maupun di tempat lain. Saking asiknya, kadang
gue sampe titip absen buat kuliah dan lanjut nge-zen *oops* Haha. Di kelas pun, sebenernya gue ga terlalu
terbebani dengan beberapa materi kuliahan yang di-SBMPTN-kan karena Alhamdulillah dasar-dasarnya udah
dapet banget sm zenius, bahkan untuk beberapa Quiz dan UTS pun gue jarang banget belajar. HAHA (thx lagi
zen). Karena zenius, gue jadi ngerti hal-hal yang penting dan diprioritaskan, gue ga mau ngabisin waktu bermainmain sama temen-temen kampus, gue juga merahasiakan dr temen-temen kelas kalo gue ikut SBMPTN sampe H2 ujian haha. Ini gue lakuin supaya emang bener-bener fokus ber-SBMPTN. (H-2 minta restu dari mereka yg gue
anggap temen deket wkwk xD) Meskipun pada minggu-minggu akhir menghadapi SBMPTN gue sempet nge-down
karena ngeliat saingan gue yang makin ngambis belajarnya dan hasil TO mereka jauh di atas gue, ditambah lagi
tugas kuliah yang makin numpuk dan segala macam aktivitasnya yg makin membuat gue stress, gue tetep kekeuh
dengan pilihan gue dan mencoba membangun kembali motivasi belajar gue. Pada akhirnya gue ngehadapin
SBMPTN kedua ini dengan cukup memuaskan. Dan Alhamdulillah pas pengumuman gue lulus di pilihan kedua.
Oh iya, gue sebenernya anak kampung yang punya cita-cita ketinggian. Bahkan, temen gue pernah bilang kalo gue
ga bakalan bisa lulus di UI karena emang jarang buanget sih lulusan SMA gue bisa lolos di PTN top, tapi gue
percaya kalo gue bersungguh-sungguh dan belajar dengan bener buat SBMPTN, gue pasti bisa dan Dia pasti
bantu gue. Dan emang iya, gue kembali dipertemukan dengan zenius dan kali ini niat gue bener-bener kuat buat
menggapai mimpi gue. Alhamdulillah, sekarang gue bisa jadi mahasiswa UI. Sekali lagi, terimakasih banyakkk
zenius!!!! :*
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Gue alumni tahun 2015. Sebelumnya gue gagal 4x buat masuk ptn jalur snmptn-sbmptn-simak-mandiri uns. Gue
udah depresi berat gagal bertubi-tubi, dipaksa ikut seleksi mandiri lagi di kampus negeri yang 'biasa aja' sama ortu
tp gue nolak. Iya pas itu gue terobsesi banget masuk UI. Makanya gue mikir mending skip setahun aja kali ya buat
bisa dapet kampus favorit. Tapi naas, seiring waktu gue jadi pengangguran kerja serabutan gue tertekan sama
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keadaan bisa dibilang depresi frustasi atau apalah itu yang stress kaya lelah sama cobaan dr Tuhan wkwk. Jujur
gua bego banget selama setengah tahun kelamaan galau sama cari kerja yang kaga dapet mulu. Akhirnya angkat
tangan buat cari kerja dan putusin buat serius belajar awal 2016, dan gue baru masuk les bulan feb 2016, gue
ngerasa pembelajaran di tempat les kurang efektif dan banyak ketinggalan materi, akhirnya bulan maret putusin
buat belajar pake xpedia alumni. Bayangin aja h-3bulan baru serius belajar pake zen. Dan jujur seminggu
pemakaian, dmn setiap hari kurang lebih 6-8jam dengerin kakak zen ngajarin, nilai tryout gue langsung naik
drastis. Akhirnya waktu mau sbmptn tiba, gue gak pede milih UI. Gue takut gagal lagi dan ngecewain ortu, salah
gue sendiri yang mepet banget buat serius belajar. Akhirnya banting stir milih kampus idaman ke-2 gue setelah UI
yaitu UNS (univ sebelas maret), setelah test sbmptn masih gak pede bakal keterima disana toh persiapan gue
kayaknya terlalu telat. Tapi puji syukur akhirnya gue keterima juga dipilihan pertama gue yaitu Sosiologi UNS. Gue
mikir andai gue serius belajar dari setahun sebelumnya pasti bisa tembus Sosiologi UI. Tapi gapapa, bisa lolos di
sosio uns aja gue udah sujud syukur. Makasih loh bang sabda awalnya gua buta banget sama kurva-kurvaan
ekonomi, tapi semenjak kudekati dirimu bang setiap hari suara serek serek elo menemani malam gue yang sunyi
merana akhirnya gue ngerti materi yang sebelumnya amat tabu di otak gue wkwk. Sama tentor sejarah gue lupa
namanya kak siapa, gue jadi demen banget ngulik masa lalu alias pelajaran sejarah yang sebelumnya butek banget
di otak. Haha. Thanks zen! You're awesome.
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Zenius??? Well, ketemu sama zenius bener-bener ngerubah cara belajar gue 180 derajat. Yang dulunya hafalan
rumus, cara, kata-kata(Sampe kata itu ada dihalaman berapa gue inget wkw) Semenjak gue kenal zenius gue
bener-bener learning how to learn. Bukan Cuma belajar buat ngejer nilai, tapi gue bener-bener jadi suka belajar
sehari gue bisa belajar lebih dari 12 jam. Dan alhamdulillah nilai UN memuaskan, begitu juga SBMPTN, gue lulus
di pilihan pertama idaman gue banget. Thankyouuu Zenius.
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Zenius keren parah !!! Aku kenal zenius udah dari kelas 2 semester 2 dan efeknya bener-bener langsung terasa.
Aku yang awalnya bener-bener gak ada harapan di SNMPTN perlahan namun pasti nilai-nilaiku mulai membaik.

7/1/2016 12:08 AM

Walaupun kampus impianku itu ITB, tapi setelah berdiskusi dengan ortu dan melihat nilaiku gak tinggi-tinggi amat
akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar ke Ilmu Komputer UGM dan alhamdulillah lolos :) Walaupun lulus
SNMPTN tapi tetap saja aku masih merasa aneh, harusnya aku senang bisa diterima di UGM tapi tetap saja
kampus impianku itu ITB. Akhirnya akupun memutuskan untuk mengundurkan diri dari SNMPTN dan fokus belajar
SBMPTN dengan menggunakan zenius. Banyak sih yang bilang, "Kamu kok nolak SNMPTN sih ? Kan enak kalau
lulus SNMPTN gak perlu capek-capek belajar lagi buat SBMPTN dan bisa liburan panjang" Tapi hal itu gak berlaku
di zenius bro, belajar di zenius itu fun banget dan gak akan terasa seperti beban malah justru menyenangkan.
Lagian kalau aku liburan paling kerjaannya makan sama tidur mulu setiap hari jadi lebih baik liburan ini aku
manfaatkan untuk belajar hahaha. Saat belajar buat persiapan SBMPTN aku hanya sekedar ngulang-ngulang
materi dan latihan soal doang, karena sebelumnya udah pernah belajar dari zenius dan masih nempel terus di
otak. Zenius itu ngajarin kita konsepnya bukan sekedar ngasih tau rumus doang makanya kita gak akan mudah
lupa sama pelajaran kita. Setelah belajar intensif SBMPTN kurang lebih 1 bulan hanya dengan zenius saja tanpa
bimbel sedikitpun akhirnya hari H-nya pun tiba. Jujur awalnya aku gugup banget, kan malu-maluin kalau misalnya
aku nolak SNMPTN terus ikut SBMPTN dan ternyata SBMPTN-nya gak lulus hahaha, tapi karena motivasi dari
orangtua akhirnya rasa gugup itu pun hilang. Kurang lebih sebulan setelah test SBMPTN akhirnya hari
pengumuman pun tiba, jujur waktu itu aku udah pasrah banget. Saat orang lain nungguin detik-detik pengumuman
aku malah asik main game di laptop, keasikan main game eh gak sadar udah jam 3 aja sedangkan
pengumumannya keluar jam 2 hahaha. Notifikasi LINE pun udah 999+ pasti mereka pada bahas hasil SBMPTN,
akhirnya aku pun memberanikan diri untuk buka pengumuman dan ternyata aku diterima di Fakultas Teknologi
Industri – Kampus Ganesha, Institut Teknologi Bandung. Jujur aku gak nyangka, akhirnya perjuanganku selama ini
membuahkan hasil. Sekali lagi terimakasih banyak zenius, semoga zenius education semakin sukses....
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Bagi kalian pengguna Zenius sebaiknya pelajari dengan benar... Harus bisa pinter pinter bagi waktu... sayang
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banget punya peluang tapi gadimanfaatkan!! #Yosua
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Zenius asli keren bgt, gue jd paham konsep-konsepnya bukan instan doang tp sampe ke dalam-dalamnya.
Meskipun gue ga tembus sbmptn, tp ptk menanti gue insyaa Allah:) Sayang bgt gue baru jd premium member
zenius waktu h-16 jd gue keteteran nontonin videonya yg byk bgt :( pokoknya sukses terus buat tentor2 zenius
yang ga ngebosenin bgt!
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nothing
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w bersyukur , bangetbangetbanget bisa ketemu zenius ?? udah dari Januari 2016 beli vouchernya tp baru bener2
intensif belajar pake zen itu sehabis pengumuman snmptn , tau sendiri kan banyaak banget yg gak lolos snmptn
tahun ini, termasuk w :"^ w bener2 gak trima ,gimana enggak secara saingan jd lebih banyak dan itu yang bikin
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aku jadi motivasi sampe setelah itu w pantengin layar buat zenius!(mana numpang wifi pula) yg bikin w seneng dr
zenius itu ,cara ngajar tentor2nya ajaib lah ❤ di SMA w peminatan ipa tp krn w milih FSRD jadi ya harus belajar ips
, tapi apa yg w dapet? w justru seneng sama pelajaran ips (karna pada dasarnya eneg sm ipa ) w serasa belajar w
cuma kayak ngedengerin orang ngomong tapi bener2 masuk otak ,saking enaknya dipahamin bisa sampe merem2
kalo belajar wkwkwk . Bahkan waktu itu pas purnawiyata w gk sabar pengen belajar geografi ??
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Awal sebelum kenal zenius sempet bingung kalo ketemu soal yang ngandalin konsep. Kayak gak mudeng2
rasanya walaupun udh review berkali2. Akhirnya waktu nyoba zenius, yang menekankan pada konsep, saya jadi
lebih paham dan lebih mudah dalam mengerjakan soal, terutama yang mengandalkan konsep :) Berhubung saya
adalah tipe orang yang harus tau dasarnya baru bisa bener2 "ngeh", jadi zenius cocok banget buat saya. Two

6/30/2016 8:00 PM

thumbs up keren bgt lah! Keep improving ya zenius !
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Gila bagi yang belom tau zenius cepet deh ambil 1 voucher nya,ini platform gila,kalo boleh jujur ini platform help a
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lot against sbmptn kalo gaada zenius bisa jadi cumi gw,dan thank you banget buat semua pengajar yang ngebawa
learning to next level Dan ngebuat pelajaran jadi to the point tanpa basa basi sampe ngerti,thanks a lot guys,i
wouldn't be in here without you guys *p.s :to sabda thanks a lot man for your tips that day in ui studentpreneur for
me that still keeping me forward till now you rock bro! Peace!
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sebenarnya asiik banget pake zenius. tapi dasarnya gue males belajar banget haha jadinya jarang banget buka
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Zenius. aku bener2 pelajari zenius h-seminggu sbmptn. suara tutor nya bikin aku ngantuuuk huuuhuhu gimana
dong. at least, memuaskan bangett. ciayo!
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Pas pertama kali nonton Zenius, gue langsung spontan nyeletuk "yang kayak gini nih!". Gue kan persiapan tiga
bulan aja jadi bener2 dipadetin banget (khususnya SAINTEK). Materi SBM Fisika Kimia Matematika masih banyak
yang belum kesentuh. Fisika aja aku baru mekanika. Sampe pusing kapan selesainya, udah video-nya banyak,
durasinya juga panjang. Mungkin kalo persiapan aku setahun gak bakal sepusing itu kali ya. Tapi materi Biologi
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gue habis dong! Pas SBM SAINTEK yang paling banyak kejawab Biologi. Pas TKPA gue baru ngerasain gimana
gue harus pinter2 bagi waktu, (1) udah gitu gue gak pake jam kan. Tapi temen2 seruangan yang pake jam gak
disuruh lepas sama pengawas. Gue jadi rada2 bingung sama peraturan SBM. Gak konsisten aja. (2) Oya, gak ada
soal sinonim-antonim. Berasa beda aja padahal cuma lima yang beda. (3) Berasa banget soal TKPA udah banyak,
butuh waktu, eh waktunya singkat. Tapi ini parah sih. Pas balik gue di busway, gue baru inget kalo gue belum
tanda tangan LJU! Gue ngisi TKPA banyak, tapi gak tanda tangan. Langsung nangis gue, terus mikir macem2. Tau
sekarang gak lolos, gue punya hipotesis emang gue kurang persiapan atau kurang tanda tangan. Huf.
110

Alhamdulillah

6/30/2016 5:56 PM
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Aku baru tau zenius pas udh kuliah ?? Sbtulnya pas SMA ada yg bawa cd zenius tp ga tertarik gtu. Trs
direkomendasiin sm tmn akhirnya aku beli deh. Dan ternyata alhamdulillah ga nyesel belinya hehe sangat berguna
buat aku yg emg hrs diajarin kalo belajar dan bisa dipake setiap waktu.udh gtu ga ngebosenin juga :) terimakasih

6/30/2016 5:48 PM

zenius!
112

Meskipun belum bisa tembus pilihan 1 FK, tapi puas banget akhirnya perjuangan selama berbulan2 bersama

6/30/2016 5:21 PM

zenius terbayarkan sudah.. Thank you zenius for be my bestfriend.
113

Pertama pake zenius gara2 dikenalin temen pas kesusahan bab fungsi komposisi. Mulai dari situ jadi bikin akun
sendiri trs mulai belajar. Zenius gampang dimengerti banget. Terus kalo SBM, baru bener bener serius itu abis
pengumuman SNMPTN. Wkwkwk jangan ditiru. Ini juga gampang dimengerti! Apalagi yang bagian fisika ringkas
itu. Thank you, zen!

6/30/2016 5:01 PM
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Bingung juga mau mulai dari mana. Mungkin saat pertama kenal zenius dulu deh. Gua kenal zenius itu pada saat
gua udah selesai ngelaksanain ujian SBMPTN 2015, sumpah gua kecewa banget telat kenal sama lu zen :( . Gua

6/30/2016 4:37 PM

mulai buka zenius.net gara gara waktu itu gua mau ngelaksanain SIMAK UI, H-1 lagi. Pertama kali liat video nya
nih, sumpah gua terkesan abis. Kenapa ya ngak dari dulu aja gua kenal sama elu. Alhasil gua ngak lulus SIMAK UI,
jurusan yang paling gua impikan. Oke, mungkin segitu dulu perkenalan gua ama zenius. Kita lanjutin lagi ke
SBMPTN 2016, sekitar bulan Februari 2016 gua mulai buka lagi nih situs yang paling oke sejagat, ohaha, lebay.
Pertama Gua liat-liat dulu video elu yang gratisan, Widih ternyata emang bener keren abis coy. Gua yang ngerasa
udah pinter nih dan juara 1 dikelas, dibikin ngak ada apa-apa nya sama ilmu yang ada di zenius. Kemudian gua beli
voucher untuk jadi premium member nya elu. Tiap hari gua pantengin layar hp buat tontonin semua videonya elu.
Gua paling terkesan ama Sabda (mungkin semua member juga gitu) . Saking terkesannya nih, gua ngukutin segala
hal yang dia rekomendasiin, kayak omega 3 yang kemudian gua beli minyak ikan, dia suka baca buku, gua juga
ngikutin tuh sampai sampai gua juga hobi baca sampai sekarang, dan yang paling ngefek itu adalah Sugesti, Self
Concept yang sangat mempengaruhi hidup gua. Siapa yang ngak pengen gitu menjadi seorang Sabda dimasa
depan. Dari sini gua dapet suatu kesimpulan bahwa yang dapat ngerubah pola hidup dan kebiasaan seseorang
salah satunya adalah seorang inspirator dengan menularkan kebiasaannya kepada pengagumnya, setidaknya itu
yang gua rasa sih. Terima Kasih Sabda, lu udah nyambungin semua circuit di dalam otak gua sehingga
menghidupkan lampu-lampu impain gua. Beralih ke topik tentang serunya belajar di zenius, sebenarnya semua
yang gua rasain itu ngak bisa gua tuangkan kedalam sabuah tulisan yang singkat ini. Karena untuk ngerasain hal
yang sama, kita harus nyobain langsung belajar di zenius.net. kita harus berada di dalamnya, menjadi bagian
darinya. Singkatnya, zenius itu mengubah pandangan gua tentang ilmu, tentang learning not studying. Zenius
ngajarin gua dari akar akar ilmu itu sendiri, semua hal dalam ilmu itu pasti ada alasan "kenapa begitu?" sampai kita
mentok pada suatu yang paling dasar yang ngak bisa dibuktiin lagi, didalam Matematika disebur Postulat. Iyaa, itu
tuh kayak yang diajarin Sabda dan dia namai dengan Sabda's Postulat. Keren abis coy, sampai sampai gua betah
ngejabanin soal Matematika berjam-jam :p . Dengan kita ngerti suatu ilmu itu ada asalnya, yang disebut dengan
konsep dasar, kita pasti asik banget dan senang didalam belajar. seperti yang gua rasain. Dulu nya gua ngeliat
ilmu itu hanya sebagai sesuatu yang hanya dilalui untuk mencapai suatu tujuan yaitu nilai. Analoginya, ketika kita
pengen pergi ke suatu tempat, ya mau ngak mau kita kudu ngelewatin jalan itu tanpa peduli apa yang ada
disekitarnya. Namun setelah gua belajar di zenius, setelah zenius menyerang pola pikir gua, semuanya berubah.
Gua jadi lebih ngehargain ilmu, gua bisa ngeliat keindahan ilmu itu sendiri. layaknya kita berjalan kaki menuju
suatu tempat, dengan begitu kita ngeliat keindahan disekelilingnya, bunga yang mekar, kicauan burung, rumput
yang bergoyang :D, dan birunya langit melengkapi indahnya perjalanan itu. Walhasil, semua yang udah gua lakuin
terbayar, walaupun hanya dapat di pilihan 3, setidaknya gua menang dalam pola pikir dan logika yang telah gua
dapetin selama belajar di zenius , karena emang belajar di zenius bukan hanya bikin kita jebol Perguruan Tinggi
tapi juga bikin kita jadi lebih kritis, lebih cerdas dan itulah yang terpenting dari semuanya, yang memang itulah
tujuan Sabda dan Pak Medy membangun zenius, Alhamdulillah tujuan lo tercapai Da. Sekarang gua pengen nularin
semua yang gua rasain kepada semua orang di indonesia, karena semua orang harus ngerasain serunya belajar
itu, karena emang banyak gua liat pelajar di indonesia memang jauh dari kata cerdas, contohnya aja gua yang
udah juara satu dikelas masih salah dalam belajar, bagaimana yang lainnya coba? Katanya kan senjata yang
paling kuat itu adalah pendidikan, tapi bukan pendidikan yang hanya bikin siswa kuat dalam ingatan, hafalan dan
semacamya, tapi pendidikan yang bikin siswa itu makin cerdas, makin kritis dan dapat melihat suatu permasalahan
dari berbagai sudut pandang. Itulah yang dapat gua sampaikan pada tulisan ini, Terima Kasih Zenius.net ,
SabdaPS, Wisnu Subekti, Prasdianto, Donnita, Kak Yoki, Wilona Arieta, dan tutor Biologi yang ceweknya gua ngak
tau namanya :D. Selamat sukses dalam mencapai tujuan mulia mencerdaskan Indonesia. Akhir kata, gua pengen
nanya satu hal, ini udah gua cari di google, udah gua stalking, ngak nemu-nemu juga, pertanyaannya simple. Umur
Sabda berapa ya sekarang? :D . Penasaran abis gua, semoga lo mau ngejawab pertanyaan gua ya zen.
115

Ah apa ya, belajar pake zenius enak si, diajarin konsep bukannya hafalan. Tutornya juga asik asik kalo jelasin, gue
jadi cepet paham. Hm intinya zenius adalah solusi yg tepat buat bantu lo memahami pelajaran yang rasanya

6/30/2016 3:53 PM

boring banget kalo di kelas. Cuma sayangnya gue baru jd member premium zenius waktu abis un, mungkin itu yg
bikin gue gagal sbmptn :')
116

1 aja ya, buat pemakai atau bukan. Pertama mending baca part buat ngerjain soal ujian, yg contoh tpa 40 menit
selesai ga selesai lu loncatin. Susah kasih tanda silang, gampang bulet, lumayan segitiga. Soalnya percuma
belajar mati"an, tapi pas ngerjain lu malah kagok keasikan sama soal jadi lupa waktu. Padahal lu bisa isi semua

6/30/2016 3:02 PM

tapi keabisan waktu. Wkwkwk
117

Keren banget deh zenius!!!. walau udah ga belajar sampe sebulan, itu pelajaran masih nempel di kepala haha!.

6/30/2016 2:28 PM

karena zenius itu metode belajarnya ga pake hafalan rumus. belajar sampe ke asal muasal rumus tersebut. keren
deh. saik pisan buat zenius!
118
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Perkenalkan nama gw Saeful Bahri dari SMAN 3 KAB. TANGERANG. Gw mau sharing tentang kisah kasih gw
bersama zenius. Gw sempet lolos di jalur snmptn 2015 tepatnya di salah satu ptn ternama di malang. Awalnya
gak mau gw ambil karena bukan pilihan yg bisa di bilang bukan mimpi gw, passion gw, jati diri gw dll. Lah, terus
kenapa milih? Gw baru sadar passion gw bukan di jurusan itu, dan ternyata oh ternyata gw sadar bahwa jurusan
itu 'bukan passion gw' setelah melakukan finalisasi jurusan itu di snmptn :( jadi mau gak mau gw harus menerima
hasilnya. Terlebih lagi dulu tuh gw udah terlanjur ngedown sama yg namanya sbmptn dan gw takut gk lolos ptn
dan semacamnya maka dari itu gw harus ngerelain mimpi gw dan harus gw kubur daelm2 untuk kuliah di ptn dan
jurusan yg gw mau. Karena jurusan yg gw mau emang sulit untuk di tembus cuma sekedar lewat jalur snmptn
terlebih lagi nilai akumulasi rapot gw yg pas2an bahkan gw udah sadar gw kayaknya gak bakal loloss dengan
rapot yg ampas itu, wkwkwk. Emang mimpi yg dimaksud mimpi kuliah dimana?dan di jurusan apa?jadi kepo ihhh :(
Ya, gw ngebet banget awalnya untuk bisa kuliah di jurusan akuntansi tepatnya di ptn terkece dan terhits di
bandung , tapi banyak banget godaan di sekitar gw untuk tidak daftar ke ptn ternama sekaligus terkece di
bandung, katanya jgn ke situ banyak peminantya dan gw sendiri emang sadar buat masuk ptn itu lewat snmptn
emang susah, terlebih lagi di snmptn, ptn bandung yg katanya kece itu lebih memprioritaskan anak2 jabar,
sedangkan gw sendiri dari banten :(. Pada akhirnya gw mutusin buat daftar ke ptn ternama di malang, bahkan
jurusan akuntansi di malang kemungknan besar gak bakal lolos :(, jadi baperr nih zen wkwk. Pada akhirnya gw
pindah haluan, alias daftar bukan di jurusan akuntansi malah daftar ke jurusan ekonomi (Ekbang dan ekis) gk tahu
kenapa gw daftar ke situ wkwkwk, sorry pada waktu itu gw emang labil, dodol, begoo, jadi buat nentuin jurusan aja
sampe bisa di bilang gak jelass, asal2an hahaaha maklum emang pola pikir gw masih hancur2an, pada waktu itu.
Kan bisa di biarin begitu aja alias gak di ambil? Setelah gw pikirkan matang2 gw sadar ini pilihan gw, gw mau gk
mau harus menangung resikonya, terlebih lagi, gw lolos lewat jalur snmptn yang katanya mempengaruhi adek
kelas kita nanti kalo misalkan gak di ambil alias blacklist, ngeri kaleee wkwkwk. Dan juga gw gak enak sama
sekolah untuk tidak mengambilnya terlebih lagi gw terlanjur cinta sama SMA gw hahaha. Terus gimana? Dan pada
akhirnya gw ambil, gw sendiri sempet ngejalanin beberapa bulan perkuliahan tapi pd akhirnya gw mutusin untuk
keluar. Mungkin rekor kuliah tercepat di ptn yaitu cuma 2-3 bulan kuliah zen hahaaha, jadi (gak tahu)malu :)
wkwkwk gw mutusin peruntungan gw di sbmptn, bukannya gw gk bersyukur apa yg gw dapet sekrang, jujur gw
udah mencoba survive di jurusan itu, tapi gw gk nemuin rasa alias passion gw itu selama kurang lebih 2 bulan gw
kuliah, dan gw ngerasa ada yg aneh pada diri gw, otak gw, niat gw dan lain, akhirnya dengan sulit gw mutusin buat
keluarr, walaupun rasanya malu, sedih dan semacamnya, gw ngerasa menjadi mahasiswa yg bisa di bilang gagal,
malu sama orang tua, keluaraga, temen, guru, sekolah bahkan malu sama diri gw sendiri. Jujur sebernya bisa
ngelanjutin kuliah walaupun bisa di bilang salah jurusan dengan catatan nilai yg d peroleh gk bakal maksimal yg
penting lulus. Tapi sorry zen gw bukan orang yg kaya gitu, gw gk mau cuma sekedar jadi sampah tau apalah di
ptn, gw pengen sukses dan semacamnya dan yg jelas gw punya MIMPI. Weeeewww. Gimana lagi?:`) Gw sadar
ngejalanin yang bukan passion kita tuh gak enak banget, ngejalanin perkuliahan tuh serasa males, gak niat, gak
ada semangat2nya buat hidup, gileee sampe segitunya hahaha. Oh iya kalo ngomongin soal passion , gw dapet
hidayah tentang passion gw sendiri itu pas kuliah bukan pas SMA. Di kuliahan gw nemu sebuah passion yg bisa di
bilang masuk banget ke gw, passion yg di maksud yaitu jurusan yg lebih mengarah ke bisnis mungkin jurusan yg
lebih ke bisnis tuh manajemen dan ilmu administrasi bisnis. Nah gw sendiri masih bingung bedanya dua jurusan itu,
makanya gw bilang passion gw tuh lebih kebisnis bukan langsng ke jurusanya. Kayaknya pd gk paham,
penjelasan yg gw maksud ttg jurusan itu, ahhh lupakan wkwkwk. Lanjut, dengan keputusan yg udah gw pikirkan
matang2 akhirnya gw mutusin buat KELUAR dari PTN itu. Yaah mau di apaain lagi, jujur gw udah nyaman tuh
sama ptn, tempatny asyikk, tapi gw sendiri gk nyaman sama jurusan gw :(. Lanjuttin atuhh? Ih jadi makin kepo?
Oke langsung ke cerita yg sesungguhnya, hahaaha tadi flashback tentang awal mula kegagalan gw sebagai
mahasiswa, wkwkwk. Setelah keluar, gw menyendiri di kamar memikirkan masa depan gw, masalah gw, apa jalan
keluarnya dan solusinya, yg jelas gw mulai mikirin mimpi gw, cita2 gw, passion gw dll yg dulu sempet gw kubur
dalem2. Akhirnya gw gali lagiii dan memulai petualangan mencari mimpi gw itu di SBMPTN 2016, ngeri ngeriii :D.
Setelah itu gw mencoba membuka zenius yg dulu gw anggep biasa aja, akhirnya gw buka buat belajar sbmptn
wkwkwk. Jengg jeng yernyata asyik parah. Oh iya gw mau nyeritaan tentang diri gw dulu, gw tuh orangnya kaya
gimana sih!, belum pada kenalkan hahahaha, kenalan atuhh :). Gw yg dulu tuh bisa di bilang gk pinter gk oon
wkwk gw tuh org nya super mager ngapa2in di sekolah, super pendiem karena emang males untuk beraktivitas
wkwk gamer sejati ngepes bola mulu kerjaan walaupun hari2 sekolah, wkwk gw yg dulu tuh gak punya cara
berpikir yg bener. Kok bisa? Gw tuh pinter, tapi cuma sekedar pas ulangan doang wkwk jadi kalo habis ulangan
bakal lupa lagi ilmu yg gw dapet wkwk so, jadinya serasa gk bermanfaat gitu ilmunya wkwk gw cepet hafal dan
cepat lupa juga. nah gw tuh pengen ngebenahin masalah itu!!!! Langsung ke inti! Akhirnya gw pelajrin zenius, tapi
belum nyentuh ke materi, gw baru nyentuh learning skills kurang lebih selama 1 bulan full, nah disitu gw
mendapatkan hidayah untuk berfikir secara benar, belajr cara yg benar, memahami konsep secara pasti, yg jelas
gk belajar dengan cara menghafal wkwk. Nah di situ gw di pertemukan sama guru terbaik yg pernah gw temuinn
BANG SABDA. Intinya selama sebulan itu yg gw cari motivasi buat belajr sbmptn serta pemahaman berfikir yg
benar nah si bang sabda itu yg mengajarkan gw tentang berfikir yg bener!!! (Sumpah gw bersyukur ketemu bang
sabda, banyak banget something yg bisa gw dapet) Lanjutttinnnn!!!! Oke zenn, setelah belajar learning skills dan yg
jelass cara berfikir udah bener, jelasin dong kok bisa jadi berfikir bener? Udah langsung belajr zenius aja, kalo di
jelasin bakal panjang kali lebar kali tinggi di bagi dua di kurang empatt terus.di akarinn, panjang banget daahh
wkwk langsung ke inti paragraf anjayyy (efek belajr indonesia hahahaha) wkwkwk. Mulai seriuss ngejelasinya,,
setelah itu gw mulai belajr sosiologiiiselama 2 minggu full sama belajar tpa juga tapi gk terlalu gw fokusin yg tpa,
soalnya gw udah jago wkwkw bukan itu alesanny soalnya gw ngejar materi intii dulu wkwk (oh iya gw pas belajar
sbmptn, perpelajaran gw fokusin) pelajaran yg bisa di bilang paling gampang d soshum wkwk sumpah belajr
sosiologi di zenius enak banget apalagi yg ngajar bang pio, sosiologi yg tadinya gampang jadi makin gampang
wkwkwk (ngeremehin) hahahaha, tapi serius emang gampang apalagi kalo udah dapet konsep jadi makin ngena
belajrnyaaa. Setelah belaajr sosiologi gw mulai belajr dengan seefisien dan seefektif mungkinn, soalnya gw sadar
gw udah gk bisa males2an lagiii. Oleh karena itu, gw mulai belajar dua belajar sekaligusss geografi sama
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indonesiaa duluu. Belajar geo di zeniusss sumpah lebih simple aha, gak ribettt tapi jujur yah di sbmptn geo paling
susah soalnya wawasannya harus luas wkwkwk sedangkan indonesia gw dapet banget konsepnyaaa, dulu di sma
gw gk terlalu suka belajar indo soalnya bikin ngantukk, males teksnya panjang2 hahahaha. Tetapi setelah gw belajr
zenius gw jadi sukaaa, simple abiss langsung ke intiii kok bisaa ngerti cepet banget sihhh?jadi pengenn? Ih jadi
malu hehehehe, oh iya gw tuh belajar zenius tuh di ulang2 sampe gw botak sariwan ngertii bahkan bisa gw
ulang2 tuh video zeniusss sampe 3 kali bahkan bisa lebihhhh, teruss 3 hari tuh cuma fokusin 1 materi, simpah
cepet ngertinya apalagi kalo lu maennya sama si konsepp Wkwkwk setelah itu gw merambah ke Ekonomi yeayyy
pelajarnya yg paling gw sukaa terutama yg ngajar plus materinya dikit hahaaha, oh iya zenn dulu seblum kenal
zenius dan masih kuliahhh gw dodol banget belajar ekonomi, tapi setelah belajr zenius.ekonomi gw jadi terbuka
lebarr ngertinyaaa. So, belajr sbmptn, pasti bakal ke pake pas kuliahj terutama yg ngambil jurusan di FEB. Kece
dah belajar ekonomi, sorry gk bisa ngejelasin secara detail, mending langsung tonton si zenius. Oh iyee sekadar
infoo, gw ngeprintt semua soal2 zeniussss, habis beberapa ribu lembarr, banyak bangettt #sakingniatnya wkwkwk.
Lanjutt ke topik pembahasan, setelah ekonomi gw belajr sejarah sama mtk agak berat ngomongnya wkwkw.
Sumpah mereka berdua pelajran yg paling susah dan paling banyak materinyaaaaa tapi dengan ketulusan hati gw
pelajran semuanyaaa perbab gw habissin apalagi sejarah sampe hatamm wkwk sejarah dulu pas SMA paling gw
benciii paling ngantukkk, oh iya di SMA gw jarang belajar zen wkwk. Tapi setelah belajat zenius gw jadi suka belajr
sejarah, ternyata belajr sejarah asyik, kita bisa tahu kejadian yg di lakukan sesorang di masa lalu wkwk. Dan
sejarah yg dulu pas to sbmptn selalu dapet jelek, malah kebalik sejarah jadi andelan buat dapet poin d sbmptn
Wkwkwk. Dan yang terakhir pelajaran yg palingg oon, paling gw takutin d sbmptn yaitu inggris wwkwk, dulu
sebelum belajar pake zenius pas to sbmptn ngisi 9 dan salah semua, nyesek parah dah hahahaha. Tapi kebegoan
gw tentang bahasa inggris sirna begitu aja, sedikit demi sedikit gw bisa ngerjain soal bahasa inggrisa walaupun
dikit hahaha Intinya gw berterima kasih banget sama zenius terutama bang sabda, karena dia gw jadi suka belajar,
mengerti pola pikir yang benar dan lain. Dan karena zenius juga, gw bisa ngegali mimpi gw yg dulu sempet gw
kubur. Gw bersyukur bisa ketemu zenius, banyak banget something yg merubah diri gw dari yg bisa di bilang dulu
tuh gw goblok, oon, dan sebagainya, tetapi berkat zenius itulah gw bisa tahu potensi diri gw, dan yg jelas gw bisa
mewjudkan mimpi gw itu, yg sampe sekarang gw masih gk nyangka bisa lolos sbmptn di manajemen UI.oh iya gw
lupa wkwkwk zenius itu mengajarkan tentang cara belajar yg bener, cara belajar yg bener-bener pake konsep
bukan menghafal rumus ataupun sebagainya kebiasaan buruk gw di sma). Walaupun yg kita pelajari dikit tapi kalo
pake konsep sumpah ngena banget, jujur h-30 gw udah gk terlalu ngepush buat belajr sbmptn, gw lebih nyantai
belajrnya soalnya udah ngerti konsep jadi gak terlalu bermasalah belajr dikit juga, yg penting ngena di otak
wkwkwk Guys peluang itu mungkin bisa menjadi amat kecil, tetapi peluang itu tidak pernah bernilai nol, itu yg
pernah gw alamin di sbmptn. Selama kita mau berusaha untuk mengejar mimpi kita, gw amat yakin pada akhirnya
hasilnya bakal berbuah maniss, yg jelas jgn pernah takut buat bermimpi, selama kita bisa mewujudkanya. Karena
nyatanya sebuah proses lebih bisa menghargai sebuah hasil sesorang. Dan sekarang mimpi gw bener2 nyata,
jujur awal2 keputusan gw untuk mengejar mimpi gw itu banyak yg meragukan, bahkan gw sendiri sempet ngedown
dan gk pede buat ngejar mimpi gw itu, tapi gw cukup diam dan belajar terus dan terus. Pada akhirnya usaha gk
pernah berkata bohong, usaha selalu selalu bisa menjawab hasil yang ada. Thanks bangett zenius gw gk bakal
pernah ngelupain kisah-kisah gw bersama zenius, banyak banget ilmu yg gw dapet dari lu zen, mungkin di sma gw

119

120

gk bakal dapet ilmu ituu. So, sekarang gw ngerasa udah menjadi orang yg berilmu aja zen. Sukses selalu
zeniusss!! SAEFUL BAHRI SMAN 3 KAB. TANGERANG MANAJEMEN UI
Oke ini testimoni pertama gue ttg zenius. Satu kata: SERU. Jujur aja gue lintas jurusan dari ipa ke ips, dan mulai
jatuh cinta sama semua pelajaran ips dan mulai mikir rada nyesel juga masuk ipa :v. Meski nggak keterima di
sbmptn, gue masih bersyukur banget bisa mencicipi semua materi yang ada di zenius dan itu bantu bgt. Udah
nggak takut lagi buat belajar dan bikin ketagihan :D Suksea deh buat zen!
Saya mulai belajar serius pada bln mei,, dan tdk menyangka bisa lulus. sya gk bimbel gk punya temen bakar
bareng,,, dan persiapan cuma 20%. nah waktu itu sya sempat browsing buat cari cara belajar singkat tpi tepat dan

6/30/2016 2:17 PM

6/30/2016 2:17 PM

akhirnya sya menemukan situs zenius.net dan mulai belajar. persiapan cuma 2 minggu.. tpi akhirnya berhasil.
pesan saya sbmptn itu utk menyeleksi bkn utk menilai. jadi soalnya sulit dan butuh strategi utk menjawabnya
121

Sebenernya sih gue kenal zenius udh dari Okt 2015 tapi karena gue belajarnya masih males malesan dan sering
nunda jadi belom bisa ngrasain bener bener "dampak" zenius dan hasilnya gue ga lolos sbmptn tahun ini

6/30/2016 2:12 PM

122

Seru,mudah dimengerti, diajari apa joynya belajar pelajaran tertentu, dan tutor yang udah expert di bidangnya.
Walaupun cuma belajar 2 bulan sebelum hari h sbm dan saat ujian sbm nemu soal tkpa dengan materi baru,
akhirnya lemes deh kalo lihat hasil sbm nanti. tapi alhamdulillah dapet pilihan 3. thanks zen.

6/30/2016 1:42 PM

123

Puas banget siih, enak banget ngajarinnya, jd ngerti. tapi kok kemarin ada kendala gt ya. Jd pas liat video
penjelasannya, tiba2 ga keplay lagi. Jd ke pause di detik ke berapa gt. Terus ga bs dilanjutin. Padahal udh di

6/30/2016 1:35 PM

reload, diganti koneksi internetnya
124

Awalnya kenal zenius dari kelas 11 setelah dapet mention dari temen dunia maya (yang gw ga pernah ketemu
sama sekali) yang bales tweet gw tentang belajar yang bikin bt,pusing,dll. Gw langsung buka tuh zenius.net dan
langsung tertatik. "Ini nih jawaban dari ke-bt-an gw selama ini", hari pun berlalu dan gw naik ke kelas 12 dan
mendapati diri gw yang ingin berkhianat dari IPA ke IPS XD gw saat itu bingung gimana caranya gw harus kejar
materi IPS yang banyak banget -_-. Gw pun langsung terabas beli xpedia 2.0 khusus alumni jadi punya yang
IPA&IPS :p. Serius deh boy, asik banget belajar pake cd+zenius online, bikin cerah dan mind blowing, apalagi ada
artikel seru di zenblog, akhirnya setelah bantuan dari lo zenius, gw tembus di tempat impian gw, FH UI 2016 :')
BIG THANKS ZENIUS, TERUS CERDASKAN BANGSA INI !
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kalau saya tau zenius dari kelas 1 SMA aja pasti paham semua materi yang diajarkan di SMA . gaperlu ngehafal

6/30/2016 1:12 PM

konsep nya bagus banget, jadi ga perlu ngafal lagi uda terekam di otak dan tinggal gas kerjain kalau ada soal .
terus tu salut liat pengajar zenius logika nya tingkat dewa . mantap lah pokok nya. makasi zen uda nemenin belajar
kalau ga ada zenius mungkin saya bisa galulus .
126

Well, first of all, THANKS ZENIUS!! Sebenernya udah tau dengan adanya zenius ini agak lama sih tapi awalnya
ragu buat beli vouchernya zenius gara2 takut ngebosenin. Sampe akhirnya mulai mikir juga masa iya ga ada
persiapan sama sekali? Semua orang yg mau ngejar PTN di sekolahku pada ikutan bimbel gitu dan aku sendiri ga

6/30/2016 1:02 PM

ikutan padahal mau lintas jurusan juga dari IPA ke IPS. Akhirnya bulan februari beli dah voucher 3 bulan
zenius.net. Gitu juga ga langsung dipake sih zeniusnya gara2 banyak kesibukan macem try out, ujian praktek,
lomba, dsb gitu dah. Baru terhitung mulai tanggal 11 April mantengin zenius dan belajar satu persatu dari TPA,
Matdas, Bahasa, terus lanjut ke soshum. Belajar sama zenius pun dimulai dari pagi sampe malem, udah kayak
makanan sehari-hari dah. Well, aku yg anak IPA dan benci banget belajar sejarah sama sosio selama sekolah ini
pun perlahan mulai ngerti dan suka sama 2 pelajaran itu. Terutama sosio, asli ngerti banget sampe soal mau
dibalik2 kayak gimanapun tetep bisa ngejawab tuh soal berkat penjelasannya Kak Pio yang asik banget. Sejarah
sendiri lengkap banget penjelasannya, sampe detail kecil gitu ada semua. Seneng banget beberapa soal SBMPTN
ku materinya dari zenius gitu (and thanks God sudah paham itu semua di zenius) dan cuma kosongin kurang dari
10 soal aja di soshum. Asiknya belajar lewat zenius selain materinya asik dan concept-focused, di zenius juga
berasa kayak les privat. Kita bisa sesuaiin sendiri jam belajar, ga perlu keganggu sama temen yang rame dan ga
serius di kelas, dan progress materinya ya bisa disesuaiin sama diri kita sendiri ga nungguin orang lain. Jadi buat
orang-orang macem aku yang mulai start belajarnya uda kelewat telat banget (jangan ditiru) zenius itu efisien dan
efektif banget! Mempercepat waktu belajar dan bisa ngejar materi mereka yg ikutan bimbel setaun, asal niat aja
belajarnya. Berbekal Zenius ini puji Tuhan saya bisa lolos di ptn dan jurusan impian saya. BIG THANKS to Zenius
once again!!
127

asik dan gak ngebosenin. video bisa diputar ulang sampe paham. pengalaman ngerjain soal sbmptn, agak pesimis

6/30/2016 1:00 PM

sih bisa lolos tapi yang terpenting udah berusaha ngerjain semaksimal mungkin. Tuhan Maha Baik ternyata aku
masih diberi restu dan kesempatan untuk lolos di pilihan pertama di sbmptn 2016 ini.
128

Meskipun gue gak lolos sbmptn 2016 dan ini adalah kedua kalinya tapi berkat zenius gue 2015 lolos ptn baru di yk
meskipun gak gue ambil dan gue memilih mengejar mimpi di kampus gajah

6/30/2016 12:18 PM

129

Belajar pake zenius asyik, tapi sayangnya aku gak lolos sbmptn 2016. Penyebabnya karena panik waktu ngerjain
soal dan terlalu pede.

6/30/2016 12:17 PM

130

Gue orangnya gak bisa belajar rame-rame dan gak bisa belajar yang terlalu serius makanya gue seneng banget
pake zenius, metode belajarnya gak kaku, gue bisa sambil main game (lol), dan belajarnya juga pewe karena bisa
sendirian sambil goleran di kasur (lol). Banyak banget momen-momen di mana "loh paan sih ini kok bisa jadi gini

6/30/2016 11:35 AM

gangerti ah" tergantikan jadi "OOOHHH gitu toh" gara-gara zenius. Suara tutor-tutornya pun ena-ena wkwk
pokoknya makasih udah nemenin dan bantuin gue belajar setahun ini zen! Walau gue enggak lolos pilihan pertama
tapi setidaknya gue tetep lolos di jurusan yang gue pengenin wkwk /peluk-peluk zenius/
131

Belajar pakai zenius itu sejak juni pas udah gak lolos snm semenjak itu zenius gue pake buat belajar tes stan dan
juga sbm, bener2 deh gue mulai dari nol gatau apa apa, dan gue mulai serius belajar buat sbm itu cuman
semingguan lebih karena sebelumnya fokus buat stan gitu hahaha tapi gak lolos. Nah, di zenius ini gue bisa dapet

6/30/2016 11:34 AM

ilmu dan pembahasan contoh soal yang selalu bikin momen "oooh gitu", materinya ringan dibahas dan ngajarin kita
konsep nya gituuu, pokoknya ngebantu banget gue yang gak ikut les, dan hasilnya alhamdulilah:))) makasih
banyak zenius!
132

saya nyesel, saya telat make produk zenius. tolong kasi semangat dong sama saya, saya ingin memersembahkan
kelulusan buat kedua orangtua saya, saya masih punya 2 chance, di sm uns & utul 2 ugm. harapan saya tinggi.

6/30/2016 11:30 AM

saya ingin doa kalian. thanks zen.
133

enak kalau ngejelasin soal2 dan bisa utk latihan try out juga

6/30/2016 11:21 AM

134

Awal gue tau tentang zenius itu, waktu gue nyasar ke blog zenius tentang gimana cara milih jurusan yang tepat,
dari situlah gue menemukan Zenius.net, Awalnya gue menaruh harapan besar sama SNMPTN, makannya, gue

6/30/2016 10:51 AM

selalu berusaha gimana caranya agar gue bisa diterima di PTN yang gue impikan lewat jalur ini, dari mulai
berusaha mempertahankan dan meningkatkan grafik nilai gue, mempertahankan ranking gue dikelas, sampai
berusaha untuk ikut OSN yang tujuan gue saat itu, cuman pengen dapet sertifikatnya doang untuk dilampirkan di
website SNMPTN nanti, sampe berusaha biar dapet nilai UN setinggi-tingginya karena pada tahun gue nilai UN
diperhitungkan dalam SNMPTN. Tibalah pengumuman SNMPTN 2016, apa hasil nya? gue tidak lolos dalam
SNMPTN ini, sedih? awalnya emang agak sedih, tapi besok nya gue udah bisa move on dan mempersiapkan untuk
ujian tulis, waktu itu gue gak ikut bimbel, karena biaya untuk bimbel-bilmbel itu relatif mahal buat gue, terbesitlah
untuk menggunakan zenius, waktu itu gue menggunakan tabungan gue untuk beli CD dan voucer zenius.net, pagi
siang malem gue pantengin terus zenius demi diterima kampus impian gue, tibalah hari yang ditunggu tunggu dan
benar saja! apa yang gue dipelajarin dari zenius gaada yang sia-sia! Gue bisa bilang 90% yang gue pelajarin dari
zenius keluar dalam SBMPTN khususnya untuk pelajaran Ekonomi, yang menjadi lubung poin buat gue waktu itu,
Thanks bang Sabda , Lo emang keren! Tibalah pengumuman SBMPTN 2016, dan gue sangat bersyukur ketika
mendapati ada kata selamat karena gue berhasil lolos di pilihan pertama gue, Sosiologi FISIP UI, prodi yang
memunculkan sense of wonder gue, percayalah, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha! Terimakasih untuk para
tutor zenius dan para orang-orang dibalik zenius,terus berjuang ya zenius mengamanatkan salah satu amanat
UUD ’45 mencerdaskan kehidupan bangsa!, BERJAYALAH TERUS ZENIUS! hehehe
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Sebenernya gue bau ambil zenius itu pas H-7 UN, karena gue mau ngedalemin matematika. Gue baru benerbener fokus SBMPTN itu pas selesai UN. Paket zenius yang gue punya gue manfaatin pakek banget. Seru banget

6/30/2016 10:49 AM

sumpah, gue gak pernah ngerasain belajar seasyik di sini. Awalnya gue down pas liat materi yang mesti gue
pelajarin buanyaakkkkk banget. Itu karena gue termasuk yang lintas jurusan. Istimewanya lagi gue anak SMK
Teknik yang jelas banget gak dapet pelajaran IPS. So, bisa bayangin dong berapa banyak materi yang kudu gue
lahap selama waktu 2 bulan itu. Tapi di zenius, gue nemu cara pembelajaran yang efektif banget buat nguasain
materinya anak IPS dari kelas 1-3. Geografi yang paling sulit masuk ke otak gue, dan sejarah sama ekonomi yang
bener-bener asyik buat disimak. Nah pas H-3 tes SBMPTN, gue ninggalin semua materi dan fokus buat ngerjain
dan bedah soal-soal SBMPTN tahun-tahun kemarin. Mulai dari TPA sampai IPS gue kerjain berulang-ulang.
Dengan harapan pas tes ada setidaknya satu soal yang sama gitu, hahaha. Dan akhirnya pas hari tes dateng dan
gue lihat soal-soalnya, gue cengo. TPA beda banget sama soal-soal tahun kemarin, banyak soal model baru yang
hadir. Dan sukses bikin gue bingung. Tapi alhamdulillahnya bedah soal IPS masuk semua broo. Di situlah gue
berusaha dapetin lumbung nilai. IPS yang gue takutin ternyata bisa jadi lumbung nilai buat gue, keren! Nah pas hari
pengumuman SBMPTN, deg-degkan banget. Kalo ngeliat soal yang gue kerjain dan passing grade yang udah gue
itung sendiri, kayaknya gue gak bakalan lolos. Tapi inget, perhitungan Tuhan beda sama perhitungan manusia.
Hasilnya pas buka, gue keterima di pilihan pertama broo. Gue dapet FIB Pendidikan Bahasa&Sastra Indonesia,
Universitas Brawijaya. Sumpah gak nyangka baget. Zenius bener-bener ngasih solusi masalah gue yang
merupakan anak SMK dan lintas jurusan ini. Thanks banget zen!!^^
136

Sebenernya mau pake zenius udah dari kelas 12 awal tapi karena gue gak tau cara jadi membernya gimana ....gue

6/30/2016 10:39 AM

baru make zenius tiga bulan belakangan ini . Hal yang paling menarik itu pas belajar bareng sama temen buat
sbmptn nah biasanya gue gak ngerti apa listrik dinamis setelah gue pake zenius ternyata listrik dinamis tuh
gampang banget .....pembahasannya keren!!!! . Trus pas ngerjain simak ui yang matdas gue bisa ngerjain 3 yang
gue kira gak akan gue kerjain, oh iya sejak pake zenius gue jadi suka math , pokoknya zenius kerennnn!!!! Gue
nyesel gk make dari kelas x. Sukses terus Zenius
137

Nama saya David Gunawan, dan saya berasa dari SMA Buddhis Bodhicitta Medan. Memang nama sekolahnya
kurang terkenal, karena memang yang masuk ke PTN dari snmptn maupun SBMPTN sedikit, bukan gara gara gak
lulus tapi memang karena sedikit sekali yang ikut. Jadi sebelumnya saya pikir cara belajar saya sudah benar tapi
setelah ketemu zenius saya baru tau ada yang namanya "KONSEP" ..... Seketika saya sadar kalau pelajaran

6/30/2016 10:10 AM

disekolah itu 0 besar. Sekolah hanya mempersiapkan kamu untuk lulus ujian, not more than that... bagaimana
kalau kamu dihadapkan dengan soal CONCEPTUAL? bisa bisa buku rumus pun gk nemu caranya, karena
memang harus dianalisis dan dikonsepin maksud soalnya. Saya tergolong siswa pintar dulunya, tapi hanya
sekedar pintar menjawab soal.. saya gak benar benar mengerti apa yang saya kerjakan juga sebenarnya.. hanya
sekedar bisa. Dulu ada teman saya yang lebih jago dari saya dan dia seolah olah selalu menempatkan diri di atas
saya, tapi setelah berkala menggunakan zenius.net, dia baru sadar bahwa ilmu yang disudah tau gak ada apa
apanya, bahkan saya bisa berkata banyak tentang satu topik hingga dia tidak mengerti. Semenjak saya
mengerjakan soal dengan konsep. Gal ada soal yang terlihat susah. Memang betul ada beberapa soal yang tidak
tuntas, tapi saya selalu berkata " ntar aku cari dulu konsepnya gimana". Aku gak peduli tah rumus apa atau
semacamnya... yang penting kita tau " APA SEBENARNYA YANG KITA KERJAKAN" Pas hari H SBMPTN 2016 ya
saya sih biasa saja, ada yang bisa soalnya lebih susah, gak sesuai prediksi bimbel, dsb... tapi menurutku sama
aja, semua ngadu konsep, yang memang harus diakui adalah masalah waktu, sisanya gak ada masalah.
Bukannya sombong ya hehehe.. tapi memang ada sesuatu pola pikir yang harus lu ubah. Bahkan pada saat
pemilihan jurusan , saya tidak peduli dengan passing grade dan semacamnya, bahkan bimbel saya menyarankan
ini dan itulah. Saya cuman bilang begini " saya mau kuliah di jurusan yang saya suka, sehingga saya bisa
berkembang jauh disana" ... daripada maksa masuk PTN dengan jurusan yang lu gak suka sebenarnya,
mendingan lu masuk PTS dengan jurusan sesuai, menurutku itu jauh membuat kita lebih baik. Dan sebenarnya sih
gak nyangka bisa lulus di FTI-J ITB juga, soalnya menurut Kunci jawaban setelah ujian hasil pemeriksaan
beberapa bimbel aku banyak melakukan kesalahan, berbeda dengan try out yang biasa salahnya sedikit... tapi
saya tidak peduli. Saya pantas untuk dapat apa yang sudah saya kerjakan. Gak perlu belajar ampe tengah malam,
sambil salto koprol atau teriak warbyazah... cukup ngertiin dan selalu berpikir logis di setiap soal. Bukan hanya soal
bekerja keras tapi juga BEKERJA CERDAS Bagi kalian yang lolos PTN, selamat... berarti itu memang hasil kerja
keras kalian Bagi yang belum... ada banyak pertimbangan yang harus kamu bicarakan dengan orang tua juga
tentunya. Jadi itu aja, Semoga kamu, saya, dan semua makhluk Berbahagia.
138

Saya setelah wisuda SMA langsung kerja diwarnet sambil nunggu ijazah dan persiapan SBMPTN, ternyata waktu

6/30/2016 10:00 AM

saya tersita dikerjaan dan dirumah nggak sempat belajar karena lelah dan pekerjaan rumah seorang perempuan.
Untungnya ada zenius, saya operator warnet dan ketiga tidak ada pelanggan saya belajar online dengan zenius.
Alhamdulilah dengan niat, kesungguhan serta do'a, saya LOLOS.
139

belajar pakek zenius itu luar biasa efeknya buat gue, gue yang anak smk yang sebelumnya buta banget sama
materi saintek, alhamdulillah jadi yaa lebih mengerti lah, dulu itu kenal zenius juga pas iseng, browsing browsing
materi buat sbm, eh nemunya video video zenius, oke mulai saat itu gue bener bener nyari info gimana cara
ngedapetin zenius ini, akhirnya bisa beli juga dvd nya, dan belajar belajar belajar, pokoknya nggak kenal waktu,
target harus gue dapetin, finnaly pas ngerjain sbmptnya agak nggak kesulitan, dan dapet deh, Teknik Mesin nya, :)
pokoknya recomended banget deh buat adik adik yang mau persiapan sbmptn tahun depan
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Alhamdulillah, akhirnya gue diterima di Biologi Unpad. Pengalaman yg ga akan gue lupain adalah karena gue
belajar SBMPTN selama 3 minggu aja, sedih kan :(( Gue terlalu berharap sama yg namanya SNMPTN wkwk, eh

6/30/2016 9:36 AM

taunya diPHPin. *gataudirinih Saat pengumuman SNMPTN dibuka, gue dinyatakan gagal masuk univ idaman gue
dari SMP yaitu ITB. Nah setelah itu gue berpikir, gue harus belajar SBMPTN tapi belajar dari mana nih? Nah gue
langsung ingat oh ya kan ada zeniusnet. Terus beli lah voucher gue yang 1 bulan. Nah setelah itu gue belajar
sungguh2 demi lolos SBMPTN. Alhamdulillah di waktu yg sangat singkat, gue lolos SBMPTN, ini anugerah terindah
dari Allah swt dengan jalan Zenius. Thanks Zen: ))
141

gw bakal cerita panjang lebar di blog gw zen, dte411.blogspot.co.id, mungkin seminggu an lagi gw post, intinya yg
bisa gw tulis disini, Zenius Save My Life :)

6/30/2016 9:35 AM

142

sebelumnya, ane ga ikut sbmptn taun ini tapi pengen ngisi kuisioner ni .. soalnya ane pake xpedia 2.0 yg enak
banget sama zen.english .. ane blm sbm taun ini karena blm pede dan mau berobat dulu taun ini .. insya allah taun

6/30/2016 9:20 AM

depan :) thx sabda ps stay with me ya setaun kedepan ini .. wilona juga ^-^
143

setelah make zenius sy lebih tau banyk hal. dan bisa lebih mengerti. tapi sy nya terlambat mempersiapkan. untuk

6/30/2016 8:58 AM

fokus di zenius dan sbmptnku. singkat mungkin klau sy lebih fokus lgi. mungkin hasil.x bisa lebih baik.
144

Pengalaman pake zenius itu sebenernya seru banget kalo lagi serius-seriusnya belajar, but aku suka ngantuk kalo

6/30/2016 8:56 AM

nonton videonya sampe biasa ketiduran. eh tapi emang aku gitu kalo nonton apapun emang suka ketiduran.
zenius ngubah aku soal pelajaran geografi di sekolah padahal pas skolah aku ga suka belajar geo dan nilai ku ga
pernah bagus juga ga pernah masuk otak kalo belajar geo di sekolah tapi semenjak aku pake zenius nilai geo ku
meningkat loh. bisa jawab2 pertanyaan dari guru juga. aku paling suka tutornya kak pio sm kak wilo yg suaranya
bikin tenang ajaa haha. pas ngerjain sbm aku kaget banget sebenernya zen karna soal2 nya banyak bedanya
dengan soal-soal yg sering aku kerjain di zenuis. disitu aku ngerasa pasrah aja. apalagi pas tpa nya aduhh ;') eh
btw tapi kadang aku suka kurang nyambung sm penjelasannya bang sabda :( sedih memang tapii aku seneng
banget loh bisa belajar pake zenius walopun sbm ku ga dapet, aku ngerasa juga sih aku kurang mantep aja pas
belajar. doain aja ya zen aku lolos mandiri hehe:') udah itu aja testimoni dari aku. sukses terus zen
145

Parah ! Sebelumnya aku lulusan smk kimia yg nggak dapet pelajaran ips kayak anak anak sma. 2 bulan aku sikat
abis video video zenius. Masih inget banget video bang sabda jebol di soal sbmptn ekonomi. Pokoknya asik kece

6/30/2016 8:37 AM

parah zenius ! Karena disini diajarkan konsep bukan hafalan
146

Awal kenal zenius itu ketika gue buka FB, iklan-iklannya itu seakan-akan terus ngehantuin gue dan gw akhirnya

6/30/2016 7:58 AM

penasaran "Apa sih zenius?". Pas gue buka ternyata banyak artikel2 keren, video2 pembelajaran, gw akhirnya
daftar jadi member biasa. Lama-kelamaan gw ngebet deh pengen jadi member premium, gw ngemis2 dah ke
babeh pngen daftar zenius, akhirnya gw daftar dan "Selamat, anda menjadi member premium". Asyiknya blajar di
zenius itu beda banget deh sama di bimbel2 manapun, gw jga ikut bimbel sepopuler GO yg udh nganterin
anak2nya masuk PTN2 oke, tapi pembelajaran masih beda banget sama zenius. Di zenius kita dipaksa buat ngerti
konsep bukan sekedar bisa ngerjain soal, dan btw seru banget apalagi motivasi2nya.. so, gw jga masih smangat
UM di Unsil Zen, meski gk ikut sbm lagi !
147

Belajar Zenius itu Enakkk Benerrr. Engga enak apanya coba, kita tinggal duduk santai, terus ngedengerin kakak2

6/30/2016 7:48 AM

Zenius yang lagi ngajarin kita. Dijamin zenius ngajarin dari konsep dasarnya banget jadi kita cepet ngertinya... Salut
lah sama Zeniuss. I'm speechless to describe anymore about you wkwkwk... Buat SBMPTN nya, bener2 ga
nyangka saya bisa masuk PTN favorit. Awalnya saya anti sama yang namanya soal SBM. Tapi setelah pakai
zenius, itu menjadi makanan sehari-hari buat saya.. Thank you Zeniusss. Moga makin kece !!!!
148

Selama aku pake Zenius rasanya belajar jadi ga ngebosenin, jujur nih ya cepet ngerti apa yang diajarin juga. Belum

6/30/2016 7:41 AM

keterima SBMPTN mungkin karena waktu belajarnya yang terlalu mepet waktu ujian jadinya gini. tapi overall
Zenius membantu banget kok, terima kasih kaka tutor Zen yg udah ngajarin yaa, doain aku bisa mendapat yg
terbaik,aamiin hehe
149

Aku suka banget sama zenius terutama buat biologinya, manteb bener, jelasinnya ringkas tapi mencakup semua

6/30/2016 7:34 AM

Trus juga kak sabda is the bessttt. Bikin matematika kerasa nyenengin gak se serem yg dipikirin. Mantablah!!
150

dkdndk sjsnd keke
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151

Zenius bener bener ngajarin mulai nol, km gak perlu ragu buat ngeluarin uang segitu dengan hasil yang
memuaskan, terbayar om , hehe , basic lebih mantab . Aku saranin deh buat kamu yang takut sama sbmptn buat

6/30/2016 7:08 AM

jilatin nih produk, mantavvv hehe
152

Hmm gue nyesel ga kenal zenius dari dulu, asyik dah belajar pakek zenius. Banyak dapet ilmu dari sabda buat
foundationnya. Jadi lebih banyak insight bahwa belajar itu kek gimana sih yg baik.
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Zenius is marvellous !! I can't believe my own eyes right now, diterima di ptn impian gue & fakultas impian gue

6/30/2016 7:03 AM

literally the happiest moment in my life :D gue emang gagal sbmptn 2015 dan berbagai ujian mandiri lainnya, which
is 7x gagal, akhirnya di ujung penerimaan ptn 2016 gue browsing2 ttg mandiri ptn yg masih ada, trus ketemu sm
ads nya zenius, nah gue klik dah, stalking webnya mulai dari blog sama contoh video. gue memutuskan mulai dari
hari itu gue nabung buat beli paket dvd nya zenius & ikutan kuis tv juga sih biar dapet duit buat beli hehehe:)) Gue
start belajar dari 0 sebagai alumni. i swallow my pride buat ikut bimbel deket sekolah gue dulu & belajar sama
adek2 kelas gue, dan setiap pulang les gue nargetin hari itu juga harus ngulang pelajaran yg diajarin di bimbel pake
video nya zenius + nyatet ulang yg diterangin di dvd zenius Hari demi hari gue lalui belajar di bimbel dan dvd
zenius + ngerjain soal2 zenius yg gue cetak & gue jadiin 5 buku. gue sadar bahwa pas dulu gue sekolah cuma
ngandelin apalan rumus, apalan soal, etc. which is totally useless kalo dibuat conquer sbmptn, dan akhirnya gue
tau. the true essence of learning with concept. gue gak hanya tau gimana cara nyelesain soal tapi juga gue tau
bahwa ilmu yang gue pelajari itu mempunyai dasar yg dalam & bisa digali terus menerus yang bisa bikin kita nggak
hanya pinter tetapi juga cerdas. dulu gue juga clueless bgt tentang target2 ngisi soal , tapi dengan bantuan xpedia
guide bang sabda, akirnya ge bisa nyusun strategi & tau gimana belajar yg baik dan benar Finally hari-hari bimbel
& belajar persiapan sbmptn gue come close to an end. Gue ngerasa lebih siap dibandingkan tahun lalu, dan di
hari-hari terakhir les gue review dengan ngajari temen les gue pake catetan zenius gue hehe.. but there's always
felling of insecure inside of me. gue tetep berusaha meminimalisir rasa trauma gue tahun lalu. and i'm totally
blocking negative talk from everyone Alhamdhulillah, Praise The Lord. gue lolos pilihan pertama di FK Unair. gue
bener2 nggak nyangka ternyata hasil kerja keras & dukungan ortu gue selama ini nggak sia-sia :D dan sebelum
pengumuman sbmptn gue juga lolos pmb ikatan dinas di STIS sama Tek. Elektro PLN, i couldn't be more happier
Failure & rejection is never been easy for me but i keep telling myself, "When there's something you really want,
fight for it no matter how hopeless it seems. And when you lost hope, ask yourself 10 years from now. you're
gonna gave it just one more shot. Because the best thing in life, they. don't. come. free." Thank You Zenius !! :)
154

Zenius bener-bener berguna buat para calon mahasiswa. Videonya jelas & bener-bener dijelasin dari konsep

6/30/2016 6:51 AM

dasar. Dijamin ga nyesel udah pake zenius. Gue dari yang paling bego di kelas bisa jadi satu-satunya yang tembus
ke ITB di sekolah. Thanks zenius buat ilmunya. Zenius is a real bargain!
155

Bismillahirrohmanirrohim. Udah hampir setahun, sejak agustus tahun 2015, gw gak sengaja nemu nih barang
pusaka di tumpukan buku "ayuk" (kk perempuan) gw. By the way kk gw mantan pengguna zenius tahun 2010, yaa
walaupun nggak terlalu aktif. Kaset dan suara yg pertama kali gw denger adalah zenius learningnya Bang Sabda
yg serek2 sedap itu... "Wah ini ni yang gw cari selama ini.", pikir gw. Dan gw pun mempengaruhi
(baca:menghipnotis) temen2 gw buat sokongan beli produk zenius multimedia. Dan...terkumpulah 5 orang pejuang
awal SBMPTN pada Bulan Agustus 2015. Awal nyampe tu cd-cd (kok ambigu ya?) kami excited bgt dan langsung
buat jadwal belajar bareng dan TO mandiri tiap 2 minggu. Minggu2 awal semua berjalan manis dan sesuai
rencana, tapi... tak ada yg abadi, begitupun komitmen kami, semua lenyap dimakan waktu, tak berbekas, sirna,
hilang (puitis mode:on). Seperti kebanyakan anak kelas 12 yg labil lainnya, gw pun (tetap) terpengaruh buat lebih
fokus ke UN dan melupakan "The Main Mission and The Last Boss" pada bulan mei tahun depannya (pen: tahun
ini) Purnama terus berganti, kini tiba ku di ujung masa SMA dan diawal fase hidup mati. H-50 SBMPTN. gw
beruntung bisa nemuin tempat les les yg gak cuman nempa otak tapi juga mental dan hati. Dan tak lupa dengan
zenius di kosan (gw anak daerah) yg selalu jadi rujukan gw dari ilmu2 dari luar yg gw terima, semua insyaallah
lengkap, asah mental pas pagi dan asah otak pas siang dan malam pake Zenius ;) Somebody said that, belajar
SBMPTN adalah perjelanan intelektual terbaik mereka dan well...gw gak pungkirin itu. Tapi, ada hal yg lebih besar
yg gw rasain waktu mempersiapkan tes SBMPTN selama kurang lebih setahun, yaitu gw merasa (jauh) lebih deket
dengan tuhan, Allah SWT. I feel it...you should feel it too. Dan tibalah di hari penghakiman antara yang Hak dan
Bathil...jeng jeng jeng Soal pertama, Saintek, gw laluin dengan tenang. Saking tenangnya dengan pilek dan ing*s
yg meler tiba2 dengan derasnya sepanjang waktu tes. Gw bisa jawab 30 soal (gak yakin) di Sintek. Soal kedua,
TKPA, gw laluin dengan kondisi kurang lebih pas Saintek, cuman ada syok terapi dikit pas tahu soal TPA nya gak
ada soal verbal, sinonim, dan analogi. Tapi, alhamdulillah gw bisa melewati semua.Gw jawab 68 soal di TKPA.
Selanjutnya, begitu, selesai tes gw langsung lupain dan gak pernah bahas2 tu soal lagi dan langsung siap2 buat
pulkam ke daerah gw, Baturaja, Sumsel. Days passed... Hari penghisaban pun tiba, gw coba tidur siang buat
nenangin diri, but I can't. Dan jadilah gw mantengin laptop tanpa ngapa2in selama kurang lebih 15 menit. Tepat
pukul jam dua siang, saat jam rumah gw berdentang, gw langsung buka mirror link pengumuman karena gw tau
pasti website utama akan down. Masukan Nomor Peserta, ok, tanggal lahir, sip, captcha, done. Klik cari..............
Tong...! seakan ada suara gong tanda mulainya suatu perayaan berdengung di telinga gw. Dan.......(tarik napas,
liat pelan2) Alhamdulillah ! (dan melongo depan laptop), waktu gw pertama kali liat tu kalimat singkat padat jelas di
website https://pengumuman.sbmptn.ac.id... Selamat! Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN 2016 di : 311225 SISTEM INFORMASI, UNIVERSITAS INDONESIA gw yg mmg agak gak biasa ngomong keras cuman bisa diem
dan gak tau mau ngapain depan laptop karena gw gak biasa teriak buat mengekspresikan kebahagiaan...ceilaah
begitu siuman (lah?) dari depan laptop, gw langsung lari buat nemui ayuk gw di rumah makan gw sambil nunjukin
screenshot pengumumannya. "Wah...! pa adek lulus UI", teriak dia. "Hah, mana?" tanya bokap gw. "Nah pa." kata
ayuk gw sambil nunjukin screenshot tdi. "Alhamdulillah dek...!", ucap bokap gw sambil meluk gw. Kami pun pulang
ke rumah buat nemuin nyokap yg lagi tidur. "Mah! ada berita gembira. Adek keterima UI!", kata bokap.
"Alhamdulillah nak!", jawab nyokap sambil nagis dan gw pun dipeluk (lagi) Gw sebisa mungkin nahan nangis.
Setelah itu kami pun hidup bahagia selamanya (gak tau gimana ngakhirinnya) ------- Maaf kalo carita di atas nggak
terlalu banyak nyinggung soal zenius. Sebab gw rasa gak adil kalo cuman nganggep bahwa suatu keberhasilan
dapat dicapai dengan hanya satu faktor saja. Tapi, satu hal yang buat gw berterima kasih banget dengan Zenius
adalah Zenius sudah menjadi batu loncatan pertama gw dalam meniti langkah gw menuju cita-cita dan
mengajarkan gw bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai dengan 3 hal yaitu; Usaha, komitmen/tekad, dan
keyakinan (doa). No words to say but, thank you.
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Seneng banget ketemu zenius :") Zenius itu ngebantu aku banget dalam pembelajaran di kelas, ulangan-ulangan,

6/30/2016 6:32 AM

sampai persiapan SBMPTN. Karena, jujur sekolah aku tuh lebih fokus di UN dan SNMPTN. Tiap tahun jumlah
kakak-kakak yang diterima lewat jalur SBMPTN mungkin bisa dihitung pake jari. Bener-bener ngerasa hopeless
pasca kegagalan SNMPTN, karena aku pengen masuk FK tapi kakak kelas aku yang FK semuanya masuk lewat
jalur SNMPTN. Pokoknya serasa mitos deh masuk FK lewat SBMPTN. Di sekolah juga aku gak masuk 10 besar
paralel, sedangkan yang masuk FK itu biasanya rangking 1 paralel :'). Tapi aku mulai bangkit dan ngejar materimateri buat SBMPTN lewat zenius ini. Untungnya, aku udah jadi zenius user dari kelas 10, jadi dari kelas 10 aku
udah dapet konsep pelajaran-pelajaran dari zenius. Aku suka banget cara pengajaran zenius yang 'beda'. Zenius
nggak ngasih kita cara cepet atau rumus-rumus cepet yang biasanya ada. Zenius itu ngajarin kita dari yang
dasarnya banget, ngajarin secara konseptual. Kalau diibaratkan dengan bangunan, zenius itu ngasih dasar yang
kokoh deh, jadi mau diterjang angin sebadai apapun juga nggak roboh. Pokoknya thanks banget buat yang udah
nemuin zenius dan tutor-tutor yang kece, kalian banyak dapet pahala dari semua ilmu ini :") Makasih juga buat kak
Pras, yang udah buktiin kalau biologi itu DIPAHAMI bukan DIHAPAL, semenjak kenal zenius aku jadi suka banget
biologi karena diulas disetiap video dengan cara yang menarik dan bikin nempel di otak tanpa harus pake kalimat
hapalan-hapalan yang weird dan maksa itu. Pokoknya love banget sama zenius!!
157

Hola! Gua alumni nih dan gua pake Zenius asal-asalan. Banget. :) Mungkin nih ya mungkin kalo gua gak asalasalan gua bisa aja lolos di Univ top ternama. Yg kuning-kuning itulohh. Kenapa bisa asal-asalan? It's a long long

6/30/2016 6:30 AM

story. Cabut dari kampus lama, bertemu pasangan hidup (asik), ketemu temen2 baru yg seru plus tinggal
sementara dikota impian. Membuat gua sibuk dengan dinamika kehidupan sosial yang ada. Seru banget. Itusih
yang ngebuat gue akhirnya lupa tugas kalo ada sbm yg bakal dateng. Gua belajar udah lama sebenernya, tapiya
gitu aja belajarnya gak 'wah' jadinya ya gini deh gue. But anyway thanks zenius buat semuanya. Gua rasanya yg
udah dapet kampus aja mau belajar lagi sama lo zen. Valar morghulis!
158

Min minta free akun dong :3

6/30/2016 6:22 AM

159

Waktu itu gue masih kelas 11,temen-temen udah pada ribut mau masuk bimbel ini dan itu. Gue juga sama,dulu gue

6/30/2016 6:20 AM

pengen masuk di salah satu bimbel yg menurut gw keren lah pokoknya (dulu gue mikirnya kalo pake rumus yg
singkat2 gitu bakal cepet gue ngerjain soal-soal). Tapi sekolah gue pulangnya jam 4 lebih,jadi kalo mau ikut bimbel
itu pasti udah males dan capek banget. Tapi (lagi) kalo nggak ikut bimbel takut nilai turun,ngga belajar (kalo ngga
ada yg ngajarin males belajar)??. Trus akhirnya temen gue ada yg ngasih tau tentang zenius,tentang bimbel online
yg bisa buat belajar dimanapun dan kapanpun (dia kalo cerita ke gue "enak banget sumpah,lo bisa belajar dimana
aja,kapan aja lo pengen,sambil tiduran sama nyemil kripik setan juga bisa??" Akhirnya gue tertarik dan.....gue beli
zenius xpedia 2.0. Gue baru itu ngrasain belajar bisa enjoyyyy banget banget banget. Nagih banget,asik
banget,kekinian banget,nggak sepaneng. Mau ada ulangan mendadak ngga masalah,pasti kalo ada tugas buat
presentasi dapet pujian dari guru (soalnya bisa jelasin runtut dari awal sampai akhir sesuai konsep) iyalahhh..orang
gue malam sebelum presentasi dengerin zenius dulu haha. Emang sih nilai ngga langsung spontan jadi diatas
awan,tapi dikit2 mulai membaik dari kelas 11 sampai kelas 12 naik terus sampai sempet peringkat 2 kelas
(padahal waktu kelas 10 waktu belum pakai zenius,gue peringkat 22 kelas). Gue waktu itu ngga ngasih tau temen2
gue kalo gue pakai zenius,takutnya kalo mereka beli juga gue banyak saingannya hahaha jahat banget gue. Zenius
keren tak tertandingi haha. Di zenius itu ngga ada istilah ngafalin rumus (tapi klo ngga salah buat matematika ada 7
rumus yg harus diinget buat sbm,7 rumus doang bisa dikembangin kemana-mana),tutornya asik,sabar,detil banget
jelasinnya,dijelasin sampai jelas gamblang parah,banyak review teori nya,soalnya juga ngga gampangan,ahhh
suka sekali belajar pakai zenius. Sampai akhirnya.. Gue sadar (dpt pencerahan??) kalo ngafalin rumus-rumus
cepet itu gak bakal tahan lama,justru bakal menuhin otak gue yang bisa aja kalo gue lagi grogi atau apa bisa rontok
hilang tak berbekas haha. Oh yaa.. Biasanya adik sepupu gue (baru lulus SD) minta diajarin matematika,tapi gue
ngga bisa ngajarin bingung cara jelasinnya kayak gimana,akhirnya gue puterin video di zenius net,sekali play dia
langsung paham (padahal awalnya gue udah usaha buat jelasin sendiri sampe jengkel pngen marah??). Zenius
cara jelasin materinya emang ngena banget lah. Pokoknya makasih banget ya zen,udah nemenin gue belajar dari
materi dasar sampai yang kompleks. Gue agak nyesel kenapa tau zenius pas udah kelas 11 (kemana aja sih
gue). Zen makasihhhhh banget. Makasih..makasih..makasih. Semoga semakin sukses kedepannya,semakin
banyak yg dibantuin belajar buat ujian apapun,semoga bisa meluruskan "mindset" orang2 kalo belajar itu ngga
sekedar menghafal. Thanks banget ya zen. THANK YOU ZENIUS EDUCATION❤
160

Gue lulus SMA 2015. Sempet gagal di sbmptn 2015 juga. But, alhamdulillah april kemarin setelah beli voucher
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belajar zen yang 3 bulan, gue jadi semangat belajar lagi. Sampai akhirnya lolos sbmptn. Thanks zenius!;)
161

Nyeseeeelll banget baru beli paket zenius sebulan sebelum SBMPTN 2016 :'(( Dulu sempet berpikiran, ini bener

6/30/2016 5:48 AM

gak sih, iya gak sih, wkwkwk maaf ya zen dulu ngeraguin kamuu, dan akhirnya mutusin buat beli yang 3 bulan,
daaannnnn aku langsung jatuh hati sama pembelajarannya. Banyak banget oooo momennya. Dari situ 1 bulan full
baru kebut materi SBM dan Alhamdulillah diterima di pil 1 :')) Terima kasih banyak zen^^
162

Dari dulu sebenernya udh kenal zenius, tapi kurang diseriusin aja, semenjak seriusin zenius terutama matematika

6/30/2016 5:18 AM

dan gua beli zenius yang CD karna murah, dari yang ngah ngoh sama matematika sampe bisa ngajarin orng tuh
suatu kebanggaan banget, walaupun gua gak lolos sbm tapi ilmu yang gua dapet gak pernah sia sia...
163

zenius ngebantu banget lah,ngebuat aku jadi ngerti terutama di sosiologi.walaupun aku nggak lolos di sbm ??

6/30/2016 5:14 AM
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Gua jadi mengerti yang belajar dengan konsep dan gak takut lagi ketemu soal2 baru

6/30/2016 4:58 AM

165

Pake zenius itu ngebantu banget buat bisa lolos usm stan sama sbmptn terutama di bagian basic skills dan tpa.
Untuk lulusan SMK seperti saya, rasanya cukup sulit tembus usm stan dan sbmptn jika tidak kenal sama zenius. At

6/30/2016 4:48 AM

least, zenius itu Te O Pe Be Ge Te banget deh. ???? Makasiih zenius.
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Seru, kadang jadi bisa belajar meski sambil tiduran, haha Tapi telinga tetep stand by dengerin pembahasan dari
zenius ??

6/30/2016 4:24 AM
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Oke curhat aja deh ?? Awal kenal zenius tuh pas awal kelas 12, tapi waktu itu cuman lewat doang baca sekilas
gak liat videonya #nyesel. Gue angkatan 2015 yg gagal SBMPTN karna terlalu berharap lolos SNMPTN, makanya

6/30/2016 4:11 AM

waktu itu belajar setelah pengumuman SNMPTN dan gak maksimal. Gue putusin ikut lagi tahun depan,
sebenernya agak minder karna temen, orang2 disekitar taunya mereka klo gue bakal lulus karna semangat kuliah
juga lumayanlah selalu dapet 5 besar dikelas. Beli voucher zenius tuh bulan januari setelah baca testimoninya dan
coba baca artikel2nya juga liat videonya, awalnya nyari belajar online yg gratis gitu karna ortu maupun ortu asuh
gue gak bisa ngebiayain buat bimbel. Lalu dengan penjelasan yang sejabar2nya minta uang buat beli paket zenius
dan dikasih. Awal januari masih belajar rutin pantengin jenius setiap malam karna paket internet gue yg banyaknya
kuota pas tengah malam sampe siang. Awal februari mulai kendor belajar karna waktu itu gue disuruh ngajar anak
smp di sebuah sekolah swasta yg kekurangan guru, awal2 bisa ngatur waktu sambil belajar pake zenius hingga
gak belajar lagi karna salah sendiri *gue yakin salah gue sendiri. Beruntungnya ada salah satu program belajar
sbmptn yg ngajakin gue buat gabung satu bulan sebelum sbmptn, sambil belajar zenius dan berhenti dari ngajar.
Hasil TO cukup memuaskan, karna setidaknya bisa masuk pilihan 2 dan 3. Tapi hasilnya gagal lagi. Gue gak
sampe nangis kaya tahun kemarin pas liat pengumumannya, karna gue ngerasa udah dapet banyak ilmu juga
pengalaman yg luar biasa selama gue belajar sbm di zenius maupun lembaga yg ngajak belajar sbm secara gratis
itu. Gue sekarang mau nyoba daftar di swasta meskipun cita2 ada di ptn, mungkin ini jalan terbaik buat gue. Klo
tahun depan masih bisa ikut SBM lagi, gue mau nyoba ikutan lagi. Thanks zenius
168

Belajar pake zenius asik, gaya bahasa pengajarnya asik dan mudah dicerna. Yang aku paling suka dari zenius itu

6/30/2016 3:48 AM

pengajaran konsepnya yang kena banget baru sekali merperhatikan langsung masuk di otak. Kalau soal SBMTPN
2016 jujur aja, aku cuma baca teknis pelaksanaan ujiannya, sama teknik - teknik cara jawab soal ujiannya dengan
efektif. Kalau belajar, sama sekali jarang, paling cuma sekali - sekali buat ngingetin konsep yang sudah lupa.
Sampai akhirnya 1 hari sebelum SBMPTN dimulai, aku baru belajar serius dan itupun cuma terfokus ke TKPA. Dan
esoknya, ujian dimulai. Aku cemas takut nggak bisa jawab soalnya. Lalu, ujian tahap pertama dimulai, yaitu TKD
Saintek. Aku coba kerjakan soalnya, dari setiap subtest, dan maksimal cuma 2 sampai 3 soal yang aku mengerti.
Kukerjakan 2 sampai 3 soal dari tiap subtest, kecuali matematika, aku bisa ngerjain sekitar sampe 5 soal lebih.
Jadi, paling sekitar 20% yang aku kerjakan dari 60 soal tersebut. Masuk test tahap 2 yaitu TKPA. Ada yang
menarik disini, setelah aku rasa cukup mengerjakan soal yang aku tahu, aku sekali - sekali melirik ke arah lembar
jawaban peserta lain. Disini adalah keahlianku, lalu aku kerjakan soal ini seefektif mungkin, kalau ada yang rumit,
aku tinggalkan untuk soal yang lebih mudah. Tiba 15 menit lagi sisa waktu, aku baru sadar kalau soal Bahasa
Indonesia dan Inggris belum kukerjakan sama sekali, lalu, aku kerjakan soal - soal yang gampang dijawab tiap 2
pokok subtest tersebut. Selesailah ujian, dan aku pesimis akan jawabanku mengingat aku jarang belajar. 28 hari
menunggu pengumuman kelulusan kulalui dengan rasa cemas dan khawatir takut tidak lulus sama sekali. Sampai
tanggal 28 Juni 2016 tepat pukul 14:00 WIB pengumuman keluar. Namun, aku baru bisa membukanya sekitar jam
7 malam. Kenapa ? Karena nggak ada kuota, hehehehe. Aku mulai mengetik nomor pesertaku dan tanggal lahir
dengan tangan agak gemetar di halaman pengumuman SBMPTN 2016. Kemudian, tertulis bahwa aku lulus di
Universitas Singaperbangsa Karawang, Fakultas Teknik Informatika. Aku teriak senang sekali dan kupeluk ibuku.
Well, inilah pengalamanku.
169

Keeereen abis. Sumpah ane gak percaya bisa keterima di unila. Padahal pas un nilai ane ancur-ancur. Gimana
nggk ancur nilai bahasa inggris dibawah kkm coba. Sebenernya beli dvd zenius udah dari desember tapi karena

6/30/2016 3:33 AM

malesnya nggk ketulungan tu dvd baru dibuka setelah pengumuman SNMPTN dan ane dinyatakan nggk diterima.
Lah gimana ini? 'Pikiran ane kacau gan. Les kagak, belajar juga kagak jalur undangan pun ditolak. Akhirnya ane
inget punya harta simpenan. Nah dari sinilah ane mulai bener2 serius belajar SBMPTN H-3 minggu coba.
Bayangkan! Belajar itu nggak seperti monster yang menakutkan ternyata kalo udah pake zenius, kereen abis
bisanya ya ane tergila-gila sama pelajaran dan kok bisa ketagihan. Dan akhirnya hidup ane cuma belajar di kamar,
makan dan mandi. Bukan cuma jatuh cinta sama produknya juga lo. Sampe ke pengajarnya wkwkwwk sempet
kepoin akunnya instagram malah ????terimakasih zen bisa mengobati kegalauan ane ????
170

Sebelum memakai zenius nilaiku sewaktu sma kls 10 dan 11 pas pasan,karena pada waktu itu mungkin mindsetku
tentang belajar itu hanya sekedar berorientasi pada nilai. tetapi semenjak pakai zenius ,mindset ku tentang belajar
pun become something diferent .belajar bukan hanya sekedar mencari nilai,tetapi belajar itu for fun and makes
intellectual development. alhasil nilaiku pun saat kelas 12 semester 2 semakin melambung tinggi seperti roket,nilai
un pun cukup memuaskan dan satu lagi kabar gembira,saya keterima di jurusan favorit saya ..thanks lot for
zeniuss,,maju terus dalam berkarya....
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Hai zen! Alhamdulillah tahun ini gw keterima di pil.3 HI univ. Riau. Gw alumni tp setahun belakangan kuliah di

6/30/2016 2:40 AM

salah satu univ. Di kota padang. Thanks bgt zen lo udah nemenin gw selama bertempur di sbm tahun kemaren
juga tahun ini. Gw kenal zenius sejak tahun 2014 sih, cuma gw akui tahun kemaren belajar gw tuh ga efektif dan
akhirnya ga jebol. Gue mulai belajar sbmptn sejak november 2015 meskipun cuma review dikit". Selama
persiapan sbmptn berasa bgt gregetnya hahah :v bulan februari 2016 gw beli voucher yang 3 bulan tuh , beli
vouchernya aja 1 jam sebelum gw UTS di kampus, nonton video zenius sambil nungguin kereta, dan bagi waktu
antara kuliah dan belajar sbm ga gampang ternyata ?? pagi ampe sore di kampus kadang waktu kosong gw
sengaja ke perpus nyari wifi utk nonton video zenius. Nah dini hari nya gw bagi tuh, kadang TO mandiri kadang
bahas soal kadang pantengin video zenius. Dan thanks bgt zen! Di dvd zenius ekonomi nya dibagi jadi ekonomi
mikro sama makro dan ngebantu selama gw kuliah (berhubung gw setahun ini di jurusan akuntansi). Di bulan
maret, gw jd bimbang gitu antara tetap disini atau ngulang. Alasan gw ngulang karena ga sesuai sm passion gw.
Gw dengerin tuh konsep" yang ada di dvd tentang self concept. Ya yang paling gw hafal sih ini "lo adalah produk
yang lo ciptakan dr pikiran lo sendiri" *lebihkurang gitu* wkwkwk . Dan itu ngebantu gw dalam berfikir positif .
Contoh : gw ngomong ke diri gw sendiri *gw lolos sbmptn* . Dan waktu milih prodi sbm , gw juga berpatokan sm
salah satu artikel di zenius yg intinya pilih jurusan yg benar" kita sukai. Tadaa~~ gw milih fsrd itb, sastra jerman
unpad dan hi unri. Gw sempat keteteran belajar sbm karena jadwal gw selesai UAS sm sbmptn itu cuma beda
beberapa hari, belum lg tugas yg dikasih dosen menunggu untuk diapelin wkwkw. Sempat pesimis karena jadwal
belajar yang ga karuan, tp alhamdulillah, waktu jadwal UAS nya mulai longgar gw kebut lagi. Finally, gw jebol di
pil.3 :) thanks a lot zenius!!!! :*
172

Search sendiri di internet zenius itu apa, tak disangka ternyata sangat berguna. Ngebet banget pergi ke Gramedia

6/30/2016 2:35 AM

Gajah Mada Medan demi beli kasetnya, dan ada voucher free 7 hari di dalam kaset dan sangat sangat berguna.
Thank's a lot, Zenius! Bukan menghapal, tapi memahami.
173

Menariknya pake zenius adalah, gue jam 2 malem belajar dan bisa langsung ngerti pelajaran jam 5. Zenius bisa
membuaf gue engga remedi kimia padahal sebelum gue serius belajar pake zenius gue selalu remedi, gue seneng

6/30/2016 2:22 AM

banget bisa kenal zenius. Gue kenal zenius dari kelas 11 tapi karena faktor gue yg pemalas akhirnya gue anggurin
zen sampe kelas 12, gue nyesel engga ngikutin nasihat zenius untuk belajar sbmptn dari awal kelas 12, jadi gue
baru belajar ketika gue engga keterima snmptn. Alhasil gue ngebut belajar geografi dan ekonomi dari zenius H-3
minggu SBM , tapi gue bersyukur bisa tembus walapun cuman pil 3. Soalnya ada temen gue les 10 juta tapi tetep
gagal Sbm, dan gue bersyukur pake zenius karena dengan 400 ribu gue udah bisa nembus kampus favorit di
provinsi gue. Terima kasih zen lo udah nemenin kelas 12 gue. Buat adik adik yang baca testimoni gue, gue harap
loe belajar dari awal, ikutin nasihat masihat di zenius, dan yang pasti jangan beli voucher zenius untuk bekal kamu
menuju sbm:)
174

Gini kak aku belajarnya telat soalnya 1 minggu sebelum sbmptn baru belajar,kayak chuck norris aj kan kak.Zenius
sih bagus y cara pematangan konsepnya itu lhooooo. Saya pas ujian sbmptn awalnya si ok ok aj namun setelah

6/30/2016 2:17 AM

negara api menyerang (joke) ketika 1 jam telah terlewati eh tiba tiba dimatiin AC nya ruangannya tertutup saya
tesnya di kampus s2 upi y jadi kekurangan O2 gitu jadi pusing payah mikirnya padahal setelah tes saya
ngerjainnya bsa .Yah sudahlah .Mungkin Tuhan memberikan jalan terbaik bagi saya untuk masuk UI .Sekian y kak
btw kakak yang ngajar fisika keren hehehhehe
175

saya sering membaca artikel-artikel menarik seputar perkuliahan di zenius, sangat membantu :) .

6/30/2016 1:49 AM

176

sebenernya kenal zenius udah dari akhir 2014 atau awal 2015 gitu, mau pake produk zenius tuh ragu soalnya
bingung mau kuliah apa kerja (maklum anak smk). jadi pas awal 2015 cuma download soal-soal di zenius, belum

6/30/2016 1:43 AM

jadi member premium. pas sbmptn 2015 juga asal gas aja bener-bener ga ada persiapan, udah gitu milih ptn nya
yg favorit wkwkwk yaudah gak lulus lah, salah strategi banget. akhirnya kerja dulu deh. nah pas udah kerja baru
deh beli voucher zenius bulan februari 2016 (ini juga ditunda-tunda karena banyak faktor, huf). itu juga belajarnya
masih leyeh-leyeh karena bentrok sama kerjaan juga. nah pas udah april baru deh riweuh, tadinya mau ambil ipc
karena mau lanjutin farmasi lagi dan tetep ingin nyoba kriminologi, tapi karena waktu yg amat terbatas jadinya aku
fokus di soshum aja. udah smk nya ipa ngambil ips lagi, itu bener-bener ga mudah, sempet pesimis juga karena
saingannya anak ips yg udah bertahun-tahun bergelut di dunia ips. untung ada zenius! sejak april 2016 aku benerbener mantepin di soshumnya terutama sosio sama eko, suka bgt belajar sosio di zenius bener-bener langsung
paham dan inget terus. pas belajar tkpa juga dulu aku ga ngerti cara ngerjainnya, pas belajar pake zenius udah ga
bingung lagi pokoknya. yang tadinya suka stress kalo ga bisa ngerjain matdas, sekarang lancar jaya. kenapa ya
kalo tutornya kak sabda aku malah banyak ketawanya? tapi tetep masuk sih materinya hoho. zenius ga cuma
ngajarin materi sbm, tapi juga hal-hal lain kayak hambatan belajar dan cara mengatasinya,cara berpikir kreatip, dll.
aku belajar zenius nyuri-nyuri waktu pas lagi ga ada pasien pake tablet dan wifi apotek wkwkwk (ini udah diizinin
sama owner apotek kok tenang aja), sama dini hari itu masuk banget buat belajar. sebenernya masih ngerasa
kurang gitu belajarnya tapi yakin aja udah, pas liat soal sbm yg juga (ga terlalu) susah #sombong yakin yakin
pesimis juga sih(?). pas liat pengumuman.....jengjeeeng....speechless bgt aku lolos ya meskipun di pilihan ketiga,
padahal pengen banget kriminologi ui huhu tapi tak apa tetep seneng akhirnya aku bisa lolos sbmptn dan buktiin
ke orang-orang ga ada yg mungkin selama kita mau berusaha dan berdoa. thanks banget buat zenius, kalo ga ada
kalian mungkin untuk kuliah di ptn cuma mimpi tak tergapai kali yaa buat aku. thanks banget buat tutor-tutor
zenius, berkat kalian juga sekarang aku bisa berpikir kritis dan kalo belajar itu harus kuasai konsep bukan ngapal.
iyeu naha jadi curhat panjang pisan :( pokoknya makasih zenius dan tutor zenius, semoga bisa terus
mencerdaskan anak-anak indonesia. :)
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Saya baru beli voucher zenius saat hari tes sbmptn sudah dekat, karena awalnya saya tidak tau tentang zenius,
dan tau karena dengar percakapan teman. Jadi, saya agak susah belajar, karena penjelasan zenius pelan dan

6/30/2016 1:15 AM

susah untuk sistem kebut semalam. Lebih baik setiap pelajaran untuk sbmptn ada ringkasan (penjelasan singkat)
nya, soalnya ringkasan fisika aja yang ada waktu ini. Tapi pelan2 juga bagus kok, kalau waktunya nggak mepet.
Materinya juga udah lengkap banget. Good! Kalau saya tahu zenius dari dulu, pasti saya bisa belajar pelan2, dan
mungkin saya lebih bisa dari saya yg sekarang. Penjelasan dari yg mengajar di video bisa saya mengerti juga.
Tapi kuota cepet habis hehe... Kalau pengalaman ngerjain sbmptn, saya benar2 kesusahan jawab soalnya...
rasanya nyesel kali, "kenapa nggak dari dulu belajar, baik dari zenius maupun mandiri?", "Kenapa saya baru tahu
tentang zenius ?" Itu saja yang saya gumamkan. Yaa saya yang salah sih karena tidak mempersiapkan sbmptn
dari jauh-jauh sebelumnya, dan kurang mencari informasi juga. Tapi tetap saya harus berterimakasih sudah
dibantu. Terima kasih Zenius!
178

Jujur ya gua orangnya standard lah. Ga pinter banget tapi ga bodoh juga. Setelah gua make zenius ini ternyata

6/30/2016 1:08 AM

emang bener-bener bikin lo zenius. Ajibb dah. Karena disini diajarin konsep yang ngena banget sumpah dah. Mau
lu dikasih soal se abstrak mungkin geh. Kalo udah menguasai konsep nya. Tinggal kicep dah. Gua pas ngerjain
Sbm emang kaget sedikit karena beda banget tipe nya kaya tahun lalu. Tapi alhamdulillah bisa dikerjain karena
berkat zenius. TANGGUNG JAWAB Zen gua BISA LULUS sbmptn. Walaupun gua bukan lolos pilihan pertama.
Gua sangat bersyukur zen. Pokoknya gua sangat sangat RECOMMENDED banget buat lo. Untuk secepatnya
make zenius karena hasilnya lo bakal ngerasain sendiri dah. Konsep nya mantap banget. Karena di zenius ini
emang ngebuat lo jadi ZENIUS.
179

Pake zenius itu bener-bener keren banget deh pokoknya nggak ngerti lagi! Nyesel gue nyesel napa nggak pake

6/30/2016 1:02 AM

dari dulu2 kan nilai gue bisa bagus-bagus. Selain itu ilmu yang tertanam bukan sekadar hafalan tapi bener-bener
konsep. Gue baru pake zen bulan Maret 2016 padahal SBMPTN bulan Mei. Tapi bener2 gue manfaatin waktu 3
bulan gue dengan zenius. Begadang abis dan seru abis. Sambil apa2 juga bisa.Gue mulai bersahabat dengan
tempat2 free wifi biar gue bisa berduaan sama zen, soalnya cita-cita gue pengen masuk SBM ITB. Tentortentornya pun parah banget seru abis.Yang paling bener2 ngebuka pikiran tuh zenius learningnya yang ga dapet di
sekolahan plus beda banget sama metode pembelajaran di sekolah yang bosenin. Zen learningnya berhasil banget
buat gue semangat ngeraih cita-cita gue. Semenjak pake zen gue jarang banget yang namanya MENGHAFAL.
Kalo inget masa-masa perjuangan emang bikin terharu karena gue emang ga terlalu ngarep dan emang ga lolos
SNMPTN. But so far, It's okay ;)
180

Milih zenius sendiri karena rekomendasi dari kakak yang udah make mulai dia kelas 10. Sempet deg-degan bakal

6/30/2016 1:02 AM

nutut gak yah kalo belajar baru mulai dari bulan April karena aku gak ikut bimbel dimana-mana. Akhirnya belajar
sendiri di rumah, mulai dari buku-buku bank soal, sampai CD zenius semua dipelajarin. Alhamdulillah akhirnya
bisa lolos di SBMPTN tahun ini.
181

Aku tau zenius dari kakakku, dia rekomendasi zen juga krn dia lolos simak dan sbmptn gara2 zenius!! Tapi baru

6/30/2016 1:00 AM

beli voucher zenius pas awal kls 12 soalnya agak ragu mau nyoba belajar virtual gitu hehehe.. Dan ku menyesal
knp ga dr kls 10 aja make zenius huhu. Trs krn aku murtad ke soshum, jdnya tahun baru 2016 mulai nyicil
un+sbmptn nya (sebenernya telat sih). Inget bgt, aku mulai belajar soshum pertama itu sosiologi krn buta bgt
gaada pelajarannya wkt SMP kan. Disitu baru kerasa yg namanya belajar hafalan tp gausah ngafal karena aku bkn
tipe yg gampang ngafalin sesuatu apalagi pelajaran. Pernah juga belajar TPA (yg sering diremehin org) dan alhasil
pas TO malah jd panen poin karena dpt nilai gede hehehe. Nah berkat itu udh deh mulai jatuh cinta parah sama
zenius sampe pernah bolos sekolah buat nontonin video2nya. Pernah juga begadang nontonin sampe gak kerasa
ayam udh berkokok hahaha pokoknya detik2 sbmptn tuh bnr2 mantengin zenius, gak beli buku soal2 sbmptn lg, cm
download dan kerjain soal2 dr zen doang. Perasaan minder karena murtad dr ipa ke ips ada tp tetep yakin udh
usaha dan doa akhirnya alhamdulillah dapet pilihan pertama yeayyyy senengggg banget terima kasih zenius
beserta tutor2 nyaaa!!! :D
182

Dari anak IPA, sekolah pinggiran pula, tapi setelah mengejar materi soshum di zenius berasa udah belajar 3 tahun
di SMA, akhirnya lolos HI UGM

6/30/2016 12:52 AM

183

bisa tau hebat nya zenius itu untuk lebih mengetahui informasi

6/30/2016 12:45 AM

184

Belajar pakai CD zenius tuhhh menyenangkan dan enak banget ngejelasinya langsung nyambung gituuu, akibat

6/30/2016 12:44 AM

zenius juga telah mengobati penyakit bodoh ane menjadi lumayan cerdas hehe :), jadii ya seperti kebuka gitu mata
batin mengenai pelajaran yang sukar dimengerti :p, yah walaupun udah nganggur setahun dan belum dapat juga
impian ane buat tembus ITB :) tetap optimis pasti tahun besoknya bisa dapat :D Thanks! Udah ngebantu ane
belajar Zen!!! Bantu ane juga yaaa buat tahun besok (alias kesempatan terakhir) buat tembus ITB :D :)
185

Alhamdulillah bisa lolos sbm walaupun belajarnya after pengumumn snm(gak lolos snm dikarenakan mslh
pengisian data padahal nilai raportnya tinggi hiks :''). Gak nyangka bisa lolos sbm karena rentan belajarnya mepet
banget,dan model belajarnya pun gk kenal waktu smpai smpet drop wkwk. Walaupun dlunya jurusan ipa but
kterimanya di ips yang penting lolos dengan cara halal msk ptnnya wkwk. Btw Thanks a lot buat kk zenius.:")
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awal cerita saat ndak di terima SBMPTN 2015, tapi saya tidak mau menyerah dan terus berpikir, apasih yang

6/30/2016 12:40 AM

kurang? apa sih yang salah? udah banyak buku referensi yang aku baca tapi kok kerasa kurang + semakin bosan,
apalagi saya juga ambil kuliah di salah satu univ swasta, jadi waktu belajar juga kurang. lalu temen nyaranin untuk
beli xpedia, karena kurang dana, saya dan 2 teman saya iuran untuk beli xpedia, akhirnya kesampaian, dan kami
buat jadwal untuk saling bertukar kaset agar teratur. DAN!!! dorrrrr selama 5 bulan ngebut nonton cd dari pagi
sampai malem entah capek atau ngantuk kerasa ilang semua, siapa sih yg ngisi suara di cd ini, sampai takjub aku
dengan suara mempesonanya. saat ujian dimulai tinggal santai ngerjain dan dorr alhamdullilah tembus univ favorit
yg dari dulu aku incar. thanks zenius!! untuk selanjutnya bakal aku saranin ke adek2 gw
187

Tentor yang cukup seru dan bisa langsung memahami dasar dasar yang harus dikuasai.dengan harga relativ lebih
terjangkau daripada ikut intensif sbm,saya bisa menembus jurusan yang saya cita citakan

6/30/2016 12:38 AM

188

Pokoknya zenius itu bener-bener ngupgrade pola pikir gua tentang sains dengan cara yang goks abisss. Wah

6/30/2016 12:37 AM

pokoknya zenius bener-bener recommended bgt buat lu semua, goks abis laahh. Sukses terus bang zenius!!!
189

Pengalaman pertama nih aku rasanyaaa nyesellllllllll baru tau zenius pas mau UN,,, pertama liat video demo nya

6/30/2016 12:32 AM

bagus banget gilak. Langsung besoknya beli voucher yg yah cuma 3bln aja la soalnya saat itu agak bokek hihihi
jujur banget. Nah abis belajar buat un aku langsung belajar materi sbmptn gue sadar kalo anak smk cuma
kemungkinan kecil bisa dpt snmptn, dan emang iya sih aku gak lolos snm. Tapi aku gak gentar waku itu aku dah
buat persiapan sbm. Langsung aku kebut materinya pake zenius aku anak smk jurusan rekayasa perangkat lunak
tapi lintas jurusan ke ips banyak yg ngeremehin sih anak smk kok mau masuk ptn lintas jurusan pula jurusan yg
bnyk peminat pula, lha aku masa bodoh sih sama komentar kek gitu bikin down aja dalam hati ku kalo mau usaha
ya pasti bisa pas waktu itu juga baca testi zenius anak smk yg bisa masuk ui aku langsung terinspirasi Yahhh
bener" dari nol belajarnya dan zenius nih bantu banget buat orang dg semangat lintas jurusan gini hahah.. Yg gak
pernah dapet materi sosiologi, geografi, ekonomi di smk alhamdulillah bisa paham pake zenius. Lalu konten blog
zenius juga kaya akan pencerahan knp aku bilang gini karena disana aku nemu strategi buat nempatin jurusan yg
bagus dan memperbesar peluang. Huhuhu seneng banget walau nyesel gk dari jaman dulu aja aku kenal zenius
tapi dalam 3 bulan itu aku nemu banyak banget pencerahan dibalik keberhasilan ku tembus sbm walau di pil 2 sih
its okay.. Karena kemauan usaha dan doa akan mengantarkanmu ke depan keberhasilan yg sudah menjadi hak
orang yg memperjuangkan keinginannya. Zenius sangat bermanfaat . bahkan adek kelas ku udh ku iklanin nih biar
gk nyesel kek aku hihihi big thanks to zenius :-*
190

Ga bisa di ungkapin sih senengnya gimana waktu pake zenius, hehe rasanya speechles banget. tiap hari gue rela
mantengin monitor demi belajar di zenius dengan tutor-tutor yang sangat gokil, enak, nyaman dan pokoknya pas
mantap deh. waktu belajar itu aku ngerasa yakin banget bakal tembus di jurusan FK itu, tp ternyata gue gagal lagi
dan itu serasa di hempaskan banget. gue taun ini pengen banget bimbel di zenius-x tapi katanya taun ini ga buka.
gue bener-bener down banget ini, minta sarannya dong kak. sorry yah suruh testimonial malah curhat hehe

29 / 95

6/30/2016 12:28 AM

Testimonial Pasca SBMPTN 2016
191

aku udah kenal zenius dari kelas 1 sma, dulunya masih mikir2 "ngaruh ga ya belajar kayak ginian?" Dan akhirnya

6/30/2016 12:17 AM

aku mulai sibuk zenius-an dari akhir kelas 1 sma. Hampir setiap hari buka zenius untuk mantepin pelajaran sekolah
dan kadang2 kepikiran juga "kalo aja semua sekolah nerapin cara belajar zenius, pasti dunia pendidikan di
indonesia bakalan berubah drastis." Ketika libur naik kelas 3 (sekitar Juli 2015) aku udah mulai nyicil2 sbm daaaan
banyak sekali orang2 yang bilang "ujiannya masih lama loh sal" ~_~ tapi aku gamau terpengaruh karena kita harus
proaktif kan kata bang sabda hehehehehe. Selama ini aku belajar diluar sekolah bareng zenius + bimbel. Dulu
sebelum ketemu zenius aku cuma bimbel doang dan berhubung bimbel itu jarang menjelaskan pakai 'konsep' aku
sering bingung dan stuck apalagi kalo fisika :')))) tetapi setelah ketemu zenius rasanya belajar itu seru (walaupun
ngantuk dan cape juga :') ) dan ga bosenin karena sangat2 ngonsep dan engaging. Video2 zenius learning bener2
buka pikiranku tentang banyak hal. Aku juga suka baca blog zenius, blog ini menyadarkanku bahwa banyakkk
sekali hal yang belum aku tahu tentang dunia ini jadinya aku lumayan suka baca buku sekarang :3 Sejak kelas 2
sma aku memang ngambis pengen FK UI tapi minder juga sih rasanya, UI loh, UI. Setelah berusaha
memantapkan diri (?) akhirnya aku pede ngambil FK UI doang di SNMPTN! Hasilnya? Ya kagak lulus :D. Setelah
pengumuman snm aku belajarnya udah ga terlalu serius karena aku merasa udah habis materi untuk dikuasai tapi
di sisi lain aku suka lupa materi pas try out dan itu bener-bener buat aku minder lagi >_< Okedeh gini nih cerita
sbm nya! Jadi di suatu hari ketika aku lagi nongkrong sama temen2 bimbel intensif, ada desas-desus kalo ujian
sbm nya di satu panlok sama univ pilihan maka peluangnya makin besar! wih aku langsung semangat tuh
walaupun antara percaya tidak percaya juga sih sebenarnya. Finally, setelah udah diskusi sama orang tua akupun
memutuskan untuk gambling (baca: coba-coba) daftar sbm di panlok jakarta. Keputusan itu memang menimbulkan
kontroversi sih, soalnya banyak banget yang nanya "kenapa di jakarta?" Kalo aku lagi capek aku cuma bisa jawab
"Hehehe panjang ceritanya" ._.v Akhirnya udah hari H sbm. Seperti biasa, diantar orangtua, agak gugup, berdoa,
dan saintek. omg helloowww soal biologi nya yang mudah mudah sekali yang susah susah sekali :') kimia
menurutku aman, fisika menyeramkan aku dapet ngerjain setengah kayaknya, mat ipa? Killer whale, cuma dapet 5
cuy sedih amat deh pokoknya. Pas istirahat aku mulai lemes tapi feeling ku ga buruk2 banget kayaknya dan masih
ada tkpa jadi juru selamat. Oke, TKPA, mulai dari TPA. Benar2 jauh dari ekspektasi. Singkat cerita TPA = susah
banget, otak pun udah ga beres siap tpa jadi ya udah bland aja pikiran ini pas indo & inggris. Pokoknya kalo ada
yang bisa dijawab ya dijawab, kalo ga yakin skip. Lalu, aku beharap sangat pada madas dan ternyata oh ternyata
sesusah mat ipa juga, akhirnya aku jawab 5 :(. Bel berbunyi, aku gak puas sama tkpa, kesel deh pokoknya, muka
ga bisa senyum waktu keluar ruangan. Rupanya, mamaku juga memperhatikan sesuatu, "Pas mama jemput kakak
sbm kemarin gaada loh peserta yang mukanya senyum." Truth be told, memang ga disangka2 se sulit ini sbmnya.
Selama nunggu pengumuman aku memang ngerasain kecil harapannya buat lulus di fk ui, tapi aku gamau pusing2
ah! pokoknya kalo ga lulus sbm yaudah selesai pengumuman aku ngambis lagi! hahahaha. Btw aku ga koreksi
jawabanku karena soal sainteknya diambil pengawas dan aku ga sanggup ngitungnya :" Hari pengumuman, aku
lagi di jalan sama mama, macet. Kami nangis, gak nyangka sama sekali. Terlintas di pikiran, apa mungkin tempat
ujian mempengaruhi kelulusan? gaada yang bisa jawab pertanyaan itu selain panitia :-) aku masih merasa kayak
mimpi, "emangnya aku berhak ya?" Sesungguhnya di balik cerita singkat ini ada keringat, air mata, pengorbanan,
dan kesulitan2 lain yang terselubung di dalamnya. Aku percaya semua orang bisa masuk fk ui kalau sudah
dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan jika kita rela membuat pengorbanan. ^^
192

Zenius sangat membantu dalam proses pembelajaran dan mudah di serap penjelasan para tutor. Apalagi saya

6/30/2016 12:11 AM

suka dari kakak yang menjelaskan mapel Matematika mudah untuk dimengerti. Sehingga, Pada saat mengerjakan
soal SBMPTN 2016, saya merasa terbantu dan dapat mengerjakannya dengan baik ,serta tentunya dengan
bantuan do'a. Alhasil saya diterima di Universitas yang saya inginkan. Thanks to Zenius....
193

Pake zenius itu mantep banget, gak ribet dan mudah dipelajari..

6/30/2016 12:09 AM
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Zenius emang keren. Kadang sesekali aku minjem id kawan untuk login. Dan hasilnya aku puas. Walaupun jarang
buka tapi pas buka gak nyesal, jadi cepat ngerti. Makasih ya zen. haha.

6/30/2016 12:01 AM
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Zenius itu bisa bikin dari yang gak bisa apa-apa sampe bisa tembus SBMPTN. Mulai nyatet-nyatet materi dari

6/29/2016 11:57 PM

sekitar Febuari 2016 dan baru selesai nyatet materi dari video-video di zenius sekitar 1 minggu sebelum SBMPTN,
gak termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan TPA. Belajarnya baru banget sekitar
beberapa hari sebelum tes SBMPTN (gak boong ini). Dan bingungnya, bisa tembus! Pilihan pertama SBM ITB!
Meskipun udah alumni 2 tahun yang lalu, rasa kaget dan senengnya dapet banget! Keren dah pokoknya!
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Assalamualaikum teman-teman :) , ah rasanya lega sekali, serasa baru bangun dari masa yang lumayan bikin

6/29/2016 11:45 PM

ngeri hehe. Hello aku Devi, salah satu dari ribuan orang yg dinyatakan tidak lolos di SNMPTN. Huaaa sedih
banget, ngerasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Well, life must go on, sebab hidup bukan saja tentang kegagalan SNMPTN
saja. Masih banyak jalan lain dan salah satunya SBMPTN. Namanya hampir mirip tapi sensasi nya super beda, yg
ini lebih ngeri lagi dari yg namanya SNMPTN (Note : Mungkin perasaan ini hanya berlaku untuk orang-orang yg
sangat kurang persiapan). Dan yaaa, rasanya stres sekali ngadepin masa ini. Sebab keslahan terbesar saya
adalah tidak fokus SBMPTN sejak awal. Apalagi dulu saya malah asyik tenggelem di euforia beres UN. Dan
akibatnya waktu mepet banget buat persiapan SBMPTN. Sebenernya ini sangat tidak dianjurkan untuk dicontoh,
sengaja diceritakan agar menjadi pembelajaran. Yap, saya orangnya kadang super males. Apalagi setelah kecewa
gagal di SNMPTN, rasanya gak ada semangat lagi buat persiapin SBMPTN, ditambah lagi waktunya mepet, materi
banyak, dan soalnya yg bikin orang garuk-garuk kepala. Semua itu bikin stres, bikin pikiran makin kacau, bahkan
sempet marah sama keadaan, marah sama diri sendiri. Tapi inilah takdir, dengan kita stres itu tidak akan menguah
apapun. Dari sana saya mulai bangkit, dan saya mulai berpikir bahwa tidak ada yg tidak mungkin dengan
pertolongan Allah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar di zenius, sebenernya saya udah jadi member
zenius jauh sebelum UN, tapi dulu saya malah fokus ke UN, padahal SBMPTN lah yang harusnya lebih di
fokuskan mengingat persaingannya sangat ketat. Bener kata orang, yang paling sulit itu adalah memulai. Setelah
pengumuman SNMPTN kira-kira hanya ada waktu 20 hari, dan saya malah ngulur-ngulur jadi sisa 15 hari. Sempet
pesimis mengingat orang lain yang akan menjadi saingan saya sudah mempersiapkan dari beberapa bulan yang
lalu atau bahkan ada yang satu tahun yg lalu. Dan sebagian mereka ada yang mempersiapkannya dengan les
ditempat ternama. Dan saya ? hanya mengandalkan zenius dengan waktu yg super mepet. Saya beryukur ketemu
sama zenius, karena di zenius saya gak perlu ngumpulin buku dari kelas X sampe XII, gak perlu lagi nyari-nyari
soal, gak perlu lagi bingung sama pembahasannya, karena di zenius semuanya lengkap. Perlahan saya mulai
belajar mempersiapkan SBMPTN, bahkan sampai begadang tiap hari. Oh iya, saya ngambil SAINTEK pada tes
SBMPTN. Yang paling gak nyangka di zenius, saya tuh anti fisika, tapi sejak ketemu zenius saya ngerasa enjoy
belajar fisika. Suatu keajaiaban banget haha Singkat cerita, 15 hari pun berlalu, Matematika, TPA, Fisika, Kimia,
Bhs Indo dan Inggris sudah saya pelajari, itupun tidak semuanya dimengerti, bayangkan saja gimana ngebutnya
saya ngejar semua pelajaran dalam waktu 15 hari. Dulu saya hanya fokus sama materi TPA, karena ngerasa
enjoy banget denger penjelasan TPA yg bikin mudah dimengerti. Besok adalah hari tes SBMPTN, dan saya belum
sedikit pun belajar biologi. Dengan niat dan lahaula saya pun mulai tes. And Booooooom , soal SAINTEKnya bikin
greget, saya ngerasa asing dengan variasi soalnya, mungkin karena jarang mempelajari soal-soal. Dan kesalahan
saya adalah terlalu fokus sama materi tanpa belajar mengerjakan soal. Namun pada soal TPA, yang saya pelajari
di zenius ada, saya ngerasa soal TPA gak se ngeri SAINTEK hehe. Bahkan seingat saya ada soal TPA yang
hampir mirip dengan yang saya pelajari. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, pengumuman SBMPTN telah
dibuka. Saya ngerasa biasa aja, karena udah pasrah banget, ngeliat kondisi saya waktu itu rasanya lolos PTN
tahun ini kemungkinannya kecil. Dan ketika dibuka .... Boooooooom, saya dinyatakan lolos. Walaupun lolos
dipilihan ke 3, tapi saya sangat bersyukur. Universitas yang nerima saya mungkin tidak se terkenal universitas
lainnya, tapi saya tetap bersyukur sebab masuk PTN tidak semudah yang orang kira. Orang mungkin mengira ini
keajaiban, tapi bagi saya ini adalah sebagian doa ibuku yang dikabulkan. Saya sangat berterima kasih kepada
Allah, orang tua, dan tentunya sama zenius yg udah mempermudah semuanya, apalagi sama Kak Sabda hehe.
Saya paling suka denger suaranya, dan cara penyampaian Kak Sabda. Seandainya saya belajar giat dan
bersungguh-sungguh, seandainya saya ketemu zenius dari dulu, seandainya persiapannya mateng banget,
mungkin saya akan lolos dipilihan pertama :). Tapi inilah hidup, menjadi lebih baik kedepannya itu lebih penting
ketimbang menyesali yang sudah terjadi. Walaupun agak kecewa, saya tetap berniat akan terus mengejar impian
dengan belajar di zenius untuk SBMPTN tahun depan.
197

Saya memakai zenius.net pada tanggal 25 mei, dan itu sangat dekat dengan tes sbmptn. Awal saya memakai

6/29/2016 11:37 PM

zenius, saya merasa kalau belajar menggunakan video zenius ini efektif meskipun saya harus rela berkorban
banyak kouta hahaha. Saya belajar biasa dari jam 9 sampai 4 sore dan saya belajar bersama teman saya. Gitu
terus, dan ada satu/dua hari saya gak belajar karena sakit. Jadi saya pasrah sama sbm dan hanya berdoa kepada
tuhan.
198

Yapps om tutor zen kalopun w belum pernah tahu wajah lu gimana yang jelas thanks buat semuanya sungguh
engkau pahlawan tanpa tanda jasa dh bagi w belajar pake zenius seru, ngena konsepnya dalem, dan
bala..bala..baallla dah it was interested. Alhamdulillah keterima pil 2 tekim harus ngubur impian jadi insinyur.ya gak
pa" dah udah ada yang menentukan. Buat yang next pejuang sbm dan yang baca tulisan ini sarannya pas ngerjain
soal slow aja gak usah panikk dan inget perhatiin ljk sbm lu salah sedikit bisa fatal banyak yang gagal di ljk yang
bermasalah. Pokoknya best zenius mah thanks udah bantu w buat nguasain konsep dan bantu w buat ke ptn!!!!
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Di kelas sendirian ga ikut bimbel karena males banget, udah capek belajar di sekolah sampai sore malah ikut

6/29/2016 11:28 PM

bimbel lagi. Kemudian dapat tawaran dari teman untuk belajar online, dikasih rekomendasi zenius sekitar awal
semester 5. Awalnya nyobain register dan cek video-video di zenius, pembawaan materinya santai, tapi materinya
tetap masuk, mau liatin video lain eh ternyata harus premium. Yaudah langsung order yang sebulan dulu bareng
temen buat ngetest doang lumayan buat persiapan UN dan ulangan harian. Dekat waktu SBMPTN, sebelum
mendengar kabar penolakan SNMPTN sudah beli voucher lagi untuk persiapan SBMPTN dan Mandiri karena saya
sadar diri saingan yang harus saya sisihkan begitu banyak. Cuma sebulan sih, tapi lumayan lah beberapa materi
yang ketinggalan jadi lebih paham. Fisika yang dulunya cuma bisa ketawa karena gabisa jawab soal, lama-lama
jadi senyum sendiri ngeliatin soal, karena sudah tahu konsepnya, mau soalnya dibuat jadi soal cerita yang
panjang-panjang gitu kalo udah paham konsepnya enak, apalagi di zenius sering ada latihan gitu jadi lebih
terbiasa, walaupun SBMPTN kemarin gabisa jawab semua, setidaknya soal dijawab dengan optimis. Begitu pula
pada mapel lainnya seperti Biologi, waktu udah mepet dan males banget ngecek buku biologi kelas 10 dan 11.
Untung di zenius pembahasannya ga ribet, sikat aja lah semua materi Biologi buat SBMPTN sampai tamat.
Alhamdulillah pas SBMPTN kemarin lancar ngerjainnya, bahkan masih ingat sampai ujian SIMAK UI. Biasanya sih
kerjakan dan lupakan, ini materinya masih nyangkut di otak, sampai sekarang pun masih sih haha. Sayangnya
ngga lolos di pilihan pertama dan kedua, tapi mau bagaimana lagi, mungkin saatnya berjuang di berbagai test
mandiri lainnya. Terimakasih zenius dan para tutor atas ilmunya!
200

Gileeee!
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Mulai belajar bener bener fokus itu pas bulan februari dan kondisinya waktu itu juga sedang menjadi mahasiswa di

6/29/2016 11:20 PM

PTN di daerah Jateng. Bener-bener bingung mau mulai darimana ditambah masih ada tugas tugas kampus.
Akhirnya gua memutuskan untuk pakai zenius.net . Pemakaian zenius yang online dan mobile ngebantu banget
buat waktu gua yang nggak fleksibel untuk belajar. Dan gua make zenius untuk 4 bulan, Tiap Hari. Bener-bener
mulai dari yang dasar banget. Belajar pake zenius itu gak ngebosenin, Apalagi pas lagi pembahasan soal yang
kadang kadang gua sendiri bingung, kok bisa-bisanya ini orang (Baca:Tutor) kebayang ngerjain soalnya tuh begitu.
Dan itu yang bikin nggak ngebosenin. Dan gua mau berterimakasih untuk tim zenius yang super abis dan Terutama
buat tutor tutor Matematika, Fisika, Kimia. The best banget untuk penguasaan materi dan penjelasannya oke
banget. Alhasil gua diterima di pilihan kedua sbmptn, Teknik Sipil Universitas Indonesia. Makasih Zenius.
202

Zenius tuh ngebantu banget buat gue yg ga pernah ikut les. Dari awal tau, gue seneng banget. Gue merasa sangat
tercerahkan. Walaupun kadang gue sendiri bingung sih (masih bingung) bagaimana caranya belajar yg efektif itu,

6/29/2016 11:20 PM

kaya gimana cara bagi waktu yg tepat, karna gue ga sepenuhnya ngerti sama video yg udah ngejelasin tentang
itu._. Jenius hebat, ngebantu gue buat belajar ujian ujian disekolah, selain itu juga gue bisa ngejar materi buat
menghadapi olimpiade kimia, yg saat itu gue masih kelas 11.. Pas sbm juga, seru dah zenius, dari yg oon yg ga tau
apa apa yg pertama kali liat video nya seketika mantap sampe ngerti diluar kepala:') khusus nya kimia si, mtk juga,
cuma kalau fisika tetap aja ya gitu wkwkwk Intinya kalau belajar zenius tuh bikin lupa waktu, ga kerasa padahal
baru sebentar eh ternyata udah abis berjam jam, dari zenius inilah gue jadi suka belajar :'))) Gue ga pandai
bercerita si, intinya kalau bisa semua orang wajib tau zenius!!! :D
203

Saya bukan pengguna zenius, tapi saya sangat ingin menggunakan zenius 'walau telat'. saya sering buka blog

6/29/2016 11:19 PM

zenius untuk mencari berbagai informasi baik tentang sbmptn, review jurusan, teknik belajar yang tepat, salah satu
tips yang paling saya ingat dan sangat berguna bagi saya adalah bagaimana tentang memanajemen waktu saat
ngerjain sbmptn. thnks zenius atas tipsnya.
204

Paraaaaaaah bangeeeeeet!!!!! Gue masih belum percaya klo gue lulus SBM :"), gue takut banget ditolak lagi kek

6/29/2016 11:18 PM

taun lalu!!! Zenius parah banget!!! Zenius bener bener bikin gue gila belajaaar! Bikin gue ngerasa bersalah banget
klo sehari gak megang buku!!! :") Dan berkat zenius, gue bisa buktiin ke orang" yang dulunya ngeremehin gue,
"coz i decided to take gap a year" And, the most important adalah i found my way selama gak kuliah :")... gue
nemuin passion yang bener bener ilang dalam diri gue sebelumnya. Gue jatuh cinta banget ama Kimia, padahal
kimia gw waktu kelas 1 ancur banget. Beneran deh, kalau tiap sekolah, cara ngajarnya kek zenius. Anak di
indonesia bakalan cerdas-cerdas. Thanks a lot zenius, and for everyone yang belum dapet kuliah, gue cuman bisa
pesen: gak kuliah setaun bukan berarti gak akan jadi siapa siapa. Ngulang setahun itu ibarat "starting from zero to
be hero" banget. Lu nyusun lagi diri lu agar jadi pribadi lebih baik. Dan lu akan nikmatin hasilnyaaa, gue bener
bener puas karena udah ngambil keputusan untuk gak kuliah dan belajar bareng zenius tercinta... terimakasih
zenius, lu udah ngubah hidup gue jadi lebih mencintai diri gue sendiri dan mencintai sains jauh lebih dalam. Thanks
a lot buat hadiah "kata selamat" yang gue dapet tahun ini.
205

Gimana ya, gue anak smk dan gue waktu itu ngarepin bgt SNMPTN jadi gue sama sekali ga belajar SBMPTN, jadi
gue tunggu deh sampe hari pengumuman SNM, dan alhasil gue gagall, dan beneran gue galau bgt sampe

6/29/2016 11:13 PM

seminggu mikirin mau gimana, bingung mau belajar sbm dari mana dulu karena gue anak smk gatau apa2 ttg
materi apalagi gue SMK teknik tapi ambilnya soshum. nah seminggu kemudian gue di recommend temen gue pake
zenius haha langsung dahtu gue cari tau dulu ini itu sgl macem, dan akhirnya gue langganan premium yg sebulan,
gue belajar 2 munggu sblum hari SBMPTN, setiap hariii gue ke warnet buat belajar di zenius, meskipun gak semua
materi gue lahap, karena yg gue incer materi TKDnga aja itu pun sejarah gak sama sekali gue pelajari. tapi yaa
lumayan gue mudeng sebagian besar materi TKD gara2 zenius, meskipun gue ga lolos di prodi pilihan 1 dan 2 ya
gue tetep bersyukur bisa lolos karena ya gue sadar usaha gue yang belum maksimal. Terimakasih Zenius
206

Zenius sebenernya udh jadi penyelamat cita-cita aku. semenjak belajar pake zenius aku udah lumayan mengubah
cara belajar dan berpikir. terimakasih Zenius!
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Pake zenius tuh mantep banget biasanya pas pelajaran matematika gue diem aja abis pake jenius beberapa bulan,
kalau dikasih soal sama guru gue sering jadi paling cepet soalnya gue udah ngerti konsepnya haha ?? dan

6/29/2016 11:10 PM

sekarang gue keterima di universitas jendral soedirman, yang mana buat lulusan sekolah gue sulit banget masuk
universitas itu apa lagi lewat sbmptn. Bersyukur banget gue tahu zenius..
208

Gua itungannya bukan pengguna Zenius karena nggak beli produknya, tapi gua ngerasa kebantu banget sama

6/29/2016 11:07 PM

tulisan di blog Zenius, kumpulan soal yang bisa didownload, dan video yang bisa ditonton sebagai free member
hehehe. Sebenernya gua mau beli vouchernya tapi nggak sempet terus, dan jujur pas mendekati SIMAK UI, gua
nyesel parah nggak beli vouchernya. Video-video Zenius bagus banget, penjelasannya jelas dan mudah
dimengerti. Gua yang nggak ngegunain Zenius aja ngerekomendasiin, masa lu pada nggak pake sih? Hehehehe.
209

Gua itungannya bukan pengguna Zenius karena nggak beli produknya, tapi gua ngerasa kebantu banget sama

6/29/2016 11:02 PM

tips-tips yang ditulis di blog Zenius, kumpulan soal, dan beberapa video yang bisa dibuka sebagai free member.
Pas mau SIMAK pas
210

Jadi sebenarnya SBMPTN dari dulu udah rencana lintas jurusan (saya anak IPA), makanya persiapan SBM
mantepin tpa dan nyicil materi soshum pas awal-awal kelas 12 (Yang abis disikat semua materinya cuma

6/29/2016 10:56 PM

sosiologi, eko+sejarah nonton pengenalannya doang dan geografi baru selesai satu bab). Karena jadwal kelas 12
yang padet (kartul, ujian yang bejibun dan lain-lain) materi SBM terbengkalai T_T Kebetulan SNMPTN itu ambil
jurusan IPA, dan ga keterima. Pas mau SBM ngambil jurusan IPS, keluarga tidak mendukung. Mereka ga setuju
saya lintas jurusan (kebetulan saya mau ke jurusan seni, dan mereka melarang), dan setelah galaaau sekian
lamanya saya akhirnya memutuskan untuk nurut dan kembali ke jalan yang benar (?) alias ambil jurusan saintek jurusan yang sama pas SNMPTN. Tapi berhubung pas mau milih prodi ketiga saintek sama sekali ga ada yang
minat, saat itu saya membuat keputusan paling nekat: Saya ambil paket ipc!! dengan waktu yang begitu mepetnya,
entah dirasuki apa saya ambil ipc. Gilak! (saya soshum ambil sastra, kalo yang ini alhamdulillah diijinin) nah
apalagi baru mulai nyicil serius materi saintek itu pas abis udah daftar SBM T_T (karena ga jadi murtad ituloh) Gila
banget belajar fisika-matematika dikejar waktu (iya biologi dan kimia cuma keburu selintas doang), sayang banget
waktu baru tau asiknya belajar fisika+mat sama Bang Sabda dan Om Wisnu wkwk, asliii disana saya pengen
belajar dan menikmati fisika bener-bener tanpa beban harus lolos SBM (iya keasikan itu berkurang karena
tingginya tingkat stress.....) Mungkin karena waktu yang mepet abis dan saintek yang materi nya luar biasa bejibun,
saya ga lolos di pilihan pertama dan kedua SBM yang ujian nya saintek, tapi lolos di pilihan ketiga yang soshum.
PADAHAL........ sesudah daftar online SBM hari itu, saya SAMA SEKALI GA REVIEW MATERI SOSHUM SAMPAI
HARI H SBM!!! Asli, waktu ngerjain soal, saya cuma bermodal suara-suara Bang Pio yang terngiang alias saya
cuma jagoin di sosiologi dan sedikit ilmu yang nyantol di geografi, lalu sejarah pake wawasan seadanya, dan
ekonomi pure pake modal untung doang! Asli saya sendiri heran T__T sakti emang model 'ngerti konsep' itu,
buktinya sosiologi yang ga di review sama sekali tapi pas nonton ngerti banget lalu jadi penyelamat dan meskipun
geo+eko+sejarah cuma nonton basic nya, itu tetep ngebantu banget!! Endless thanks lah for zenius dan seluruh
kru yang terlibat, mulai dari para pengajar atau yang suka nulis artikel-artikel yang asli ngebantu banget jugaaaaaa.
Soal ga keterima di pilihan 1+2 itu asli kesalahan saya karena baru mulai belajar di waktu yang mepet, meskipun
saya udh nonton basic learning nya sabda dari kelas 10 T_T dan ya, menurut saya pribadi, yang membuat zenius
'berbeda' dari yang lainnya itu karena basic learning nya Sabda. Asli, ngaruh banget ga buat cuma buat SBM tapi
buat sehari-hari. Intinya, makasih banget buat waktu tiga tahunnya, akhirnya saya gagal kuliah di kota asal dan
pergi merantau sesuai harapan, yeay!! Alhamdulillah....
211

Tanpa harus lama baca2 buku yang ngebosenin, butuh waktu 3 bulan saja udah cukup, soalnya zenius tuh keren

6/29/2016 10:55 PM

ngajarinnya, liat videonya langsung mudeng, daripada masuk bimbel yang ada jadwal lesnya, klo disini bebas mau
belajar jam berapapun. Recommended pokoknya buat zenius. Aku yang 3 bulan aja bisa, gua saranin cepet2 deh
gabung, semakin km cepet gabung, makin banyak pula ilmu yg kamu dapet..
212

Bio sama Kimia lumayan bagus yang lain terutama bahasa masih kurang jelas

6/29/2016 10:52 PM

213

Pake zenius asik belajarnya. Yang katanya belajarnya dari dasar dan konsep itu emang ngaruh parah,
penjelasannya bikin takjub trus bikin tertarik buat nyari tau lebih dalem lagi dan akhirnya nempel terus ilmunya....

6/29/2016 10:43 PM

214

Zenius itu forum belajar online yang benar benar sangat bagus, materi dan soalnya lengkap dan mudah dimengerti
serta diberikan trik pembahasan dan jawaban. Sangat bagus dan recommended banget, untuk kedepan Zenius

6/29/2016 10:32 PM

bisa lebih bagus ya. Ya walaupun uda belajar tetapi ga masuk mungkin yang di atas belum mengizinkan dan pasti
ada yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
215

Gua anak IPA yang ngambil jurusan soshum (karena dipaksa ortu ngambil IPA). Tentu aja cukup kesulitan buat
ngejar IPS. akhirnya gua direkomendasiin sama temen gua, dia selalu ngepromosiin tentang zenius, kadang mau
minjemin akun nya, dan pernah dia bantuin gua presentasi fisika dibagian hal yang gua ga ngerti dengan
lancarnya. Gua jadi tertarik, seenak apa zenius? Akhirnya di libur semester 1 kelas 12 gua beli voucernya.
Ternyata enak banget wkwkw. Agak nyesel kenapa gua gak pake zenius dari dulu, malah les (gua tipikal anak yang
kurang nyaman di tempat les dan ditempat berisik) Akhirnya gua nyicil soshum dari Januari. Enak bet bisa
"disuapin belajar" jam 2 malem, tidur2an di kasur, kamar sendiri, malem2 tenang, tinggal dengerin aja. Selesai.
Mungkin ini agak aneh, kadang gua gak bisa tidur. Gua akhirnya nontonin ampe gua ngantuk. Wkwkwk multifungsi
(?). Tapi itu emang dalam keadaan tertentu doang ko engga setiap saat zenius buat gua ngantuk-_- Pas SBMPTN
dan SIMAK UI, alhamdulillah lancar. Untung aja gua belajar buat soshumnya, karena FSRD taun ini beda sistem
penyeleksiannya. Nilai dulu baru gambar. Sedangkan temen2 gua rata2 gak begitu belajar soshum (yang
beberapa juga murtad dari IPA wkwk) Afterall, zenius sangat ngebantu gua SBMPTN~ untuk ngebut belajar IPS
dalam kurang dari 6 bulan. Makasih ya! Ps: Jangan lupa update TPA nya jadi kaya TPA tahun 2016 ini :D
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Awal tau zenius sih gw dari semester awal kelas 3.. darisitu gw nabung buat beli dvd nya di gramed.. nah yg paling

6/29/2016 10:17 PM

pertama gw pelajari adalah pelajaran biologi.. karena gw suka biologi, pas ada ulangan pun sangattt ngebantu gw
banget.. dan gw selalu jadi anak yg dapet nilai tertinggi biologi entah itu quiz. Ulangan. Nyampe beberapa bulan
gw selalu kekurangan waktu buat belajar.. entah itu time management gw yg buruk atau gimana gw ga ngerti... yg
pasti dari pulang sekolah gw selalu disuruh jagain adek kembar gw sama mama .. karena mama gw kerja sampe
malem dan dirumah gada orang.. ya jam belajar gw dikorbaninlaaahhhh... sampe akhirnya nilai UN gw ancur dan
gw ga lolos snmptn.. bingung mau gmana lagi akhirnya pas akhir april gw belajar secara diam-diam.. adek gw gw
titipin ke bibi gw dan tibalah sbmptn... gw paling inget waktu itu gw bangun jam 4 pagi terus mandi. Sholat.. dan
siap2 buat berangkat ke tempat test... ga lupa gw minta restu sama ortu gw.. dan gw berangkat sendiri naik motor
ujan-ujanan ke lokasi test ya sekita 2 jam an lah.. dan disitu pas tes saintek gw cuma ngerjain soal biologi doang...
dan tpa pun cuma sekitar 45 an... alhamdulillah sekarang gw diterima dipilihan 3 Agroekoteknologi untirta... ????
217

Superrrrrrr bikin paham alur pembelajaran yang bener, terutama matematika, gw berasa kayak nemuin mata rantai
dalam sistem rumus rumus matematika itu. Jadi nggak perlu kolot sama rumus rumus yg instan, gue bisa

6/29/2016 10:15 PM

nyelesain soal soal matematika sbmptn. Bahkan tanpa mengingat rumus sama sekali, rasanya beda banget
sebelum make zenius. Zenius makasih banyaaaak. Bang sabda makasih banyaaaaaak
218

Sebenernya belajar pke zenius dikala ada kuota dan lg males buka buku aja sih kak. Hehe krn lbh sering bljr dr

6/29/2016 10:15 PM

bimbel dan ngerjain soal2 dr bimbel aku. Aku gk trllu suka bljr lewat layar krn bkin mata perih trus klo kelamaan
natap layar bs pusing kak. ?? Paling seneng dengerin mtk! soalnya aku plg suka pelajaran mtk, yg lainnya jarang
aku buka apalagi fisika ?? sorry fisika aku sgt tak tertarik padamu ??✌ Ohiya biologinya please kecptn deh
ngomongnya kdg jd gak trllu menyimak apa yg dibilang. ?? Tau zenius sbnrnya dr temen skolah udh lama tp gk
begitu tertarik awal2 krn gangerti prosedurnya wkwkwk. Terus pas sbm15 gk pke zenius sih kak tp nebeng temen
yg punya zenius bljr breng. Sampai akhirnya tdk ada PTN yg menerimaku di jalur apapun. Yaudah pasrah ?? Pas
memutuskan utk mengulang 1 th belajar, sy lgsg beli voucher zenius 1 thn, rencananya mau bljr sndri lwt tutor
zenius, tp ortu nyarani buat bljr bimbel jg, yadah ikut apa ortu blg aja dah. Hehehe Jujur aja aku buka zenius dlm
sebulan kdang ada kdg enggak, keseringan enggak sih. Hehe maap ya kak. Tp klo lg rjin bngt aku bs tiap hari buka
zenius.
219

Hahaha mantap!!! ;)

6/29/2016 10:14 PM

220

Pengalaman sebagai pengguna zenius gak bisa gua ungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya Zenius emang TOP.

6/29/2016 10:14 PM

Gak usah ragu deh pake zenius,langsung japri aja vouchernya dan nikmati ribuan video yang bakal bantu lu masuk
univ impian. Thanks zenius.net
221

aku kebetulan anaknya suka gak gampang ngantuk zen kalau malam itu, jadi aku memanfaatkan waktu malam itu

6/29/2016 10:11 PM

buat belajar pake zen, mantengin penjabarannya sabda dan wilona begitu hehe dan aku ngerasa cocok banget
belajar malam gitu rasanya lebih masuk ke otak, lebih cepet faham sama pelajarannya mungkin efek malam yang
gak seberisik siang kali yaa. dan hal ini cuma bisa aku dapetin dari zenius, kalau ngikut bimbel normal kayak orang
lain yang masuk jam sore gitu aku gak cocok zen selain harganya mahal dan berisik berisik juga malah jadinya
ngerumpi bukan belajar kalau di kelas bimbel gitu. oh ya btw walau ini tahun ke-2 aku sebagai user zen, tahun
kemarin belum rejeki, baru deh tahun ini alhamdulillah aku lolos di sbmptn walau di piulihan ke-2 yaitu di fakultas
hukum UNPAD. secara keseluruhan sih aku puas dan merasa terbantu dengan menggunakan zenius ini. sukses
terus untuk zenius!
222

thanks zenius, semenjak menggunakan zenius saya mulai belajar dengan benar dan tepat. mengerti teknik dan

6/29/2016 10:06 PM

konsep. membuat kita mengerti banget dan akhir dapat hasil yang maksimal :)
223

Suara tutornya sexy banget dah.. gua jadi gampang ngerti, terus nempel banget di otak setiap matapelajarannya

6/29/2016 10:03 PM

224

Gue Alumni tahun 2015 , pertama kali tau zenius itu kelas 12 kalo gak salah :p, waktu itu sih masih biasa biasa aja
liatnya ,nah ketika kena cobaan hidup ...jyahh :D, oke lanjut waktu itu gue gak keterima di snmptn ,sbmptn,um

6/29/2016 10:03 PM

ugm,usm stan,um upn,dan um unsoed.bayangin men gimana sakitnya... 6x ditolak berturut turut :'(, bener bener
depresi , stress,campur aduk deh pokoknya :( , nah abis itu gue lagi iseng iseng browsing trus liat iklan zenius.net
gue jadi inget website ini dan gue buka , trus gue liat testi pengguna zenius.net tahun sebelumnya ,nah setelah
baca baca testi ,kok kayanya asik yah , nah abis gue cari tau gimana cara dapetin vouchernya , trus daftar dan gue
cus ke indomaret untuk bayar ,nah abis itu baru mulai deh perjuangan yang awal awal sih emang semangat yah ,
selanjutnya semangatnya malah naik turun gitu tapi gue ga menyerah gue tonton videonya sabda yg build
foundation itu lah apa namanya lupa , gue terapin , gue uninstal game ,sosmed yg ga terlalu penting , pokoknya yg
bisa bikin waktu lo abis seharinan cuma buat aplikasi itu deh , trus tiap minggu paling ngga olahraga 1x lari pagi
biar aliran darah lancar ke otak , dan jangan lupa perbanyak doa,lalu hari demi hari gue lewatin lalu pas hari H ,jujur
gue sebenernya belum begitu siap karena ada beberapa materi yang belum paham , tapi bagaimanapun juga mau
ga mau ,suka ga suka , kudu dilakuin ,basmalah ... Dan akhrirnya hari pengimuman tiba gue deg degan bukan
main karena kebayang bayang kegagalan tahun lalu dan hasilnya .... Alhamdulillah gue ketrima di pilihan kedua ,
yah meskipun belum begitu puas ,karena ga lolos di pilihan pertama , yah gue sadar juga sih soalnya gue kurang
maksimal usahanya masih setengah setengah , tapi at least gue bersyukur :)
225

selama 1 bulan belajar dizenius rasanya cukup puas lah,banyak konsep2 yang sebenernya mudah dipahami..tapi
rasanya buat belajar 1 Bulan untuk persiapan SBMPTN yang notabene nya kurang 1 Bulan doang kurang..saya
lebih mudah mencerna materi di zenius ketimbang di Bimbel **C secara zenius lebih detail dalam jelasin konsep
serta materi.. Next Plan Insyaalloh saya mau beli voucher 1 Tahun buat nyiapin Materi untuk SBMPTN 2017 biar
lebih siap dari pada tahun ini, Do'a in ya hehe Wish Me Luck..Thank you so much Zen :)
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226

Sebenernya tau zenius dari kelas 10 tapi baru pake pas mau mepet sbmptn. Belajar pake zenius tuh... ah gak bisa
diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya super duper keren, belajarnya pake konsep jadi gak ngabisin waktu

6/29/2016 9:47 PM

cuma buat menghafal. Belajarnya juga gak boring, rela deh begadang kalo sama zenius. Setelah ngerjain soal
sbmptn sempet agak kesusahan sih soalnya ya persiapan yang super mepettt. Tapi, Alhamdulillah bisa lolos
walaupun pilihan kedua.
227

Jujur gue seneng banget bisa belajar pake zenius karna apa ? karna disini gue bisa belajar bener" ngengonsep
banget, banyak insight yang menurutku itu warbiasyah sekale :D yg sebelumnya belum pernah gue

6/29/2016 9:46 PM

denger/pelajari. Bahkan tiap orang yg gue temui dgn senang hati gue promosiin tuh zenius, tujuannya 1 biar
mereka belajar dgn bener, bener" ngengonsep bukan belajar yang abal-abalan. Sebenernya gue udah kuliah
disalah satu pts di Solo tapi ya gitu gue ngerasa kalo gue salah jurusan dan akhirnya tahun ini dengan
mempertimbangkan matang" minta restu ke ortu untuk cuti "sumpah yang ini susah bgt bujuknya" akhirnya gue
memilih lintas jurusan, karna gue ngerasa gacocok di saintek dan gue sadar passion gue ada disalah satu prodi
soshum. SBMPTN kemarin buat kalian yang tesnya di UNY Fmipa A ruang D pasti kalian ngerasain apa yg gue
rasain, masuk ruangan tes nggak on time men, molor sekitar 6/8 menit dan menurutku ini fatal banget seharusnya
waktu segitu cukup buat ngerjain 4/5 soal eh tapi malah masih kepake buat buletin identitas diri dan asli gegara hal
ini yang bikin gue grogi, deg-degan waktu ngerjain seakan buyar meski gue udah nyoba untuk serileks mungkin,
seinget gue cuma yakin di tkpa yang pola gambar dan barisan. Tes yang sesi kedua bagian soshum pun juga
sama, ruang samping sebelah tempat tesku belum waktunya masuk eh udah masuk duluan, mereka ngisi identitas
juga duluan. Ya Allah sumpah ini pengalaman sbmptnku yg tragis :'( gue cuman bisa pasrah sepulang tes,
pengumuman kemaren gue ngga lolos lagi men :'( dan you know sampek sekarang gue belom ngomong ke ayah
kalo gue gagal lagi, gue terlalu takut darah tinggi beliau naik lagi cuma ibu dan kakak gue yang udah tau. Ya gue
cuma bisa berdoa mudah"an utul ugm gue bisa tembus aamiin dan selamat yak buat kalian yang lolos.. Makasih
juga buat zenius bimbingan belajar yg paling gokiiiil abeeess banyak "Oh momen" yang gue rasain apalagi gue
yang linjur :D belajar di zenius gue ngerasa kek orang yg keciiiill bgt karna apa ? karna insight yg gue punya
ternyata belum ada apa" men, disini juga surganya insight dan lo lo semua harus cobain :D serius ngga bohong lo
harus ngerasain nikmatnya ilmu yg diajarin zenius. Ohiya semoga kedepannya video" soshum bisa lebih dilengkapi
lagi yak biar enakan gitu belajarnya kalo sumbernya lengkap wehehee Udeh segini dulu ye.. maaf kebanyakan
curhat dan panjang bingiit :D untuk kosakata "gue" buat kalian yang dengernya agak geli maapin yak :D karna
udah kebiasaan denger gaya obrolannya tutor zenius waktu jelasin wehehee.. Wookee sukses selalu zen :) :)
228

Pertama daftar zenius kan Desember. Sesekali liat video sesuai materi di kelas. Pas istirahat gue juga dengerin

6/29/2016 9:42 PM

materi zenius sambil makan. Biar nggak ganggu gue pinjem headset sama temen eh, dia malah penasaran apa
yang gue dengerin. Dia liat, tertarik, terus daftar juga. Habis itu temen2 gue yang lain juga pada nglirik penasaran.
Terus pada ikut ikutan daftar deh. Temen gue yang daftar 10 (yang gue tau) tapi setelah gue survei ternyata kelas
lain pun banyak yang daftar (beberapa daftar nya habis un hehe telat ya --") Thanks banget buat zenius bikin gue
ma temen2 lolos SBMPTN walau bukan pilihan pertama :)
229

Zenius itu keren banget, konsepnya ngena bahkan kebayang terus. Dan yang paling gw suka adalah tentornya

6/29/2016 9:37 PM

yang kekinian abis, jadi ngedengerin itu ngga bosen bosen hehehe
230

modal zenius saja tidak akan bisa. 1 dari 3 teman saya lolos, saya tidak :( soal soal sbm nya tambahin ya. zenius

6/29/2016 9:35 PM

bagus koooqq. maaf saya mengisi tidak lengkap, saya murni mau ngasih tau kalau saya sedih, akademik saya sgt
baik disekolah krn zenius, tapi tampolan bangat buat saya krn gagal sbm
231

Dalam menggadapi SBMPTN kita harus benar benar fokus dan belajar sungguh" agar bisa lulus. Kemudian kamu
har

6/29/2016 9:30 PM

232

Jadi gini. Karena aku gak ketrima di snm dari awal,langsung banting setir belajar sbm dari zenius. Zenius itu keren
bree apalagi matematikanya. Akhirnya di ujung kelas 12 aku gak remed matematika (padhal langganan terus) ????

6/29/2016 9:27 PM

mulai dah optimis buat belajar sbmptn. Babat habis ekonomi dan sejarah, ikutin semua kiat kiat di blog
zenius,ikutan try out 7kali,bimbel,terus malemnya ngedate bareng zenius. Nah waktu mau UN nih tempatnya
ngenalin zenius ke temen temen. Pake akunku kita bareng bareng streamingan pake zenius. Alhamdulillah rata2
kelasku UN paling tinggi. Belum sampe disitu,akhirnya aku ketrima di sbmptn. Walau pilihan ketiga *daripada gak
dipilih sama sekali lol. Makasih zen udah bantuin banyak banget semoga UM ketrima *aamiin. Karena zenius yang
ampuh ini akhirnya aku rela menularkan ke adik2ku buat selingkuh sama kamu. Big laff zenn
233

Pertama kali pake zenius, gue ketagihan banget. Parah. Setelah gue dengerin zen learning guide nya Sabda,

6/29/2016 9:18 PM

pikiran gue langsung kebuka dan gue sadar kalo cara belajar gue selama ini salah. Grgr zenius, belajar buat gue itu
jadi hobi, jadi asik bgt dan cinta sama belajar. Gue suka banget sama penjelasan semua tutor, asik ga ngebosenin
dan yg paling penting langsung nempel diotak. Gue jadi lebih nyantai dalam belajar (dalam arti belajar ga kerasa
beban). Tapi mungkin karena usaha gue masih kurang, jadi gue belum lulus sbmptn tahun ini hehe. Gimanapun
juga, gue bersyukur banget bisa tau zenius. Lulus sbm itu cuma hadiah kecil dr zenius, hadiah sesungguhnya itu
yang penting. Zenius ngubah pola pikir gue, ngubah kebiasaan gue terutama dalam belajar, dan berdampak banget
buat hidup gue. Cinta banget sama zenius! Makasih semua tutor, semoga bisa terus memberikan ilmu2nya buat
penerus bangsa selanjut2nya ya. Dan, gue masih semangat buat ikut sbm lagi taun depan haha. Sukses terus,
zen! :)
234

Metode belajar di Zenius itu keren, asik, bikin nagih, meski enggak keterima SBMPTN, tapi gua seneng banget
bisa kenal sama zenius, doain diterima di utul UGM zens,;))

6/29/2016 9:15 PM

235

pake zenius yahudd bener, tapi gak seru karena gak lolos wkwkwk, terlalu singkat aja kali serius ama zeniusnya

6/29/2016 9:12 PM
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Belajar pake zenius itu menyenangkan,materi yang di ajarkan jelas mengedepankan konsep pemahaman. mau

6/29/2016 9:09 PM

soal sesulit apa pun bisa di lewati kalo udah paham konsep yang di ajarin zenius Mantaf lah zenius
237

Bingung banget pas udah kelas 12 . Mau Kerja mental belum siap . Mau kuliah juga susah . Kan saya dari SMK .

6/29/2016 8:52 PM

Pas udah mepet2 mau UCO . Ketemu nih sama zenius . Jadi makin yakin buat ngelanjutin ke jenjang perkuliahan .
Dari SMK yg blm pernah diajarin pelajaran ekonomi-geografi-sosiologi . Nekat ambil soshum . 3 bulan belajar dari
zenius . Semua materi ini . Dan Boom . Selamat anda lolos SBMPTN 2016 . Wuuh seneng banget . Bersyukur
bisa ketemu sama zenius :D
238

opini saya, zenius itu nggak "sugar-coating" kayak dulu sma, langsung straight to the point apa yang mau diajarin

6/29/2016 8:50 PM

ya langsung. Saya sendiri baru menggunakan zenius pada tahun kedua (saya 2015 T.Kimia UNDIP). Pengajarnya
terutama kak sabdaps keren abis ngajarnya, nggak ribet. Biologi, Kimia, Fisika juga dibikin lebih simple dan
langsung tepat sasaran. Zenius juga bisa dipake kapan aja.. walaupun saya masih ikut kuliah, di waktu luang pun
saya masih bisa buka zenius lewat laptop atau internet daripada mager ambil buku pelajaran (tapi buku pelajaran
tetep dipake kok wkwkwk) Shoutout to zenius! keren abis! mantaappp
239

Menurut gw pake zenius itu asik, kalo suara tutornya itu asik. Contohnya bang sabda kak wilo trus kak pio kalo gak
salah yang ngajar sosiologi. Trus kalo sejarah sama geografi itu aku kurang suka karena pengajarnya cepet

6/29/2016 8:40 PM

ngebuat aku ngantuk dengan suaranya?? Setelah ngerjain sbmptn aku kan belajar fokusin banget ke sosiologi aku
belajar ngebut karena aku lintas jurusan dari SMA, aku bisa kok ngerjain sosiologi tapi di pelajaran yang lain agak
kurang??
240

Sebenernya konsep yang diberikan bagus cuman ada beberapa tentor yg terlalu cepat dalam penyampaiannya

6/29/2016 8:40 PM

241

Tahun lalu pas saya masih kelas 12 saya cuman denger zenius selewat selewat aja, trus suka liat di twitter testi dr
alumni yang udah nyoba zenius. Mulai tertarik deh disitu. Tapi saya belum berani buat beli, sampai suatu ketika

6/29/2016 8:37 PM

temen beli dan ikutan nebeng dulu, eh enak juga loh. Tapi karna waktu itu mepet banget sama waktu sbm nya jd
gak beli deh alhasil saya gagal. Saya mutusin buat kejar negeri satu tahun dipake buat belajar pake zen. Konsep
nya enak banget, nggak sekedar belajar ya belajar, ngena banget. Zen mantep banget deh
242

Lengkap BGT! Cocok, dan mudah dimengerti

6/29/2016 8:34 PM

243

Awal kenal sama Zenius itu waktu kelas 2 SMA, gue suka baca-baca artikel di blog zenius... Awalnya sih gag

6/29/2016 8:24 PM

kepikiran buat daftar jadi member zenius, ehh tapi setelah dengar cerita kaka kelas yg katanya soal SBMPYN itu
sulit banget, jadinya gue nyari teman deh buat daftar jadi member zenius. Gue daftar jadi member zenius itu awal
bulan januari 2016, tapi setelah daftar jadi member ada kendala yang menghambat gue untuk bisa nonton video di
zenius, kendalanya itu JARINGAN!! ohh no... Jadinya gue bela-belain bangun tengah malam buat nonton video di
zenius, karena jaringan di daerah gue lancarnya nanti tengah malam sampe subuh... Karena jaringan gue jadi
malas banget buat belajar pakai zenius. Nah, selesai UN baru gue giat mantengin tuh video di zenius, bulan april
itu gue jg masih jarang buka zenius (masih ngarep SNMPTN) sampai pada akhirnya gue dinyatakan gak keterima
SNMPTN baru deh gue intens banget belajar SBMPTN peke zenius. Pada saat tes, gue pasrah liat soalnya...
SUSAH banget mennn, SAINTEK gue hanyaisi 12 dari 60 soal TKPA gue hanya isi 43 dari 90 soal Saat ujian gue
ngerasa minder sama yang ujian di ruangan gue, karena mereka semua ngejawab soalnya banyak bener, mungkin
cuma gue yang ngisi paling dikit hehehe Tapi walaupun gue hanya ngisi dikit, gue bersyukur karena gue bisa
keterima di pilihan pertama prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Makassar... Alhamdulillah Ya Allah Makasih
juga buat zenius yg selama 5 bulan terakhir udah ngabantu banget dalam belajar.
244

Sebagai anak yang lintas jurusan pastinya harus ngejar banget yang namanya materi. Kalo pagi sampe siang
bimbel kalo malem hajar video-video zenius. Zenius tuh kaya..apa ya, dijelasin konsep dari materinya tuh enak jadi

6/29/2016 8:22 PM

ngerti dan nempel banget lah konsepnya. Materi yang dikasih pun ga muluk-muluk, udah diringkes gitu jadi enak
banget lah. Gokil pake zenius, nggak nyangka bisa tembus.
245

gw beruntung bisa tau zenius. belajar pake zenius enak, cara ngajarnya sante. cuman menurut gw ada beberapa

6/29/2016 8:22 PM

tutor yang cara ngejelasinnya kurang jelas. jadi untuk para tutor mohon di perbaiki cara mengajarnya. usahain
supaya user ga bosen. tapi bagaimanapun gw sangat berterima kasih sama para tutor zenius, gw dapet banyak
ilmu dari sini dan cukup memotivasi. thanks a lot, wish you all the best
246

First agak susah dipelajari apalagi postulat, pada awalnya gue kagak ngerti tapi lama kelamaan mulai dari

6/29/2016 8:21 PM

postulatlah membuat pelajaran yang susah jadi mudah, setelah menggunakan produk zenius alhamdullilah prestasi
di sekolah terus meningkat dan akhirnya keterima di PTN yang diinginkan. Terima Kasih Zen atas Tutorialnya
247

Cerita bagian ini bakal panjang banget. Jadi mungkin bakal ditulisin di blog aku. I'll share it. THANKYOU SO

6/29/2016 8:21 PM

MUCH ZENN!! EVERY SINGLE THING OF YOU MEANS SO MUCH FOR ME!! MAYBE I CAN'T THANK
ENOUGH. BUT YEAH THANKYOU SO MUCH!! ps: salam buat sabda yaa. Bilangin yurdha fadhila sayang banget
sama sabdaaa :'3
248

Zenius tuh mantep lah klo lo pada nyari tempat buat membangun diri lo lebih oke dalam hal intellektual disini

6/29/2016 8:20 PM

bro/sis tempatnya. Mungkin bnyak cara zenius yg rada aneh karna beda dan terkesan ribet tpi percaya ma gua klo
lo maksain diri lo sampe bener" kebiasa dengan cara" zenius mulai dari bangun mental,nguasain konsep,hajar
soal" kapsel dengan cara" ajaib sampe menambah insight yang mungkin bisa lo pake tiap hari nanti lo pada bisa
ngerasain gimana enak nya idup lo.
249

Cukup bikin refresh otak buat nginget2 materi lama

6/29/2016 8:15 PM
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Pertama kenal zenius dari temen yang beli set cd zenius ( kebetulan sekolahku sekolah berasrama). Biasanya

6/29/2016 8:11 PM

kalau dia lagi istirahat, saya biasa minjam zeniusnya. Setelah belajar di sekolah + bantuan zenius, saya dapat lolos
SBMPTN. Walau hanya belajar selama 5 bulan
251

Alhamdulillah semenjak pakai zenius, semenjak mantengin zenius learning dari bang sabda, mindset gue terhadap

6/29/2016 8:02 PM

dunia terhadap permasalahan dan terlebih selfconsept lebih terbuka, lebih terarah, lebih mantep. It's wonderful.
Masih kerasa efeknya hingga sekarang. Thanks for you bang sabda, sehat selalu. Skill mathematic, scientific,
reasoning and socialnya dapet bgt. Dan yang bikin gue tertarik bgt sampe ngulik-ngulik blog dan personal acc
tentor zenius adalah kakak-kakak tentornya bener-bener berkualitas, bener-bener bermutu, bener-bener zenius!!!
Ah gue pengen seperti mereka! Gue pengen share with others gini lho proses kbm yang sebaiknya, penanaman
konsep dan character building. Semenjak itu gue tertarik buat jadi seorang pendidik yang berkualitas! Meskipun gue
nggak masuk dibidang keguruan. Sayangnya selama proses belajar gue masih sering lalai, alhasil ya beginilah.
Tapi Alhamdulillah, perjuangan selama ini terbayarkan. Setelah 3x gagal dalam penyeleksian berkas. Dan
Alhamdulillah! Gue bisa buktiin bahwa nilai rapor nggak bisa nentuin keberhasilan seseorang. Bener kata bang
sabda, nggak nyesel lo ngejalanin SBM, karena ngaruh banget buat longlife. Dan gue ngerasain perubahan mental
dan berfikir yang lebih baik itu.Thanks for all tentor zenius. Semoga zenius semakin jaya! Dan semoga anak-anak
indonesia dapat merasakan pendidikan yang sebenernya! Salam pendidikan!
252

Saya sebagai pengguna zenius, merasa lebih mudah dalam mengerjakan berbagai hal,seperti membuat soal-soal.

6/29/2016 7:59 PM

Yang soal tersebut hampir sama dengan SBMPTN.Dan berkat zenius juga saya lulus SBMPTN
253

zenius itu keren pake banget, direkomendasiin banget buat kalian yg jatuh cinta sama ilmu pengetahuan deh, di

6/29/2016 7:57 PM

zenius kalian bakalan nemu banyak hal yg jd pertanyaan lo selama sekolah, keren banget deh.. sayangnya baru
nyadar, kalo zenius keren, udh mepet sbmptn. cuman sempet 5-7 hari doang sblm sbmptn, alhasil nyesel tp jd
punya semangat membara buat naklukin soal sbmptn maupun soal um lain.. dan gue sempet mikir juga mungkin
ga butuh skolah lagi, cukup sekolah aja di zenius wkwk. Intinya semua orang harus tau kalo zenius itu keren, dan
gue rasa Indonesia butuh Zenius. Sebenernya ada bbrp video yg belum nyampe bgt konsep materinya, msh
ngejelasin kaya guru dikelas, tp lebih banyakan video yang keren kok, yg ngonsep banggett. Zenius emang
Genius.
254

Pengalaman gua pakai zenius sangat mengesankan dan mengasyikan di zenius melatih cara berfikir yang benar

6/29/2016 7:54 PM

dan cara mengajarkannya menggunakan konsep jadi tidak terlalu rumit dan tidak panjang lebar walaupun akhirnya
gua gagal sbmptn yang kedua kalinya gua masih ingat ketika belajar pakai zenius gua cabut kuliah karena ingin
lolos sbm dan belajar di perpus gua juga belajar bareng sama teman seperjuangan yang nasib sama seperti gua
gagal bahkan gua juga relain belajar uas kuliah gua yang akhirnya nilainya jelek hanya untuk belajar sbm pakai
zenius tapi apa daya takdir tidak berpihak kepada saya dan semuanya sia sia tapi gua berterima kasih bangat buat
zenius yang membuat gua bisa nyaman belajar pakai zenius dan ilmunya sangat berguna bagi gua
255

Jadi aku anak ipa yang sebenernya sadar banget kalo jiwa dan kemampuan aku di ips *ea. Impian aku dari dulu

6/29/2016 7:39 PM

pengen masuk HI. Tapi ya setelah diskusi dengan keluarga akhirnya aku tetep diipa toh aku juga tetep jadi ranking
di kelas. Tapi efeknya aku jadi keteteran sendiri. Belajar sering kaga ngerti dan malesan. Jadi selain ngandelin
guru privat ya belajar di zenius buat review gitu. Btw aku udah pake zenius dari SMP. Nah gara2 kemampuan ipa
aku yg standar dan alhasil keteteran, aku sampe lupa sama tujuan aku kuliah di ips dan ambil HI. Akhirny aku baru
persiapan ke soshum pas selesai US jadi belajarnya ga terlalu padet lagi di ipa smbil aku nyiapin buat un. Yaaaa
belajar ips di zenius plus stelah aku slesai un aku ikut bimbel intensif di soshum. Yaaaa awalnya ngerasa
ktinggalan bget dri tmen2 yg dari awal udh dikelas ips. Tapi ya aku berjuang dan lama2 aku bisa ngerasa progress
aku di soshum. Jadi bimbel bener2 ngebantu dan zenius makin menyempurnakan persiapan aku karena aku bsa
review, memperdalam, dan latihan soal kpanpun. Walupun ga keterima di pilihan pertama (HI unpad) aku tetep
bersyukur karena aku bisa lulus sbmptn dan dapet di undip. Aku pikir perjuangan aku ga sia2 juga meskipun
startku telat. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Oiyaa thanks bget yaa buat zenius yg udah nemenin selama
kurang lebih 5 tahun hehe. Recommended bget pkonya pake zenius ini ^^
256

Suka mikir mending dari pas lulus smp , udh kenal ama zenius .mnrt akusih mending bljr zenius aja di banding di
sklh hehehe . Zenius bikin ngerti ampe konsep dan lama nempel di otaknya padahal aku anaknya lemot . Nyesel
baru tau zenius pas deket2 sbm . Oiyaa zenius itu efisien ga perlu byk biaya soalnya aku bkn org kaya he .Aku
orang nya jarang buka medsos jadi agak kudet kalo ada zenius :( . Bisasih jawab nya tapi kurang waktu dan aku
orang nya suka ga teliti .minta saran dong zen biar teliti dan ga terburu buru sama waktu kalo lagi ujian? .duh lupaa
pengalaman yg di sklh hahaha . Thanks zenius meskipun ga lulus sbm tapi karna aku anak smk dan beda sama
pelajaran sma sampe saat ini aku trs belajar ko trs mahamin konsep dari zenius . Taun ini inshaallah aku kuliah di
poltekkes bandung .semoga bisa lanjut s1 di UI dan lngsung ambil profesi apoteker amin :)
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Gue kenal zenius dari sebelum SBMPTN 2015, awalnya cuma penasaran aja trus beli voucher sebulan kebetulan
waktu itu udah H-1bulan esbeem. Gue tonton deh videonya tapi soal2 doang, materi gak sama sekali hahaa Gue

6/29/2016 6:34 PM

jarang buka juga karna bosen hahaha soalnya cuma nonton doang, ada sih dikit yg ikut ngerjain. Alhasil gue
GAGAL SBMPTN 2015! Gue udah ikut berbagai tes tapi ujung2nya yaa gagal. (Ditolak mulu gue syedih tau) ??
ada sih yg lulus tapi gak gue ambil dan gak dikasih tau juga sama ortu. Kenapa? karna gak suka! ( masih belagu
waktu itu) ?? kalo dikasih tau pasti udah disuruh disono -__- setelah mikir mikirr mikir dan dapet buanyak saran
dari orang2 akhirnya gue memutuskan buat gap year. Ya! gue ngulang esbeem 2016. Sedih bangeeeet ?? temen2
udah pada kuliah, lah gue? Di rumah aje belajar materi SMA lagi huhuu Daripada sedih mulu gue cari2 dah di
gugel motivasi2 gituuu eeeh ketemu lagi sama blog zenius. Whatt? Zenius lagiiiii???? -_______- Gue baca baca
baca dan baca *banyak amat dah* dan ternyata gak cuma gue doang yg ngerasain ditolak PTN. HAHAA Blognya
memotivasi gue buanget. Terutama Rifad (sebenernya ga mau nyebutin sih tapii ya giituuuu ) Wkwkwk Gue beli
lagi deh produk zenius tapi sekarang yg Xpedia. Gue tonton zen learning dulu. Sumpah gue dulu gak tau kalo ada
zen learning ?? Tenyata cara belajar gue selama ini SALAH! Banget malah. Gue jadi suka belajar walaupun ga
rajin2 banget sih wkwkw Tutor2nya keren2, gokil2, the best deh pokoknye Haha Terutama lu Sabda, udah bikin
gue sadar kalo belajar itu PENTING! PENTING! PENTING! Sumpah lu keren da! Piooo lo udah bikin gue suka
sama lo *eh sama sosiologi, jan geer dulu Wkwkwk padahal gue dulu anti banget sama sosiologi, remed mulu
hahaha Donna, wilo, semuanya gue ga bisa nyebutin satu2 thanks bangeeeet. Kalian sangat berjasa buat gue ??
Gue mutusin buat murtad ke IPS, sebenernya udah pengen dari dulu sih tapi ya karna gue gak yakin bisa lolos jadi
gue tetep tes saintek wkwkw Finally gue lolos SBMPTN 2016 Aaaaaaa seneng bangeeet walaupun ga pil.1 Nyesel
jg kenapa gue belajarnya ga serius, udah di uji sama Allah teteep aja ga serius ( gue orangnya emang gak bisa
serius2 amat sih) ?? Tapi mungkinn ini yg terbaik buat gue. Karna "Usaha akan berbanding lurus dengan hasil"
pokoknya gitu lah wkwk Zeniusss thanks bangeeet "jasamu takkan terlupakan" eaaaa Buat yg baca doain ya biar
gue bisa kuliah dengan bener dan bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama Aamiin... Wkwk Sebenernya
masih banyak yg ingin gue ceritain tapi kepanjangan ntar HaHaHaa Sekali lagi zeniusss tengkyu tengkyu tengkyu
????
258

Tau zenius itu waktu kira kira Februari 2016. Waktu itu gue lagi iseng-iseng nyari contoh soal dan pembahasan
TPA sbmptn, eh ternyata nemu zenius dan gue tau ini adalah yang gue butuhin! Gue adalah tipe anak yang
menjalani pembelajaraan di sekolah dengan asal-asalan. Makannya nilai rapor gue pas-pasan banget, dan ranking
tertinggi di kelas yang pernah gue raih adalah ranking 17! Alhasil saat pembagian KAP dan PIN SNMPTN 2016
gue dinyatakan "Tidak Diperkenankan Mengikuti SNMPTN 2016". Saat itu juga gue ngerasa goblok, gue ngerasa
gagal, gue ngerasa kedepannya bakal ancur-ancuran. Tapi saat itu gue bener bener bertekad masuk lewat
SBMPTN. Gue nemu zenius gue beli deh voucher yang 3 bulan patungan sama pacar gue yang sama sama
pejuang sbmptn hehe. Kita belajar bareng, saling ngajar, saling melengkapi. Dan saat pengumuman SNMPTN
banyak temen2 yang gak lolos dan mereka hampir belum persiapin buat sbmptn. Saat itu juga gue bersyukur
banget gak bisa ikut SNMPTN karena itu bikin gue fokus persiapan SBMPTN yang lebih matang dari yang lain.
Untuk pertama kalinya gue menghadapi sebuah ujian dengan sangat siap. Walaupun ternyata soal TPA sbmptn
tahun ini banyak berubah pola tapi alhamdulillah dengan pola berpikir yang diajarin Bang Sabda (makasih loh
bang) gue bisa ngerjain dan lulus SBMPTN 2016. Salah Anak FIKOM UNPAD 2016 :D
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Buat aku belajar pake zenius itu enak banget.. berasa kayak punya guru privat di rumah, tapi sayangnya ngga bisa

6/29/2016 6:12 PM

nanya, terus ntah kenapa tiap nonton aku suka ketiduran . Mungkin karena tipe pembelajarannya bukan tipe
"komunikasi timbal balik" jadi kadang jenuh hehe.. Sebenernya sih aku udah berlangganan zenius dari 1 tahun
yang lalu,, tapi karena belajarnya tergantung mood kadang sering kadang nggak jadi kurang kerasa manfaatnya..
Btw,, belajar pake zenius cukup efektif ko buat aku yang gak les sama sekali.. aku gaikut les dan Alhamdulillah
keterima SBMPTN walaupun di pilihan ke 3.Jujur rasanya agak sedih. Tapi wajar sih karena aku baru mulai belajar
sbmptn pas bulan Januari,, dan ketika bulan Maret sampai April aku malahan teralihkan fokusnya belajar buat UN..
Karena aku ga les jadi aku usaha belajar terus dengan nonton zenius buat dapet nilai UN yang bagus. Tapi
sayangnya karena di sekolah aku UN-nya CBT jadi anak-anak yang les (*NGGA semuanya yaa) udah dapet
bocoran soal PBT dan itu soalnya banyak yang sama .. Walaupun mungkin angkanya beda tapi karena tipe
soalnya sama temen-temen aku yang les cukup nginget-nginget aja cara ngerjain soalnya dari bimbel dan saat
setengah jam mau UN temen-temen yang bimbel itu malah ngebahas soal PBT bareng- bareng, dan dari soal PBT
itulah mereka bisa ngerjain UN cukup lancar.. Bukannya mau memojokkan anak bimbel, tapi kebanyakan anak
bimbel yang aku kenal (walaupun ga semuanya) melakukan hal seperti itu. Jujur aku yang udah belajar cukup
keras bisa dengan mudahnya dikalahkan mereka yang hanya bermodalkan punya soal pbt atau fotonya dan saat
pengumuman hasil UN kebanyakan dari mereka dapat nilai yang memuaskan dengan rata2 nilai diatas 8. Saat UN
jujur mental aku kacau banget,, karena cukup kaget soal UN tahun sekarang beda banget sama tahun-tahun lalu
dan cukup sulit belum lagi temen-temen pada dengan mudahnya cukup ngapalin cara ngerjain soalnya dari soal
pbt yang mereka punya. Alhasil rata2 unku hanya 6 koma sekian. Karena nilai UN itu mempengaruhi undangan dan
nilai aku di rapot biasa aja aku sadar aku harus benar-benar ngandelin sbmptn .Aku belajar seharian pas libur,
ngerjain soal dari tahun ke tahun terus liat pembahasannya di zenius .Saat itulah aku bener-bener ngerasaain
manfaat pake zenius dan nyesel juga kenapa waktu dulu jarang buka zenius padahal udah berlangganan.
Pengumuman SNMPTN pun tiba dan sesuai perkiraan aku memang nggak diterima. Ngga kaget sih karena dari
awal juga aku ngerasa nilai aku memang biasa aja dan kemungkinan keterimanya memang kecil. Waktu masih
tersisa beberapa minggu aku manfaatin waktu itu buat belajar semaksimal mungkin. Siang malam aku nontonin
video dari tutor-tutor zenius mulai dari Bang Sabda yang suaranya seksi abis (*serak-serak banjir gimana gitu) :D,
terus Bang Pras yang kalau ngejelasin banyak gambar dan warnanya yang aku suka banget, tak lupa Kak Wilo
yang saat ngejelasin singkat, padat, jelas dan suaranya yang ngademin. Bikin ngerti dah pembahasan TPA-nya.
Belum lagi penjelasan Kak Yoki, dan Kak Wisnu bikin ngerti banget dah pokoknya.. Waktu SBMPTN pun tiba jujur
aku masih ngerasa belum siap buat SBMPTN. Rasanya deg-degan, pas TKD kayanya aku cuman ngisi 26 soalan
dan pas liat TPA asli kaget banget ! TPA-nya cukup sulit dan muncul beberapa soal tipe baru yang ga pernah
muncul di SBMPTN tahun kemarin, tapi berkat pencerahannya Kak Wilo di zenius akhirnya aku bisa kerjain
walaupun ga semua. Thank Kas Wilooo :* Satu bulan berlalu. Tepatnya saat tanggal 28 aku cek pengumuman dan
yess!! aku diterima walaupun bukan di pilihan pertama aku udah cukup bersyukur ko keterima di pilihan ketiga di
UPI-Biologi.. Pokoknya thanks bangettt buat tutor Zenius semuaaaaa... :* *Niatnya sih aku mau berlangganan satu
tahun lagi karena penasaran buat ikutan sbmptn di tahun berikutnya. Barangkali aja keterima di pilihan pertama
mohon doanya yaa .. :)
260

Di sekolah saya, guru matematika saya memberikan latihan soal yang beraumber dari zenius. Dan, ternyata soal"
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yang sulit itu rata" dari zenius tersebut. Di sekolah saya siswa"nya udah diasupin soal" sbmptn dari kelas 10,
jadinya setiap ulangan atau tugas itu biasanya berbobot sbmptn gitu. Karena, ditargetkan untuk bisa masuk
universitas negri semua. Dan, zenius merupakan salah satu jenis soal sbmptn yang luar biasaahhh :D
261

baru pertama kali pake zenius waktu gua ambil intensif alumni di lbb di bandung (sebut saja g.o) haha, gua tau
zenius pertama kali dari temen" gua yang pada rame" pake zenius untuk ngebantu persiapan mereka di sbmptn

6/29/2016 5:54 PM

2016, tapi disitu gua masih mikir" pake zenius (soalnya belum penasaran bgt)hehe, dan akhirnya gua baru mutusin
untuk beli produk zenius di bulan maret 2016 Xpedia 2.0 di salman itb, ketika gua coba buka, gua gak nyesel, dan
baru tau ada bimbel yang keren bgt sekeren ini, gua excited bgt, tapi sayangnya diakhir bulan maret itu gua sakit
zen, yang dimana gua butuh istirahat bgt, dan kalo belajar gak bisa konsen, dan akhirnya gua baru sadar kalo
tembus sbmptn itu gak gampang, apalagi yang mau masuk itb kyk gua, oh iya, dari bulan agustus 2015 sampe
februari 2016 itu gua main" belajarnya alias gak serius, dan sekarang gua nyesel bgt zen, tapi beruntung gua
masih ada kesempatan terakhir di tahun depan, mungkin gua akan habis"an disini (kalo gak lulus ujianmandiri
juga) hehe. btw, gua mau protes nih soal kaga adanya mastering tanda mutlak di zenius yg gua beli nih, cuma
sungkan aja bilangnya di club. but over all zenius keren abiss, blognya yang gua buka baru " ini juga membantu
bgt.. Thanks a lot ya kakak" pengajar zenius yang kece" bgt waktu ngajar, sensenya dapet bgt! mungkin itu aja,
thankyou!
262

walaupun belom keterima taun ini tapi bakalan belajar buat sbm taun depan sedini mungkin lewat zenius. agak
nyesel gapake zenius dr dulu. reccomend bgt pokoknya!!!
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Zenius terkece lah. Bersyukur kenal zenius, walaupun telat joinnya:') Alhamdulillah banget bisa lolos sbm.
Terimakasih sudah menemani belajar sebulan kemaren. Rasanya setelah ngerjain soal sbm kemaren sih, pasrah

6/29/2016 5:47 PM

hahaha. Pokoknya tawakal aja waktu itu. Udah berusaha, tinggal doa aja, minta sama Allah semoga diberikan yang
terbaik?????? Bang sabda dan seluruh tim, terima kasih banyak yaaa!??????
264

Zenius asik deh, bikin ngerti konsep ilmu pengetahuan, nggak cuma soal bisa ngerjain soal, tapi bisa ngerti esensi
dari ilmu itu sendiri.
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265

Zenius kerennn bangeett! Apalagi ringkasan materi buat sbmptn nya itu lho! Lengkap banget terutama sejarahnya!
Terus matematikanya juga oke banget ngejelasin step by step sampe bikin aku ngerti! Temen-temenku juga

6/29/2016 5:33 PM

banyak banget yang pake Zenius dan mereka juga seneng banget ketemu website se edukatif ini! Udah gituuuuu,
sharing2 pengalaman dan tips tips yang ada di blog zenius bener bener berguna banget untuk menghadapi
SBMPTN! sukses terus zenius! (oiya saran ajanih, materi geografinya diperlengkap dongsss hehe)
266

Zenius keren banget! Gue gak perlu takut dimarahin sama siapa-siapa kalo gak ngerti materinya wkwk Tapi
biasanya gue langsung ngerti sih sama materi yg disampein, soalnya para tutornya ngejelasin denga Gue gak tau

6/29/2016 5:17 PM

soal SBMPTN yg gue kerjain termasuk susah atau gampang, yang jelas gue gak ngerasa puyeng pas ngerjain soal
wkwk Pokoknya zenius ngebantu banget, dari tips-tipsnya sampe materi-materinya. Thanks Zen!
267

Zenius keren bgt, bawa aku lolos ke pil 3! Dan mtk yg diajarin sma bang Sapta ajib lahhh keren bgtttt. Aku ngerti

6/29/2016 5:12 PM

bgtt! Ditambah lh bang Sapta liverpudlian makin ngerti deh:p
268

Beahahahahaha... senang bet dah gue bisa keterima di STEI ITB. Berat banget... mulai serius sih udah lama ya,

6/29/2016 5:06 PM

soalnya udah yakin gak lulus di undangan(kalah persaingan sama yang mau milih stei juga), bahkan sampe sampe
gua nge-skip verifikasi pdss karena yakin ga lulus, tau2 nya nilai gue banyak yang salah. Memang sih ga lulus
lewat undangan, tapi gue gak terlalu drop wktu itu, dan belajar "efektif" gue baru dimulai sejak itu. Belajar dari pagi
sampe siang, tidur siang, olahraga sore, bimbel malam, lalu sampai jam 12 ngulang materi dg zenius. Dan
alhamdulillah gue lulus lewat jalur sbmptn di STEI ITB. Makasih banget buat produknya zen udah ngedampingin
gue belajar...
269

Awalnya sy agak frustasi dgn wktu tes sbmptn yg tinggal dikit lagi. belum lagi dgn materi tes sbmptn yg super

6/29/2016 5:03 PM

banyak dn soal-soalnya yg rame gitu. wah pokoknya wktu itu bingung mau belajar gmn. Tapi stlh sy bergabung dn
belajar bersama ZENIUS, sy jdi bisa mengoptimalkan cara belajar sy dn yg lebih penting mnambah percaya diri sy.
soal yg kelihatanya sulit, jdi cupu bangetz. thanks buat ZENIUS, akhirnya sy bisa kuliah di Universitas Hasanuddin.
Zenius... is the best!!!
270

Walaupun gak pernah beli produk zenius tp aku sering mampir website zenius buat nonton video/download soal yg

6/29/2016 4:56 PM

gratis?? Sangat membantu sekali btww! Khususnya mtk, jadi lebih ngerti karena ngerti konsep bukan sekedar
ngafal rumus. Thank you zen!
271

Aku sangat puas dengan zenius, merubah cara pandang gue tentang belajar dan manfaat dari ilmu itu sendiri, yang
bikin zenius beda dari yang lain itu di zenius semua ilmu itu nyambung dan penyampaianya sangat menarik, bikin

6/29/2016 4:52 PM

ketagihan, belajar di zenius juga banyak banget insight dan update seputar kehidupan sehari-hari yang menarik,
yang ngebuat gue jauh lebih peka dan sadar diri, untuk terus belajar dalam hal apapun, jadi gue gak nyesel pake
zenius, malahan sebaliknya gue merasa jadi lebih oke dan tercerdaskan, walaupun sbmptn gue gagal gue yakin
besok pengumuman simak ui dan UM lainnya akan berhasil. Makasih banyak Zenius Education.
272

Aku tertarik memakai produk zenius karena aku suka belajar di sela-selaku bermain gadget. Mulai dari UN, aku

6/29/2016 4:51 PM

panik karena dari kelas X nilai biologiku selalu paling jelek di antara mapel eksak lainnya. Padahal, jurusan yang
aku impi-impikan saat itu adalah pendidikan dokter. Aku dulu susah banget menghafal maupun memahami istilahistilah dalam biologi, terutama pelajaran kelas XI yang identik dengan organ tubuh manusia. Aku pernah ketika tes
lisan tentang "sistem hormon", aku stuck tdk bisa menjawab apa -apa dan berujung menangis di depan guruku
pada saat tes berlangsung!! Sungguh malu aku saat itu:') Maka dari itu, aku ketika UN berinisiatif untuk membeli
produk zenius yang 3 bulan, sekalian untuk belajar SBMPTN. Karena produk zenius bisa diakses kapanpun, aku
bisa belajar ketika senggang dan penjelasan dari para tentornya singkat tapi ngena! Sip wes pokoke (y) Pada
akhirnya, ketika hasil UN keluar, ternyata nilai Biologiku tertinggi 1 angkatan. Selain itu, aku diterima di jurusan dan
PTN yg aku impi-impikan. Alhamdulillah. Terima kasih, zen. Keep developing and stay classy! :-)
273

Kak sabda hebat sekali.motivasinya..

6/29/2016 4:47 PM

274

Aku bukan anak IPS. Aku anak desa dari MAN jurusan Keagamaan. Jadi ikut sbmptn lintas jurusan belajar materi
soshum dari awal. Kalau anak IPA lintas ke ips itu udah biasa.. maka dari itu saya ingin buktikan bahwa anak MAN

6/29/2016 4:45 PM

yg dr jurusan Keagamaan bisa tembus Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. So bagi kalian jangan minder dg
keterbatasan. belajar dengan tekun dan berdoa. thanks zenius yg udah nemenin belajar selama 3 bulan..
275

Ngebantu banget, cuma sayang kurang latihan soal dan gak ada oa line yang aktif ngingetin dan nge motivasi..... :(

6/29/2016 4:43 PM

276

Zenius Ntapsss aja deh ??????????

6/29/2016 4:42 PM

277

Sebagai siswa SMK belajar ngebut 3 bulan dari pagi, siang, malam, ngadepin laptop belajar pake zenius ternyata
gue masih belum mampu menaklukan hatinya doi eh SBMPTN 2016. tapi Allah berkehendak lain, gue diterima di

6/29/2016 4:42 PM

Sekolah Tinggi Energi dan Mineral jalur beasiswa. Alhamdulillah. Thanks a lot, zen!
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Awalnya kenal zenius itu dari teman bimbel pas udah kelas tiga sma dan ada perasaan menyesal kenapa tidak

6/29/2016 4:42 PM

dari smp dulu kenalnya,yah karena bisa dibilang aku orangnya malas belajar,malas kerjain tugas dan masalah
ranking di kelas sudah tidak usah dipertanyakan dan terus berjalan seperti ini selama smp dan 2 tahun di sma. Pas
awal nyoba langsung ketagihan brooo.zenius ngajarin bagaimana kerenya matematika,the beautiful of science,cara
mikir benar,dan bahkan bagaimana cara pandang kita terhadap dunia. Sebenarnya aku udah kuliah disalah satu
ptn kota aku,tapi karena merasa tidak cocok disana akhirnya aku keluar di semester dua untuk belajar sbmptn,dan
selama itu aku terus belajar cuma ditemanin zenius dan beberapa modul materi yang di download di internet,aku
belajar tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 1 pagi (istirahatnya ada juga dengan baca artikel di zenius blog),dan
alhamdulillah akhirnya di pengumuman sbmptn 2016 kemarin aku dinyatakan lolos di geofisika unpad. Yg paling
berkesan selama pake zenius sebenarnya bukan hasil akhirnya sih,tapi yg paling berkesan itu ialah bagaimana
zenius ngerubah hidup aku eaaa.Terima kasih banyak zenius terutama tutornya kak sabda,pras,donnita,wisnu,dan
lain-lain.
279

Zenius ngasih harapan kuliah lagi untuk alumni!

6/29/2016 4:40 PM

280

Sebenernya gak pure langganan bgt sih, awalnya gue cuma nikmatin zenius blog dan konten gratis sampe sampe
bayarin voucher 7 hari zenius wkwk. buat kalian para pejuang ptn gue harap sih udah belajar untuk sbmptn dari

6/29/2016 4:39 PM

awal kelas 12 supaya lo masuk di prodi impian lo. pas sbmptn gue fokusin ngejar nilai di tkpa, kemarin gue cuma
ngisi 25 soal tkd saintek yg bener bener gue yakinin bener dan gue ngisi 73 soal tkpa. saran gue sih kalian harus
nguasain materi tkpa dan tkd nya. untuk pemilihan prodi gue rasa hal yg patut dipertimbangkan yaitu peminat dan
daya tampung. kemarin gue milih peternakan unpad karena termasuk prodi yg persentase diterimanya tinggi. Untuk
adik kelas, jangan mengharapkan SNMPTN. anggap aja SNMPTN itu hanya bonus kalau lo keterima. tapi lo harus
fokus SBMPTN dari sekarang. Karena tiada hasil yang mengkhianati usaha. so, study harder harder and harder
and also keep praying to the God.
281

aku udah lama denger zenius , tapi aku gatau kalo zenius se-keren ini , aku baru pake produknya pas awal-awal

6/29/2016 4:32 PM

kelas 12 , temenku ngasih aku akunnya buat belajar , berhubung dia punya jadwal les , aku dibolehin make
akunnya dia saat dia les aja. pas aku cobain produknya , wih keren abis , apalagi pas yang bahas itu Pras . Gila ,
aku ngerti banget , jadi suka tuh sama biologi. alhasil, karena aku kepengen , aku beli vouchernya yang setahun ,
lumayan kan di dalemnya ada bahasan buat UN sama SBM. pokonya pas lagi belajar pake zenius tuh rasanya
enak , kita jadi lebih ngerti konsep, asyik deh . serius. zenius itu ngebantu banget , karena aku itu kalo dirumah
susah banget buat belajar, pasti ada aja gangguannya. Alhamdulillah ada zenius yang bias memberikan
penerangan disaat aku khilaf dalam pelajaran wkwk .aku suka latihan soal dari soalsoal yang ada di zen , saat aku
mulai susah ngerjain soal , aku suka liat pembahasannya di zen, wah pokoknya asyik banget pake zen , gw suka
tutor-tutornya, keren!
282

Belajar pake zenius tuh lebih mudah di mengerti terus ga ngebosenin rasanya kalo belajar pake zenius itu bikin

6/29/2016 4:32 PM

ketagihan belajar pokonya mantap gann
283

Aku kenal zenius pas awal2 aku belajar sbmptn, tepatnya setelah aku gagal snmptn. Waktu itu aku belum sempet

6/29/2016 4:30 PM

beli voucher zenius krn gaada uang :( tp aku buka2 youtube, ada video yg free, aku coba lihat. Daann
kereeennnn.... suka banget sm penjelasannya, pengen bisa akses semua video yg ada di zenius tp apa daya lg
gaada uang :( hikz
284

Pake zenius enak bikin mudeng walaupun kadang juga bikin ngantuk hehe. tapi penjabaran konsepnya itu pas dan
bikin "oo" gitu. paling ngebantu itu materi logaritmanya kalo aku, dulu waktu sma aku nggak begitu ngerti tapi

6/29/2016 4:30 PM

waktu dijelasin sama tutor zenius itu "oo"
285

Seneng bgt bisa tau zenius,gue jadi khatam bgt sama sejarah terus belajarnya juga asik cuma tinggal dengerin

6/29/2016 4:29 PM

doang,pembahasannya juga lengkap. Rekomen bgt buat yg mau lulus ptn
286

Gunain zenius sebagai alat untuk belajar itu merupakan keputusan yang baik untuk saya. Saya gak ngikutin

6/29/2016 4:22 PM

bimbel,gak pernah ikut try out dan ditambah saya alumni. Tapi, setiap aku ada kesempatan belajar langsung deh
buka zenius menguasai materi materi. Penjelasan di zenius itu gampaaang banget dicerna trus mudah di inget.
Alhamdulilaah belajar pake zenius selama 1 bln lebih lulus di pilihan pertamaa?????? Terimakasih zeniuss udah
bikin cepat paham materi
287

seneng bgt rasanya bersbmptn bareng zenius, nggk nyangka gue yg anak smk berhasil lolos sbmptn 2016 di fisika

6/29/2016 4:13 PM

ui..yah walopun sempet nganggur selama setaun tp itu pengalaman yg berharga bgt, berkat zenius jg gue bisa
ketemu ama zen user lainnya di grup line.. thanks zen :))
288

Seru bgt pake zen, jd ngerti pelajaran sekolah ga cuma apal rumus, alhamdulillah sih selama sma aku selalu
masuk 5 besar, nah baru pake zen, pas awal kelas 12, buat bantu persiapan sbm, aku udh belajar mati2an bgt,
belajar terus sama zen, sampe tidur cuma 3 jam, liburan semester 1 juga buat brlajt sbm, bener2 ambis buat sbm
pokoknya. Nah, pas 1 bulan sblum sbm, aku ikut les Nurul Fikri, tapi kenapa ya nilai TO ku selalu 500 terus :( jd ga
pernah bisa menuhun passing grade, padahal udh belajr zenius juga, udh belajar dari dulu malah, tp knapa pas
ngerjain soal itu sering bingung digimanain dulu, padahal pas latihan materi dan contoh soal dizen bisa kok, pas
ngerjain soal selalu berhenti di tengah2, ga sampe tuntas nemu jawabannya, awal ngerjain soal itu selalu aku
ikutin pake konsep dan cara zen, trus pas udh ditengah2, ga bisa lanjutin lagi. Aku lanjut coba ngerjain soal lain,
begitu lagi :(. Tolong ya zen, kira2 aku salah dimana ya :(, padahal aku juga ga bodo2 amat, dr SMP juga selalu
score mania dan rangking terus.
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Dulu cita-cita pas kls 1 gw kuliah nya itu di ITB mulai lah gw rajin belajar banget tapi sayang kedua orang tua gw
ngelarang keras gw merantau. Dari situ gw mulai down dan lama kelamaan jadi males belajar di kelas 2 sampe

6/29/2016 4:08 PM

kelas 3. Dan pada saat di kelas 3 gw mikir, "kalo emg ortu ga ngerestuin gw merantau masa gw ga kuliah si?"
okelah gw turutin permintaan ortu gw.. Dan mulai kelas 3 gw jadi ada semangat lagi belajar buat dapetin universitas
terbaik di Bali. Gw iseng liat facebook di beranda ada Zenius, penasaran gw liat video yg free nya ternyata enak jg
ya bimbel lewat hp ga di tentuin waktunya dan gue pun beli voucer selama 3bulan. 3 bulan gw mantepin persiapan
SBMPTN. Dan pada akhir nya gw ke terima di Universitas Udayana Jurusan Argoekoteknologi. Thank you Zenius
gw bisa ngejar waktu yg selama ini gw buang sia sia.
290

Gara gara zenius, gw kenal filsafat !!!! Itu sih yang menurut gw yang paling membuat hidup berubah sejak kenal

6/29/2016 4:06 PM

zenius, jadi terlatih berpikir objektif
291

Belajar pake zenius itu addictive banget. Kayaknya zenius itu salah satu jenis napza deh wkwk ✌ yang paling gue

6/29/2016 4:05 PM

suka belajar pake zenius itu zenius learning nya. Gokilll!! Bang Sabda bener2 udah ngerubah mindset gue tentang
ilmu pengetahuan dan setelah nonton video zenius learning gue jadi makin semangat gali ilmu apapun itu. Zenius
udah ngajarin gue cara belajar yg bener2 efektif dan nyampe ke otak. Nggak terpaku sama kalimat di buku. Zenius
udh bantu banyak bgt. Semacam fisika. Saat guru yg ngajar nggk jelas ngomongin apa di kelas. Buku pun nggk
bisa bantu banyak. Gue cuma bisa ngandalin lo zen. Dan makasih karna bener2 bisa diandalin. Kalo ada paket
buat mahasiswa gue beli deh wkwk Ahh nggak kerasa. Dulu yg sampe malem2 begadang mikirin sbm bareng
zenius, sekarang udah mau jadi maba. Thanks a lot, zen!!!
292

Well, bakalan panjang nih kayanya. Singkat dan jelas aja kali ya... Pendahuluan nih, Alhamdulillah keterima

6/29/2016 4:04 PM

dipilihan pertama dan satu-satunya hihihi.... Adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (*tepuk tangan) Gw
pernah gagal sbmptn 2015. Tahun lalu juga udh member premium Zenius, tapi banyak pantangan dan
keterbatasan gw untuk open web zenius (*halah... Klise lu Af ! Hehe). Ada penyesalan, tapi sesuai lah sama
kurangnya usaha gw waktu itu. Udah gitu pilih ptn nya yang A semua (kayak bunuh diri lah gw) hahaha. Sempet
down, tapi gak lama kan ada Zenuis. Evaluasi dan banyak artikel dari blog Zenius yang gw baca dan lakukan. Bikin
open minded banget!!!!! Akhirnya, ikut lagi dan milih satu aja (*antara kePD-an sama pasrah). Sudah
dipertimbangkan ssuai kemampuan gw dan ortu, and yes ini aja. Karena, gw bersyukur banget dikasih
kesempatan untuk kuliah dan diterima di ptn harapan orangtua juga. So, belajar bisa dimana saja, yang penting
kesungguhan hati (*eaa). Oh ya, gw memulai member lagi itu sekitar april. Mepet banget ya? Huhuh.. Tapi...
Nyangkut banget tuh materi n tips tips nya... Jempol buat Zenius! (tapi jangan ditiru belajar mepet mepet ya!)
Terakhir, Thanks Zenius! Thanks a lot orang orang cerdas dibalik video dan artikel nya! Tanpa kalian, kuno dan
kudet nih gue. Hehe +++ Zen, soal TPA tahun ini warbiyasahh!! Bikin buang waktu, untung udah dipilah sebelum
ngerjain. Terus update ya! Biar adik adik next time makin and makin ready terus proud juga sama Zenius! Salam,
sang pejuang mimpi, Afni Nur Akmalia.
293

Assalamu'alaikum . Perkenalkan gue alumni. Jadi pake zenius udah dari tahun lalu sih sebenarnya dan gagal.

6/29/2016 4:02 PM

Ceritanya aku mulai belajar SBMPTN 2015 setelah UN dan itu bisa dibilang H-30 dengan berbekal keyakinan aku
pilih ITB sebagai tempat dimana aku ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu . Daaaannn... Gagal! Simpel.
Mudah ditebak. Waktu segitu belum cukup untuk menaklukkan kampus berkelas di kota kembang tersebut. Karna
merasa gagal aku tidak melanjutkan ke TeSt jalur mandiri dan memutuskan untuk "hibernasi" selama setahun dan
memutuskan untuk ber kerja. Alhamdulilah, Aku bekerja di salah satu apotek ternama yang ada dikotaku.
Besarnya apotek berbanding lurus dengan jumlah pelanggan yang hadir dan berbanding terbalik dengan waktu ku
untuk belajar. Maka dari itu aku memutuskan untuk menyiasati jadwal belajar ku dan memulai nya pada awal tahun
2016. Berbekal waktu lebih kurang 5 bulan sambil curi curi waktu belajar sambil bekerja aku hadapi SBMPTN 2016
dengan mantap. Hasilnya, alhamdulilah dengan bantuan zenius dan izin Allah SWT aku lulus di FMIPA jurusan
fisika Universitas Mulawarman. Itulah sedikit kejadian yang kualami selama setahun menjadi alumni. Alhamdulilah
dengan menonton video zenius aku menjadi lebih produktif dalam belajar disela sela kesibukan kerja. Terima kasih
Zenius! Wassalamualaikum Wr. Wb
294

pembahasan soalnya detail, lumayan nambah teori

6/29/2016 3:59 PM

295

Menurut aku, belajar pake zenius itu harus banget. soalnya sejak berlangganan zenius aku jadi ngerti banget cara
belajar yang benar seperti apa, yaitu memahami konsep. setelah itu aku merovolusi cara belajarku. Terus cara

6/29/2016 3:56 PM

penyampaian materi zenius itu asik banget, gak kaku, jadi mudah dipahami deh.
296

Berada di pelukan mu mengajarkan ku apa artinya kenyamanan kesempurnaan cintaaa~ Parah lo zen gokil! Gue

6/29/2016 3:55 PM

beruntung banget bisa ketemu elo. Lo ngebuat mindset gue berubah drastizs. Dari buku, tontonan, pikiran,
omongan, perilaku gue jadi lebih cantik. Karena elo gue kenal senior di zen club 2015 yang kece abis, walopun gue
sering sider tapi gue bahagia. Karena elo gue paling anti sama rumus cepet matematika, pernah tuh gue nanya
sama guru math gue darimana asal rumusnya((padahal gue ngerti nurunin rumusnya)) dengan terbata bata dia
ngejelasin asal rumusnya((wkwkw seneng banget gue, makan tuh rumus cepet)). Karena elo i see the beauty of
science. Karena elo gue jadi ngepens banget sama bang Pras. Karena elo gue say no to hoax!. Karena elo gue
ngabisin kertas untuk nge print campbell. Karena elo gue jadi suka baca.Karena elo i found my sense of wonder.
Karena elo gue jadi cinta sama banget yang namanya belajar, belajar bukan untuk nilai ato lulus doang. Karena elo
hidup gue jadi lebih keren. Tengs to all zen tutor for everythinggg, u guys are the best teacher that i've ever meet!
(Walopun belum ketemu real)
297

Suka dengan metode matematika di zen, sama kayak di bimbel gue
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Belajar pake zenius tuh pengalaman belajar yg baru banget. Aku tu kalo ngomongin tentang zenius ke temen tuh

6/29/2016 3:40 PM

sampe capek sendiri. Ngomongin mentornya lah, ngomongin materinya lah, ngomongin jokesnya lah. Mereka
ngajarin konsep, jadi kalo guru2 biasa ngasih rumus, lah ini ntah ngejelasin ngalor ngidul ehh tau tau ketemu
rumus yg sering aku liat. Jadi kyak 'ohhhh dari siniiii'. Konsepnya dapet bgt, aku abis belajar di sekolah ato bimbel
selalu nonton zenius biar dapet konsepnya, jadi lengkap gitu kan di otak. Terus sering bgt di sekolah ada soal
ulangan yg itutu cuma di ajarin di zenius yaampun seneng bgt. Abistu gara2 make zenius *esp mtk bang sabdaa*
jadi kebiasaan misalin sesuatu pake kotak, kalo ngejelasin ke temen sampe 'ih kok make kotak sih make huruf aja',
lah akunya dah kebiasaan gini wkwkwkwk. belajar di zenius canduuuu. Terus dengerin suara bang sabda tuh dah
paling ayem haha. kak wisnu sama kak yoqi juga sih. Suaranya ganteng! Pokoknya sayang sama zeniussss.
299

MAKASIH BANGET BANGET ZENIUSSS Sebenernya ane yang dari ipa mikir" terus dulu bisa nggak ya ngejar

6/29/2016 3:36 PM

materi yang bejibun untuk ips.. dan akhirnya ane bertemu dengan zenius pas nyobain buka" materi ekonomi nya
bang sabda wuhh langsung semangatt seruu bgtt zen gk kayak pelajaran sekolah. Serunya lg karena sesama
pengguna zenius ane bisa kenalan di chat sama anak medan yg juga user wah bener-benermantep byk manfaat dr
zenius, dia nyaranin buka zenius learning yang makin nambah semangat ane belajar fokus, nulisin cita", buang
distraction yang ada dan akhirnya dengan keajaiban ane keterima Ilmu Ekonomi UI yang emg passion bgt.
SUKSES TERUS ZENN!!!!
300

Tau zenius dari kakak kelas. Awalnya cuma dikasih vouchernga yang belom kedaluarsa, lama lama asik juga terus
beli yang setahun buat sbmptn. Tapi sempet lama ngga "nyetel" pas fokus un, soalnya udah pader di sekolah. Baru

6/29/2016 3:35 PM

nyetel lagi abis UN. Paling demen melototin bang Sabda kalo lagi jelasin matdas sama dengerin sejarah dan geo.
Alhamdulillah lumayan banyak penjelasan dan konsepnya yang keluar pas SBMPTN kemaren. Dan alhamdulillah
bisa masuk ke FEB Universitas Diponegoro. Thanks Zenius!
301

Zenius mengubah cara pandang gue terhadap konsep belajar, bukan hanya sekedar belajar, namun bagaimana

6/29/2016 3:35 PM

menggunakan apa yang kita pelajari itu di kehidupan sehari-hari. Dan satu lagi, gue mau bilang kalo zenius juga
ngebantu (banget) gue untuk memahami pelajaran MIPA, btw dulu gue paling ngga bisa kalo ditanya tentang
pelajaran itu.
302

Berawal dari baca artikel bang Glenn "Gak Lolos SNMPTN, SBMPTN, & Ujian Mandiri. What should I do?" dan
Alhamdulillah nggak sia-sia nunda kuliah tahun depan, gw tahun ini keterima di Teknik Fisika ITS(which is the only

6/29/2016 3:34 PM

one pilihan gw sbmptn 2015 kemaren) dan juga gw masih nunggu hasil utul ugm(optimis lulus). Gila zenius
parahhh banget kerenn trust me it work very well, nggak nyesal deh pake zenius. Terima kasih sama tutor-tutor
zen terutama bang Sabda, bang Wisnu, and bang Glenn dengan artikel-artikelnya :D
303

Pake zenius petjah abis!! Aku persiapan SBMPTN bener bener gaada 2 bulan, sekitar 50 hari aja baru niat belajar
banget. Awalnya pesimis, tapi ternyata lolos pilihan pertama pula. Meskipun belajar online aja, Zenius sangat

6/29/2016 3:33 PM

membantu buat memahami konsep, bukan cuma modal hafal rumus aja. Tentornya juga seru abiiss. Top banget
deh pokoknya!! Terimakasih Zeniuuss!
304

penjelasan tutor zen nya mudah dimengerti jadi cepet ngerti

6/29/2016 3:25 PM

305

Bagi saya zenius itu candu,bisa tahan berjam jam cuma buat mantengin tiap videonya.Diajarinnya dari basic.Ga

6/29/2016 3:25 PM

pernah nyangka bisa belajar se happy ini sama zen,saya alumni,bahkan saking asiknya kadang saya ga nyadar
belajar ini buat ujian sbm,sabda bener bener mengubah cara pandang saya terhadap belajar dan
prosesnya,terutama di bagian zenius learning karna itu fondasi awal bget yg buat saya menyadari kita ga bsa cuma
belajar keras tpi harus belajar cerdas,well bagi saya zenius sudah sprti makanan yang emang diperlukan tiap
hari.Bahkan bukan cuma soal academic skills,saya bsa lebih percaya diri,lebih berpikir kritis,menanyakan segala
sesuatu,Gilaa zen emang keren parah.Thanks bget buat sabda influence trbsar saya yg buat saya memutuskan utk
ngulang,saya gatau udah brpa kali dengerin rekaman sabda soal deliberate practice,yg bhkan seringnya saya
ulang2 terus,wisnu yg gilak! buat saya cnta fisika,buat wilona yg videonya saya puterin tiap subuh pas awal bljar
TPA,buat pras yg kadang ketawa sendiri sm pnjlasannya,buat donnita yg suaranya nenangin bget ,buat pio yg
meskipun saya ipa, kalo lagi bosen dan ngantuk saya dengerin aja si pio ngoceh haha,buat faisal yg ask fm nya
saya kepoin smpe ask plg prtma :p,oya buat glenn yg bersedia jawab sgla prtnyaan saya di email,buat bang ncen
buat kak yoki,kak fanny for every one in zenius,parahh rasannya gaabis abis kalau ceritain soal zenius disini.Tetap
kuat ya! Terus mencerdaskan anak bangsa zen! :D doain saya yang bakalan punya tanggung jawab dan tantangan
yang lebih besar lagi :D
306

Walaupun gue gak lolos di SBMPTN 2016, gue tetep seneng karna udah kenal zenius yang ngebantu gue selama
setahun kurang buat mempersiapkan SBMPTN, gue belajar banyak hal dari zenius. Bukan cuma hal akademis

6/29/2016 3:24 PM

tetapi cara berfikir yang benar, belajar benar gimana,pondasi skill yang oke gimana.. banyak bgt pokoknya
pengetahuan baru yang gue dapet selama jadi member premium zenius. Makanya gue tetep semangat sekarang,
buat ikut SBMPTN tahun depan krn gue gak perlu khawatir.. ada zenius yang bakal ngebimbing gue lagi dlm
belajar dan dapetin kampus idaman gue ! :D
307

Hmm... Efek yang seru setelah make zenius , gue jadi rajin menbaca, gue jadi suka belajar, gue nyesel pernah

6/29/2016 3:23 PM

nyontek pas ujian, gue bisa menggunakan logika gue dengan bener dan bleh bleh bleh bleh
308

Belajar pakai Zenius asik, seru, cukup ngebantu gue terutama kalo lg mau presentasi di sklh (wkt msh kls 12 dulu)
hehehe biasanya sehari sblm presentasi disklh, malemnya gue nonton pembahasan materi zenius dulu, karna gue
males baca buku, jd gue lebih suka belajar lewat video gitu dehh, makanya gue suka bgt pakai zenius :)
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Zenius selalu bisa diandalkan kalau ada ulangan dan ketiduran pas malemnya! Pagi-pagi liat, setengah jam aja

6/29/2016 3:06 PM

cukup banget buat dapet hasil lumayan. Zenius selalu ngajarin dari konsep yang ngebikin aku nggak ngapalin
rumus banyak-banyak. Ngaruh banget apalagi pelajaran matematika, sedikit banget rumus yang perlu diingat, dan
karena udah ngerti konsep, soal soal SBMPTN maupun soal lainnya yang butuh penalaran insyaAllah bisa
diselesaikan... Terima kasih Zenius!!! Walaupun kadang suka ngantuk nonton videonya.. Hahaha, tapi bener bener
revolution in learning deh. Top.
310

Zenius ngebantu banget buat ngerjain soal sbmptn, penjelasannya gampang dimengerti, suara tutornya juga enak

6/29/2016 3:06 PM

didenger hehe. Meskipun lintas jurusan, aku gak ngerasa kesusahan dalam memahami materi karena
penjelasannya yang rinci.
311

Di Zenius itu ga cuman dikasih materi belajar tapi dikasih tips dan info2 tentang sbmptn, ngebantu pokoknya!

6/29/2016 3:05 PM

312

Dari yang awalnya matdas udah nyerah duluan ga ngerti apa2, akhirnya bisa ngerjain 11-12 dari 15 soal2 TO.

6/29/2016 3:05 PM

Score TO sbm juga meningkat drastis sejak pake zenius, dari yg dulu berkisar di range 20-30% segitu2 aja, sampe
akhirnya ningkat bgt jadi 50%an. Akhirnya di kelas juga lumayan bisa ngejelasin kalo ada temen yg nanya, kenapa
ini bisa begini, kenapa bisa begitu. Hehehe worth it bgt pokoknya. Langsung aja ke pengumuman SNMPTN, dan
ternyata ga lolos... Sempet nangis sih beberapa jam, tapi entah kenapa langsung semangat lagi belajar SBMPTN
karena merasa udah punya bekal yg lumayan sejak deliberate practice SBMPTN mulai liburan kelas 12 semester
1. Ga liburan. Pokoknya pagi, siang, sore, malem, ngedate ama zen. Dimanapun kapanpun streaming sampe
bawa earphone kemana-mana. Dan itu asik bgt tbh kaya punya guru private 24 jam. Merasa pikiran tercerahkan
bgt. Akhirnya... SBMPTN pun terlewati dan tibalah pengumuman SBMPTN, 28 Juni 2016. Udah standby depan
laptop bareng mama dan adek, mantengin countdown sampe 00:00:00:00. Setelah melewati berbagai gangguan
teknis dan prasangka2 negatif ini kenapa "nomor peserta yang anda masukkan salah", tiba-tiba terbukalah...
"Selamat! Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN 2016 di : Pendidikan Dokter Gigi, Universitas Airlangga"
langsung nangis kejeeerrr bgttt akhirnyaaa!!! Ptn dan prodi impian, berhasil menaklukkan SBMPTN dengan
peluang lulus yg juga kecil bgt:"") Ya Allah.. Langsung sujud syukur. Masih ngga nyangka. Alhamdulillah.. Dentist
soon to be! Credit to teman-teman yg udah baik bgt, Fadillah Adamsyah Ma'ani (FTI ITB) dan Muhammad Afif
Ramadhan (STEI ITB) yg udah ngenalin sama zenius, ka Sabda, ka Wisnu, ka Pras, ka Yoki yg udah mengisi hari2
selama berjuang kelas 12! Zenius, you da real MVP!!
313

Pake zenius asik, bisa diulang kalo masih belum ngerti, pembahasan menyeluruh, lengkap, lebih lengkap dari

6/29/2016 3:02 PM

catetan dari guru waktu gua sekolah dulu, sangat mendetail, kalo ada yg ga ngerti pasti langsung gua buka zenius,
kadang di stasiun pas nunggu kereta gua buka lho :)
314

Zenius.net itu sangat memberi pemahaman buat gw dalam materi belajar. Awalnya gw kenal produk ini dr temen
setelah gw harus menghadapi pelajaran yg dasarnya analisa logika juga, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan
benda tegar di fisika kelas 11. Setelah gw nonton Zenius wah ternyata gw bisa di bab itu cukup lancar. Setelah itu

6/29/2016 2:56 PM

gw memutuskan buat belajar pake Zenius. Setelah naik kelas 12 gw sadar gw di sini harus bertarung atau
berjuang di SNMPTN, kalo gak ya harus SBMPTN atau mandiri apapun haha. Ohh ya kesalahan gw yg cukup fatal
adalah ketika gw ngerasa gw mampu banget di SNMPTN lolos. Gw optimistis, berharap, dan sampe-sampe
pernah mikir : ah SBMPTN kan klo gw jelek rapornya, fokus aja dulu di semester 5. Ya keadaan saat itu sulit sih
karena gw msh semester 5, gw mau bljr SBMPTN dr awal gak salah tapi yaa ngebuang semester 5 yg bisa gw
perjuangkan biar SNMPTN gw berhasil. Tp klo gw fokus semester 5 aja, ya akibatnya gw nunda belajar dan buruburu. Dan setelah semuanya lewattt, gimana hasilnya ? Yes, gw gagal SNMPTN hahaha. Yaa gw udh konsul ke
temen, guru BK, bimbel, mereka semua blg klo gw kemungkinan besar dapet. Kenyataannya beda 100 %. Ok
setelah byk penyesalan gw gunaiin waktu yg sekitar 3 pekan lagi menuju hari H SBMPTN, gw belajar dan Bapak
gw blg katanya gw serasa dipecut setelah dpt pengumuman SNMPTN (?) Hahaha. Dan ternyata bener pas hari H
soal yg gw kerjain menuntut banget konsep dasar, gak ngafal rumus mati gitu aja, tp prlu mikir ke mana-mana. Nah
dalam hal ini gw inget banget Zenius ngajarin gw itu semua ! Ya meskipun hasil TO gw juga gak gede gede kyk
beberapa temen gw, tp worth it banget, Zenius ngelatih gw mikir kemana-mana dan ningkatin logika berpikir. Yaa
then kemaren tgl 28 Juni, Puji Tuhan, Tuhan luar biasa gw dinyatakan lulus SBMPTN 2016. Sesuatu yg masih gak
nyangka sihh, tp gw tau gw ngerjain soal sesuai konsep-konsep Zenius. Zenius gak cuma ngajarin gw pelajaran
buat dapet kuliah atau nilai. Zenius terutama Bang Sabda ngebuka pandangan gw ttg beda mindset Indonesia sm
beda mindset org luar ttg ilmu, then ngajarin gw self-concept, ngajarin gw knp science dan social itu penting buat
belajar, juga gw dpt rekomendasi film-film atau buku yg keren banget, beberapa gw udh gw baca dan luar biasa
lahh hahaha. Ya msh byk lg yg diceritaiin, tp udah deh kepanjangan haha. Thanks a lot buat org tua, bimbel,
temen-temen, guru, dan tentunya Zenius.net hahaha. Semoga aja gw gak ngulangin kesalahan gw lagi yg takabur,
dan adek kelas gw gak jatoh di kesalahan gw juga.... hahaha
315

Zenius absolutely Stunning..... I have no idea.... again..... Ver2 geniusss

6/29/2016 2:52 PM

316

Pokoknya belajar pake Zenius oke deh! Kebetulan gue dari anak SMK yang ga ngerti sama sekali tentang mapel

6/29/2016 2:51 PM

yang diujikan saat SBMPTN yang notaben dimengerti anak SMA. Saat gue belajar pake Zenius, jadi ngerti dan
yep... Bisa ngisi saat SBMPTN. Walaupun ga lolos sih, ehehehe. At last, recommend banget buat yang mau masuk
PTN dan untuk anak SMK yang ga ngerti sama sekali. Lovexoxoxo!
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Berawal dari pesimisme berlebihan terhadap bimbel-bimbel besar yang hanya mencekokkan rumus, akhirnya takdir

6/29/2016 2:50 PM

mempertemukan gue dengan Zenius. Belajar yang dulunya angot-angotan, sering ngantuk karena gak paham, jadi
ces pleng. Sakti deh! Terus, minat terhadap segala ilmu pengetahuan jadi ningkat banget! Ini nih yang penting.
Pernah ya zen, di perpus sekolah, gue minjam buku dari Grafologi (ilmu lihat tulisan tangan), sampai analisis
tentang Ekonomi. Guru gue geleng-geleng kepala lihat buku bacaan yang aneh-aneh. Padahal gue IPA :D. Saking
cintanya, gue sempet bingung mau belajar apa liburan ini, dan mau baca buku mana lagi. Keren deh! Sebagai
"Duta Zenius" yang tidak resmi, gue berjanji dalam hati kalau semua temen gue harus tahu zenius. Hehehe. Sekali
lagi, Thanks ya Zen. Cheers!
318

Zenius sih bagus penyampaian materinya, cuma kao buat soal2 yg disediakan kurang membantu menurut aku

6/29/2016 2:49 PM

319

Gue anak lintas jurusan dari ipa ke ips, sebenernya dari bulan februari gue udah mulai nyicil belajar buat sbm, tapi
gak seintens di bulan maret sampe mei. gue juga mulai belajar dr februari gegara baca artikel di zen kalo sbmptn

6/29/2016 2:48 PM

itu susah, gak mudah dan cuma belasan persen yang lolos, gue gak peduli sama ujian nasional HEHEHE. Gue
belajar SBMPTN tiap hari, gue menghindari dan mengurangi bertemu hal hal yang bikin gue gak fokus macem
medsos (app medsos gue uninstall sebagian), drama korea, MV K-POP AHAHAHA. sebenernya gue juga bimbel,
tapi gue masuk pas gurunya gue suka doang, kalo gak suka gue bolos dan mantengen zenius.net dirumah
ehehehe. Gara gara demen bacain zenius blog juga gue lebih punya pemikiran terbuka, gak kolot, berfikiran lebih
berpendidikan pokoknya, banyak banget hal hal kecil bermaafat yang gue dapet dari belajar sbmptn bareng
zenius.net. DAN pas tes sbmptn gue biasa aja, gue gak grogi, gue optimis banget (gara gara zenius learningnya
sabda), TKPA kalo gue gak belajar sama kak wilo gue gak bakal bisa ngerjain sebanyak itu, SOSIOLOGI
SEJARAH EKONOMI duh kalo gak belajar sama pio sabda faisal gue gak tau gue bakal sepesimis apa
ngerjainnya. thanks zen, thanks banget. Mungkin gue emang dapet pilihan dua dan orang mandang rendah jurusan
gue karna jurusan gue cuma ada di UPI, tapi ini bener bener jurusan yang gue banget, jurusan yang sesuai sama
rumus "menentukan jurusan"nya bang glenn HEHEHE. Sekali lagi TERIMAKASIH!
320

Hai... Sebelumnya maaf nih, aku testimoni di laman buat sbm, abis aku kelewatan untuk testimoni buat anak snm
hehe gomeenn, Big Thx banget buat zenius!!!! Zenius tuh ngebantu banget sampe aku skrg bisa diterima di jalur
SNMPTN untuk pilihan pertama. Awalnya sih aku pake zenius tuh dari ketidak percayaan sama tutor2 di bimbel

6/29/2016 2:45 PM

Deket rumah, abis pas aku tanya soal yang agak susahan dikit, tutorku malah bingung sendiri -___ yah jadilah aku
Googling dah tu bimbel online, ehh urutan pertama langsung ketemu zenius, aku liat2 testimoninya ada kakak kelas
ku pula, yah jadilah akhirnya aku beli tu voucher zenius di Indomaret, awalnya aku beli yang 3 bulan dulu waktu itu,
eh ternyata pas udah pake 3 bulanan jadi nagih, akhirnya beli yang 6 bulan lagi, gimana ya, pake zenius itu ngaruh
bangetttt buat aku, fleksibel lah waktu belajarnya, apalagi aku pake zenius tu mulai dari kelas XI smt. 3 sampe smt.
4, kelas XI kan masa2 dimana kita aktif organisasi, lomba ini lomba itu pula, dulu aku kelas XI tu sering bgt pulang
jam 5 sore, sering banget Dispen lagi, apalagi semester 4, rasanya kaya gapernah sekolah gara2 masuk
seminggu, dispen 2 minggu-__, nah disini nih zenius berperan banget aku bisa belajar kapan aja, aku bisa sesuai
waktuku belajar sm belajar materi lomba, yah Alhamdulillah bgt hasilnya, meskipun aku jarang masuk kelas,
nilaiku naiknya signifikan bgt drpada smt. 1 sm smt.2. Pernah nih suatu waktu, aku baru abis Dispen sebulanan
buat lomba 4 Pilar TK. Provinsi dan ternyata lusanya tuh ulangan kimia 2 bab, hadehh Ya Allah gimana nih, apalagi
kimia tuh pelajaran yg paling aku susah ngertinya di kelas, ulangan nya 2 Babal pula, gapernah nyentuh buku
selama sebulan pula, akhirnya aku putusin dah tuh buat liburan diri sendiri satu hari besoknya, khusus untuk
belajar kimia doang yang 2 bab itu, kuliat2 materinya di akun zenius, bismillah aja deh, akhirnya ku pantengin deh
tu zenius dari pagi sampe jam 12 malem + reload gara koneksi internet :"D, Alhamdulillah ngertinya cepett banget,
bener2 diajarin dari yang dasar banget soalnya thx bgtt dah sama kak yoki yang udah ngebimbing disana, pas
ulangan pun aku bisa lancar mengerjakan meskipun ga ikut kelas selama sebulan :") pas keluar nilainya pun,
surprise, meskipun gak wahh banget tapi lebih dari cukup lahh, nilaiku bisa melampaui anak2 yang masuk kelas.
Yahh intinya buat aku zenius tuh ngaruh bangetttt orang yang jarang masuk kelas dan harus ngejar materi mandiri
kaya aku gini nih, Kelas XI bener2 saat2 paling berkesan lah bareng zenius, tiada hari tanpa zenius, siapa lagi coba
yang bisa bantu aku buat belajar kejar materi ga kenal waktu sampe begadang karena besoknya ada ulangan, trus
bisa bantu ningkatin nilai aku di kelas XI dengan rutinitas yang padat. Aku percaya... Aku bisa diterima di UGM
sekarang ini, ga lepas dari peran zenius, yang selalu ada di masa2 tersulit aku, Big Thx Zenius !!!!! Sekarang aku
bisa diterima di kampus yang aku impiin selama ini. Zenius MANTAP!!!!!
321

Gue lintas jurusan, 'libur' setahun , 80% materi yang gue kuasai dari zenius, sisanya gue baca sama bimbel .
Zenius bikin belajar jadi asik banget ! . Dulu gue belajar karena mau ujian aja , tp semenjak belajar sama zen , gue
sadar gue belajar bukan untuk ujian/sbm aja, tapi materi2 sbm penting buat nambah wawasan gue. sayang banget

6/29/2016 2:36 PM

dulu sekolah cara ngajarnya kurang bagus jadi gue belajar buat ujian dan nilai aja . Makasih zenius !
322

Sangat membantu pembelajaran mandiri

6/29/2016 2:33 PM

323

Jadi gini, menurut saya Zenius itu efektif banget, bisa belajar kapan aja, to the point, bisa belajar kapan aja,
penyampaian nya juga enak, saya sangat menyarankan sebelum benar benar belajar sbmptn, dilihat dulu video

6/29/2016 2:31 PM

xpedia nya, biar tau kisah kesuksesan dan motivasi kita dalam belajar, karena menurut saya , yg paling berpeluang
besar lolos sbmptn adalah orang yang yakin dengan cita-citanya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, orang
yang sukses adalah orang yang belajar ketika orang lain bersantai. Sekian

45 / 95

Testimonial Pasca SBMPTN 2016
324

Sebenernya gue udah alumni 2014 dan udah tk 2 di kimia IPB haha. Tapi kemaren gue ikut lagi karena masih
ngejar FK wkwk. Jadi ceritanya gue udah lupa mapel math dan fis gitu min, dan gue ga sempet belajar buat
sbmptn 2016. Bahkan malem sebelum testnya aja gue masih ngerjain tugas kuliah. Bener-bener hectic tugas

6/29/2016 2:30 PM

banget deh pas mau test itu. Jadi ga keterima FK nya ???????? Btw gue ceritain aja yaa tentang zenius.
Walaupun gue kemaren gak belajar sama sekali, termasuk belajar pake zenius, tapi pas sbmptn 2014 kemaren
gue belajar pake zenius dan emang itu ampuh banget. Setelah gue kuliah gue sadar banget zenius itu ngajarinnya
emang bener kaya anak kulia, bener2 konsep dan gak kaya anak SMA yang cuma rumus doang. Coz ngafalin
rumus itu gaguna meeen tanpa tau konsep. Dan kalo kalian udah biasa dr SMA tau konsep dan ga apal rumus,
pas kalian kuliah itu udah gampang banget. Apalagi buat kalkulus, gue merasa agak lumayan paham dikit pas
diterangin krn pas dulu pernah pake zenius. Udah deh itu aja. Hahaha sekali lagi thank u, Zen ! Makin banyak
masukin anak2 Indonesia ke PTN2 favorit eaaa ????
325

Zenius keren bgt, alhamdulillah udah jd temen bljr buat ngadepin mid, uas, usek, un.. Walaupun blm ketrima sbm,

6/29/2016 2:30 PM

krn memang belajar ku kurang maksimal :(.. but , smg tahun dpan tembus sbm Aamiin :))
326

Awal tau zenius itu dikasih tau ama temen yg tinggal di daerah jakarta-bekasi (maklum di daerah saya belum
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terlalu familiar dengan metode belajar online, hehe). Waktu itu masih kelas 11, dan masih belum tertarik buat join
belajar di zenius.net, cuman suka aja baca2 info, tips, dsbg di blog nya. Pas udah naik kelas 12, baru deh berasa
bgt susah ny nge-review ulang materi dari kls 10 yang seabrek, akhirnya mutusin buat sign up di zenius.net. Awal
nya sih cuman regular member aja, makin lama berasa makin seru belajarnya, ditambah lagi udah masuk semester
2, makin deket un dan sbmptn, akhirnya upgrade juga ke premium member, hihii.. Yeah so far, seru bgt belajar
pake zenius, mudah, ga ribet, ok bgt lah pokok nya. Thanks for zenius sudah menemani saya selama satu tahun
ini, sehingga saya yang tadinya biasa2 aja bisa masuk ke salah satu universitas favorit di Indonesia. Sukses terus
buat zenius.
327

Rasanya setelah merasakan hawa 'pertempuran sengit' saat mengerjakan sbmptn 2016 kemarin, seru abis! Hmm
walau gue pada akhirnya gk lolos untuk tahun ini, but I don't want to give up:) Selama gue pake zenius pas masih
era SMA wuh sangat bermanfaat tentunya, bisa cepet paham sama pelajaran, terus bisa utak-atik soal, dan yg gue

6/29/2016 2:27 PM

paling ingat gue mampu jawab pertanyaan yg temen2 gue gk mampu jawab. Hahaa moment itu sangat
membahagiakan buat gue. Terus selama pake zenius jadi ketagihan denger suara para tutor kece sperti sabda,
wisnu, yoki, wilo, dll. Pokoknya thanks zenius! Although I failed this year, but zenius make me 'mind-transforming'.
Hoho bye! Welcome sbmptn 2017!!
328

Awalnya saat aku duduk di bangku kelas 11 SMA, aku belajar lewat zen.net dengan memakai Zenius Voucher 1
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tahun terasa ribet harus mencari sinyal dan memerlukan kuota. Akhirnya ketika duduk di bangku kelas 12 SMA,
sebelum aku membeli paket Xpedia Zenius 2.0 saya mecoba tanya-tanya pengajaran di bimbel NF ke tutor yang
ada di NF pas masih awal pendaftaran bimbel NF. Ketika perkenalan bimbel NF dengan tutornya lulusan UI
ternyata asyik juga seperti bimbel lainnya, tapi karena biayanya mahal untuk satu tahun sekitar 5 jutaan per orang,
resiko bolak-balik sekolah-bimbel-rumah yang menguras banyak energi, dan pengalaman dulu kelas 10 saya
pernah bimbel di Neutron tutornya kadang berangkat kadang gak, itu membuatku rugi, akhirnya saya memutuskan
untuk membeli paket Xpedia Zenius 2.0 Kurikulum 2013 yang murah, bisa dipakai untuk belajar dimana aja dan
kapan aja, yang di dalamnya bukan hanya ada Zenius Voucher, namun juga ada CD yang bisa dipelajari berulangulang tanpa koneksi internet. Pengalaman menariknya waktu itu aku sering bolak-balik ke perpustakaan sambil
membawa laptop, charger, HP, dan tentunya CD Zenius, kadang hanya membawa tablet sampai-sampai temanteman kelas curiga.Ketika teman kelas melihat aku menonton video belajar di laptop, akhirnya teman kelas tanya
itu apaan? Lalu saya jawab, itu Zenius, Zenius sih apaan? Zenius itu video belajar bagi orang yang ingin belajar
mandiri tanpa bimbel maupun les privat. Beberapa bulan kemudian menjelang ujian sekolah dan ujian nasional,
banyak yang ingin membeli produk Zenius punyaku sampai-sampai ada yang mau meng-copy file video Zenius
dari CD, akhirnya aku bilang ke teman-teman biar beli sendiri jangan meng-copy banyak file karya orang lain tanpa
izin yang buat videonya, kan yang butuh kalian, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri bukan orang lain,
masa mau sukses modalnya sedikit, kalian juga sudah les privat dengan guru mapel, bimbel di Neutron, NF, GO,
syukuri apa yang kalian miliki, jangan merasa kurang. Ketika aku ditunjuk mengerjakan soal-soal matematika yang
tadinya ribet, semenjak aku memakai Zenius, pelajaran matematika jadi mudah dan pelajaran sejarah yang sulit
dipelajari juga jadi mudah dipelajari. Hanya saja di Zenius kurang lengkap untuk penjelasan materi pelajaran
ekonominya kalau soal macam jurnal, pajak, HPP, dll. yang gak ada di CD maupun zen.net padahal soal macam
jurnal, HPP sering keluar di ujian nasional, ujian semesteran, ujian sekolah bahkan dari UTS sampai UN nilaiku
selalu jeblok dibawah KKM, dimarahi guru dan orang tua,akhirnya aku inisiatif tanya materi yang susah lewat grup
LINE ZENIUS 2016, alumni yang memakai Zenius, dan cari materi di internet. Bersyukur dari awal Agustus sudah
membuat jadwal belajar untuk SBMPTN yang direkomendasikan tutor Zenius walupun berantakan, tapi tetap ingat
mana yang dianggap urgent, penting, gak penting, dan gak urgent, alhamdulillah jadi lancar segala urusan belajar.
Menjelang SBMPTN aku cukup belajar materi yang sering keluar di SBMPTN. Dan Allah menghendakiku lolos
SBMPTN dan diterima di UNJ walaupun UNJ bukanlah pilihan pertama, tapi aku bersyukur banget dan tetap
bersikap rendah hati walupun ada teman yang masih berjuang SBMPTN tahun depan. Terima kasih kepada
Zenius yang telah membimbingku sampai sejauh ini dan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah
mendoakanku menjadi pribadi yang pantang menyerah dan sukses menghadapi segala cobaan dan ujian dari
pengalamanku tidak lolos SNMPTN.
329

"lo adalah apa yang lo pikirkan terus-menerus" -sabdaps
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Ngebantu setiap ulangan harian, karena gua jarang dengerin guru di kelas, seringan becanda pake zenius bisa
sebagai guru pengganti buat gua

6/29/2016 2:22 PM
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Belajar di zenius enak banget gampang ngerti karna diajarinnya dr awal bgt konsepnya. Soal-soal latihannya juga
banyak dan bervariasi dari mulai yang buat ulhar sampe soal susah kaya simak utul wkwk gue pernah dikira gila
grgr lagi dengerin tutor ngejelasin terus ketawa sendiri di sekolah (pas jam kosong) terus... emang belum jodoh sih

6/29/2016 2:15 PM

gue sama sbmptn padahal udah belajar. Tapi kalo emang nanti gue masuk PTN itu karna lo,zen. Makasih yaaa!!
Semoga tutornya makin ketje deh wkwk
332

Penjelasannya jangan terlalu cepat.
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Asiknya ngegunain zenius itu konsep konsepnya sangat ngebantu buat analisis masalah, waktu presentasi dulu
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saya bisa ngehubungin konsep fisika, biologi dan kimianya secara kompleks... dan zenius ngerubah pemikiran
saya jadi sering menganalisis masalah yang terjadi di alam semesta... dan saya jadi sering bertanya tentang hal hal sederhana seperti "api itu apa sih sebenernya ?" Temen saya banyak yang ketawa dan ngeremehin, tapi
mungkin mereka nggak tau betapa menyenangkannya melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda...
334

Ngebantu gua banget, soalnya gua sambil kuliah, jadi cuman punya waktu sedikit, nah zenius bisa buat waktu yang
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sedikit itu jadi bermanfaat banget, thanks zen :)
335

Pertama kenal zenius pas sbmptn ke2 kalinya itupun cuma tau karena temen liatin jadi belum jadi member terus
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pas nggak ketrima sbmptn untuk ke2 kalinya aku langsung beli xpedia nggak ikut bimbel khusus alumni lagi kayak
sebelumnya. Alhamdulillah tahun terakhir ini dapet. Semoga semakin sukses zenius semakin sukses juga tutor2
kecenyaa.
336

Assalamualaikum wr wb, salam sejahtra untuk kita semua, Thanks banget buat zenius, udah temeni. Gua belajar
kurang lebih 5bulanan buat persiapan UNAS&SBM, Walaupun belum rejeki gua buat kuliah tahun ini karna
beberapa faktor gua mulai bener2 pake zen awal bulan januari padahal beli vocernya dri desember th lalu, gua
belajar ngelantur awal2nya langsung belajar TKPA gua ngabisi 1bulan buat bahas TPA dan Matdas sedikit ngefek
ke gua karna sepulang sekolah sampe.mlm gua ngalur ngidul dikosan gua ngehemat jatah mingguan buat beli
kouta yg lumayan mahal :D udah satu bulan pake gua disibukan dg Unprak kebetulan gua drii SMK sempet stop
buka zen seminggu sblmnya udah beres unprak gua mulai lagi tapi kga kaya bln kemaren semangat gua mulai
luntur, gua cri referensi lah di zenblog siapa tau dpt pencerahan dri bang glen,bang wisnu dkk dapet sebuah
artiker yg buat bangkit lg *Lupa gua judul artikelnya gua sering2 lah buka zenblog gua sekitar akhir bulan febuari
sampe Maret gua terapin saran dri bang glen buat jadwal *ia awal2nya konsisten tp lama kelamaan2 berantakan
jadwal gua gua sempet di takut2 guru gua buat fokus UN aja dlu dri SBM ya gua dengerin sarannya, pas US
frekuensi belajar gua agak ditingkatin setelah US usai gua belajar2 SBM dri pda UN karna gua ngerasa masih
kurang Nilai TO terakhir masih jauh banget dri target gua tetep ngotot belajar sbm dan UN di duaiin gua sih
orangnya biasa2 aja gua ngerasa aja kalo UN itu hanya evaluasi dan lebih mementingkan seleksi karna gua mau
maju berpikir yg sainstifik hanya dizenius gua dapetin 4hri lg menjelang UN gua baru bahas2 soal UN gilak kan gua
:D hehe dan UN Tiba temen SMA ngupek Kunjaw gua slow aja karna cmn 4 mapel hehe dan UN tiba gua nikmatin
tuh soal2 yg katanya soal irisan dan alhamdulillah Lancar UN Gua nahh pasca UN ini mulai masalah datang ketika
negara api datang menyerang :D gua udah kga ngekos lg balik kekampung yg providernya lemah cmn 1 oprator yg
bagus sinyalnya gua cmn belajar seadanya aja dikampung dg keterbatasan dan cmn bertahan belajar 3minggu
buat fokus belajar 8jam/hri ehh pas malem2 ortu kekamar liat gua belajar karna gak pernah keluar kamar kecuali
ibadah, orang tua bilang "kamu mau kuliah uangnya dri mana nak" kata yg dilontarkan bokap gua, gua jelasin kalo
gua masuk dlu masalah biaya No2 karna gua bakal ngurus beasiswa nntinya tetep aja bokap kga ngizinin buat
kuliah disuruh lah gua cri kerja dkt rmh yahh sempet down karna apa yg gua usahaiin selama ini malah kga
disuppot bokap dan akhirnya gua dpt kerjaan bokap seneng sih gua yg msh sakit hati sempet ngotot2an tiap hari
karna gua mau kuliah tahun ini. Rasanya mau kabur dri rumah gua karna udah gak ngerasa nyaman di rumah
ditmpt kerjaan gua kepikiran truss bisa gak gua test nnti karna masuk pagi truss, dan frekuensi belajar gua turun
cmn 6jm/hri pulang kerja gua sempetin 1jam buka zen dg kondisi capek abis kerja oh ya gua kerja di instansi
kesehatan, dan gua kerja dikontrak lumayan lama, itu juga jd faktor belajar gua turun banget.. sampe akhirnya gua
bisa masuk siang pas Hari Test SBM, gua H-1 cek tempat test kesekolah dlu gua guru2 pada tau kalo gua udah
kerja, sangat disayangkan sih gua sering tanya2 soal kuliah dan beasiswa dan harus ke guru konseling gua harus
kerja dlu, gua tetep aja mau test sbm masalah keterima atau gak Itu karna kemampuan gua dan rezeki dri tuhan,
Jejereng hari ditunggu2 datang kompetisi dimulai gua nginep tempat sodara gua abis subuh keluar rumah sekitar
set6an tancap gaass berrr... lumayan jauh dri tempat sodar gua ke tempat test, dan alhamdulillah gua ngisi apa yg
gua bisa aja dan sesuai target soal biar lolos priodi yg gua impiin, sepulang dri test pulang dg hati lega giliran
banyak2 berdoa pada tuhan gua percaya kekuatan do'a karna tuhan maha pemberi rahmat dan maha kuasa.
Rekan2 kerja gua beberapa ada yg tau kalo gua test. Mereka suppot semoga gua keterima karna sayang
seumuran kya gua gini hrusnya semangat2 cri ilmu harus kerja. Oh lupa satu hal gua, selama gua belajar sbm gua
join grup line zenclub isi2nya zenuser gokil2 anak2nya kalo post soal saling membantu shering2 soal kuliah
sampe2 soal.mantan pun dishering maklum Jones semua isinya *Guakagaya.. :D ada yg menarik dri mereka
walaupun blm pernah ketemu kita udah pda akrab saling suppot bersyukur kenal kalian Satu bulan berlalu
pengumuman pun tiba pada dag ding duknya gua mah biasa yahh :D jam set 2 mulai stanby leptop buka
pengumuman disaksikan dg temen2 kerja waktu pun tiba gua masukin No peserta beberap kali kga bisa katanya
no peserta Salah nah gua buka situs mirror UGM ehh kenapa malah dapet ucapan Jangan Sampe Putus dengan
Si ASA :D hehe Gua kga.lolos Guys!!! Yasudah lah belum rezeki kuliah tahun ini, buka gak ada rasa hambar karna
sudah kecewa. Liar kebahagian kalian yg lolos.. Selama guys yang lolos dan gua harus Berusaha setahun kedepan
buat dptin PTN yg gua mau dibalik ini ada hikmahnya karna gua jadii. SBM ini momen mengasah kemampuan gua
dimana pikiran gua kebuka tentang belajar bukan cri skill trus cri uang itu SALAH, Gua buat mindset kalo belajar itu
wajib dan belajar lah karna dengan ilmu gua bisa dapet apa aja yg gak ternilai dg Uang.. Thanks Zenius, Bang
sabda, Kak wilona,kak wisnu, dan tutor kece lainnya gua mau Ketemu kalian Semua dan gua bakal coba tahun
depan ditemenin sama kalian orang2 yang hebat, sukses terus zenius, gua mau jd baaagian dri kalian
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halo para tutor2 zenius yang keren abis! hehe gue nunggu bgt ada survey2 kyk gini karna gue gatau gmn caranya
blg makasih buat kalian,walaupun sbmptn 2016 bukan rezeki gue tapi banyak bgt pelajaran yg gue dapet dr

6/29/2016 1:51 PM

perjuangan gue khususnya dr zenius learning guide! inspiratif bgt zenius konseptual abis cara ngajarnya
keren.Mungkin kdg gue bakal kgn sama suara2 kalian apalg suara ka sabda,sekali lg gue mau blg makasih buat
kalian&mau minta doa buat lolos simak dan betah di tempat kuliah gue skrg
338

Wakth SBMPTN 2015, gua itu gagal. Padahal gua udah pake zenius dari awal kelas 3, tapi abis UN gua gak belajar
lagi, karena gua mikir gua udah bisa tembus. Padahal to gua baru 40%, hahahaha. Akhirnya ya gak lulus. Trus gua
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udah punya tekas ngulang di zenius-x. Gila sih gua diajarin banyak banget hal di sana, ketemu banyak orang2 yg
gak pernah gua temuin sebelumnya, seru abis deh di sana. Pada akhirnya gua mutusin TI UI setelah riset sana
sini, dan taaraaa~~ Gua tembus pilihan pertama..
339

Zenius konsep banget!!! Kalo udah ngerti akarnya, gak bakalan keteteran lagi deh ngadepin sebangsa ulangan,
UN, bahkan SBMPTN! Zenius terbaik!
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340

Terimakasih zenius yg udh membantu review materi buat persiapan sbm saya, semoga materinya lebih
dilengkapkan lagi jadi bisa buat referensi belajar yg makin mantap!!
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Menurut gue zenius itu asyik. Kita gak cuma diajarin cara ngerjain soal tapi juga lebih diutamakan konsep dalam
mengerjakan soal, walaupun sih gue seringkali lupa lagi konsepnya. Awalnya gue kenal zenius lewat youtube

6/29/2016 1:46 PM

sama website, waktu itu gue belum jadi premium member, gue tonton tuh videonya sama baca artikelnya, setelah
nonton dan baca gue merasa betah, gue jadi ngerti buat apa kita belajar, bagaimana cara belajar yang baik,
bagaimana persiapan kita mengahadapi SBMPTN, dll. Secara kebetulan temen gue nawarin beli akun zenius untuk
satu tahun berdua, 5 bulan sebelum SBMPTN (akhir Desember). Gue pelajari tuh materi SBMPTN dari awal, tapi
gak sampai akhir (biologi) sih, juga ada beberapa materi yang gue lewat. Gue belajar zenius sekitar 2 jam sehari.
Pas di sekolah, setelah belajar konsep zenius gue jadi merasa tinggi hati karena orang lain yang bukan pengguna
zenius mungkin kurang mengerti apa yang guru ajarkan, namun gue merasa apa yang diajarkan guru tidak terlalu
rumit karena sudah lumayan ngerti konsepnya terutama pelajaran matematika. Gue jadi lebih bersemangat
ngerjain soal-soal tugas harian sekolah. Gue seneng banget sama tutor-tutornya yang ngajarin dengan suara
santai dan pengerjaan yang praktis membuat materi dan soal yang dipelajari jadi asyik dan mudah, utamanya
seperti testimoni murid zenius tahun-tahun sebelumnya gue seneng sama suara Kak Sabda yang ngajarin sambil
bercanda dan bahasa gaul yang membuat suasana belajar jadi santai tapi serius. Waktu ngerjain soal SBMPTN
2016 kemarin, gue masih sedikit lambat ngerjain soal, namun gue beruntung ada banyak juga soal TKD saintek
yang gue jawab bener setelah dicocokkan sama kj quick qount, tapi karena mat IPA cukup sulit gue cuma dapat
poin 1. Ketika ujian TKPA udah mulai gue ceroboh karena ke toilet waktu bel sudah bunyi, alhasil waktu terkuras
dan pikiran agak buyar, soal TPA figural, matdas, Indonesia dan Inggris pun banyak yang salah. Jurusan pilihan
SBMPTN gue juga terbilang saingannya ketat banget, gue pilih FTI ITB, FTSL ITB, dan teknik informatika UNPAD.
Setelah gue lihat hasil quick qount yang nempatin gue di posisi bawah, gue jadi minder, gue yakin gak akan
diterima. Teng3x tak terasa hari pengumuman SBMPTN telah tiba dan benar saja setelah gue cek pengumuman
SBMPTN gue gak diterima di 3 jurusan tersebut. Tapi ya sudahlah Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih baik
dari yang gue pikirkan. Selain SBMPTN gue juga ikut ujian mandiri UGM yang diadakan tanggal 5 Juni 2016.
Setelah pengumuman SBMPTN ini gue hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberi yang terbaik bagi saya dari
hasil kerja keras saya selama berbulan-bulan ini.
342

Pengalaman menarik buat gua ya saat belajar itu sendiri, saat ngerti apa yang gua pelajarin, saat ngerti apa
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maksudnya yang ditanyain soal, itu menarik! Apalagi pas nonton video tentang mindset belajar itu bener-bener
bikin gua bisa ngeliat serunya belajar dan mengurangi sedikit dari kemalasan gua untuk belajar (males gua banyak
haha). Makasih banget buat Zenius pokoknya!
343

Pake zenius tuh emang berguna banget! Gue lulusan tahun 2015 yang ngandelin bimbel dan gapake zenius alhasil
gua galolos SBMPTN. Tapi di tahun 2016 gua belajar dari kesalahan dan coba pake zenius. Dan asal lo tau cara

6/29/2016 1:44 PM

belajarnya beda banget sama di tempat bimbel. Lo bukan disuruh hafal rumus, dan jago dalam waktu singkat Tapi
lo bakal paham dan ngerti banget dari dasarnya dan yang pasti konsepnya! Itulah yang membuat lo bakalan ngerti
dan bisa inget dalam waktu lama. Di zenius juga kita diajarin cara berfikir logika dan teratur yang bisa ngebuat nilai
IQ naik! Salut banget buat kakak2 mentor zenius yang keren abis!!
344

Aku alumni tahun kemarin ikut saintek dan yaaa gaketerima lalu aku pake zenius dan aku pindah ke soshum aku
bener2 namanya gatau ips itu kek gmn dan cuman pake zenius doang sama soal2 di buku lain aku nganggur
setahun gara2 ngebet banget pengen di psikologi walaupun skrng keterima pil3 gpp aku ttp syukurin karena itu
jurusan yg aku pengen. Kemarin saat pengumuman aku degdegkan banget takut kaya taun kmrn hasilnya daaaan
aku luluss yihiii thanks zenius! udah menemaniku selama 6bulanan ini hihi sorry jadi curhat
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Awal bgt kenal zenius, karena guru kimia di kelas XI suka kasih soal2 zen. Tapi masih blm tertarik tuh gue. Barulah

6/29/2016 1:41 PM

gue beli Xpedia bulan Agustus 2015. Di toko buku di Matraman. Awal buka, wah keren dapet kaos. Sayang kecil
banget, akhirnya mama yg pake XD Materi zenius, gue coba dr TPA nya. ada basic skills dan learning guide. Isinya
Bang Sabda dgn segala petuahnya yang membakar semangat dan menginspirasi. top. Trus karena gue anak ipa
ipa an, alhasil materi mat, bio, fis dan kim selalu keteteran sejak kelas 11. Lumayan lah karena bisa mengangkat
nilai karena zenius, terutama Biologi nya Kak Pras dan Kimia nya Kak (siapa?) itu recomended banget!!! karena
gak jadi rumit bgt gitu ... biasanya ada selingan jokes jadi ga garing tapi konsepnya dapet. Gue biasanya nyatet
tulisan di video lagi..kata kuncinya aja sih... trus kalo penasaran/ga mudeng gue lanjut google.. trus malah kadang
kadang jadi keasikan googlin ha ha Bahasa Indonesia nya juga asik... tutornya suaranya khas.. materi EYD nya ini
kepake di ulangan harian, UN, tryout2, SBMPTN, bahkan USM STAN .Alhasil semua boleh dilalui dan meraih hasil
yang baik. top. Ok maaf kalo cuma gitu aja ya, Zen. Thanks buat Xpedia yg cukup membantu siswa siswa kyk gue
ha ha. Bagi yg nekat dan greget zenius ini bisa banget jadi pengganti bimbel jutaan rupiah ha ha. ps: Kenapa disitu
kurang puas, karena di cd xpedia ada beberapa kekurangan. contohnya, Fisika kelas X kurang lengkap, Biologi
kelas X bukan bang Pras. Walau ada voucher, gue lebih sering belajar offline :) Mungkin zen bisa fix kedepannya
supaya makin top karena gue cukup berharap banyak pd zen saat itu ha ha ha . thanksss!!!
346

Awalnya gw cuma iseng cari alamat web yang bahas tentang SBMPTN, dan akhirnya gw kunjungi tuh alamat

6/29/2016 1:40 PM

webnya. "Apasih yang keren dari blog ini, kok banyak yang pake? Gimana sih cara belajar yang tepat agar lolos
SBMPTN?" Dan pertamakali liat videonya gw langsung terpesona. "Gila, blognya keren abis. Cocok buat gw yang
anak SMK". Akhirnya gw beli produk zenius ini. Gw langsung belajar mati-matian buat orang tua gw bangga
bahwa anak SMK itu bisa. Sampai gw ngorbanin dunia kpop, dan nggak belajar buat UN. Hanya fokus untuk
SBMPTN. Pokonya buat lo yang mau lolos SBMPTN harus pake produk zenius, dan jangan lupa untuk selalu
berdoa. Sukses ya zen!! Where there is a will, there is a way
347

Belajar pake zenius itu beda banget sama media belajar lainnya soalnya kita bener bener diajarin dari konsep
dasarnya jadi lebih paham dan lebih asik juga

6/29/2016 1:35 PM

348

Zenius itu ngerubah paradigma gw banget tentang yang namanya belajar, untuk kedepannya dimana pu gw kuliah
gw pengen terus fokus belajar

6/29/2016 1:32 PM

349

Gila! Pertama nyobain zenius udah berasa beda cara belajarnya, sangat membantu pokoknya.

6/29/2016 1:28 PM

350

Pengalaman gue zeniusan seru bgt! Banyak pengorbanannya sih klo gue pikir2. Rela tidur 4-5 jam sehari, atau ga
tidur di rumah tapi tidur di kelas bahkan pernah ga tidur. semuanya terjadi mungkin karena gue udh pewe bgt
zenius-an haha sering bgt jamkos gue abisin buat zeniusan, pernah juga bbrp kali gue absen kelas gara2 zeniusan.

6/29/2016 1:25 PM

gue gabisa blg "pengalaman menarik" gue selama dikelas semacam (semenjak kls 12) dpt nilai bagus semua
mapel/ranking naik dsj karna faktanya nilai gue ga semua bagus kyk dulu, ranking gue turun eh dijudge guru dikira
pacaran...iya sama zenius:") terus zenius satu2nya yg nyadarin gue, klo selama ini gue pinter tapi untuk ngejar
nilai aja. Memori yg gue simpen sebatas short-term memory. Dari situ gue mulai 'bebenah' otak(?) DP & fokus sbm
sejadi2nya(?) lol ga sedikit yang nyuruh gue buat fokus sama nilai rapot dan/ atau UN dulu, ambis sbm nya nanti
aja dlsb. Ga sedikit yg coba bikin semangat & niat gue ciut utk ngeraih mimpi gue eakk lebay-_- tapi serius loh, ga
hanya dari temen2 tapi dari sisi keluarga juga:) haha daaan masih banyak lagi pengalaman yg ga mungkin bgt gue
bikin 'buku' disini. anw pengorbanan yg bakal selalu gue inget adlh gue sampe ngejual hape gue satu2nya buat beli
voucher zenius H-2 bulan sbm. Sampe sekarang juga msh belum punya gantinya:( *lahhterus* hahaha jkjk. gue
percaya "sukses itu butuh pengorbanan" intinya gue sangat senang bisa tau zenius! tapiiii the saddest part is gue
rada ngeyel sama kesehatan gue, h-3 sbm gue rada drop tapi gue maksa ttp ambis:") terus gue bener2 drop h-1
sampe hari h sbm. semua jauh dari target:')) alhasil ga diterima sbm eheh tapi it's all fine now. pengorbanan gue
selama ini bakal 'dibayar' nanti zen, you get my words!;D PS: gue pgn bgt rekomendasiin zenius ke org2, tapi gue
takut saingan gue makin parah kalo semuanya pada tau zenius-__-jahat ga sih? wkwkwk
351

telat abis gue make wkwk, kayaknya tahun depan baru deh gue bisa bikin testimonial yang ajib. kalo aja gue make

6/29/2016 1:25 PM

zenius dr bulan juli 2015 gitu, pasti gue bisa noh ngerjain sbm buat tahun ini. kesempatan terakhir buat sbm :(
352

Awalnya niat make zenius buat belajar matematika fisika kapanpun gue mau kan, lagian juga gue lemah banget di
konsep dasarnya mereka. Nah gue putuskan beli voucher elektrik yg 6 bulan, dan beeeuuuuhh berasa dapet angin
segar deh abis denger suaranya Sabda. Dan trnyata setelah gue liat zenius learning, gue ngerasa cara belajar gue
rada salah, nah gue ikutin aja tuh tips2nya Sabda, ngebuka mata banget dah pokoknya Alhasil gue brhasil fokus
terus sama tujuan gue buat TL Undip, dan sukses dapet satu kursi disana di pilihan pertama XDDDDD Pokoknya
makasih banget buat 'pelajarannya' Zen!!
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Cerita dari mana ini ya? v: Hmm, gw beruntung banget pokoknya udh kenal ama zenius dan gw gak bakal

6/29/2016 1:24 PM

ngelupain masa setahun belajar gw bareng zen, pokoknya thanks a lot zen :') Dulu pas sma, gw dicap siswa ribut,
gak pernah bikin PR, tidur di kelas, main PES mulu.. ya pokoknya ranking gw jeblok ampe kelas 11 semester 2
Pas baru kelas 12 awal gw udh kepikiran, gw mau kuliah dimana? Passion gw apa? Nah berhubung ranking rapot
gw jeblok, gw ngerasa kalo buat lulus snmptn itu kecilllll banget dan gw mau gak mau harus siap ikut jalur tes
sbmptn Tapi ya gw denger2 dari orang2, soal sbmptn itu susah bener, kalo ngasal rumus itu gak mempan.. Waduh
!! Harus bener2 tau konsep dong.. udah selama 2 tahun ini gw gak pernah belajar :'v.. Gw searching di google
"cara belajar sbmptn" Gw search, search, dan search.. Dan gw menemukan satu blog yang mematikan perhatian
gw.. pake kata2 gaul dan warna headernya kuning.. yap, zenius blog.. Setelah gw baca, gw liat dibawah artikelnya
kaya ada semacam promosi gitu wkwk..dan gw baru tau zenius blog juga nyediain belajar online.. namanya
zenius.net gw ubek2 itu zenius.net, ternyata belajarnya lewat video.. gw coba satu dulu dan behhh, keren !!! Suara
serak2 basah yg bener2 apa ya.. intelek gimana gitu, gw lupa buka yg mana tepatnya tapi gw buka yg zenius
learning Abis gw terkesima dengan web ini, gw memutuskan untuk bikin akun dan langsung buka video lain..
ternyata gak bisa -_- Walah, disuruh punya voucher dan itu bayar :'v.. gw kumpulin duit gw buat beli yg 3 bulan pas
itu.. dan gw udah mulai belajar sbmptn di zenius sejak agustus 2015 (ya walau nyicil dikit2 banget) dan sambil
nyicil2 yg secuil ini, gw juga nemu gw pengen dimana .. yap, gizi kesehatan ugm.. Iyaiya, mungkin emang rada
ketinggian cita2 gw v: (univ nya itu masbrooo).. gw, orang yg gk pernah belajar, bikin PR, tukang tidur ama main
kok nyari ugm? Ama cewek aja ditolak mulu (oke ini nyesek), apalagi ama ugm, gak salah tuh? v: Yap gw merasa
gak salah, gw walaupun gak karuan ya emang udh naksir ugm dari kelas 10 bro :v.. semua punya hak pengen
masuk ugm dan kalo niat harus dikejar, betul tidak? v: Dari agustus ampe desember, gw belajarnya nyicil2 dulu
bahkan awal2 bukanya seminggu sekali :v dan durasinya kurang dari 90 menit.. tapi sejak januari 2016, gw emang
bener2 tiap hari buka zenius Hari demi hari lewat dan tibalah bulan mei (yg UN gw gak cerita, bikin lama.. dan yg
snmptn gw gak lolos v:) Bulan mei ini adalah bulan Sparta buat gw (This is SPARTAAA!!) gimana enggak, sbm
tambah mepet aja waktunya dan gw blm merasa cukup.. hampir tiap hari gw belajar ampe lewat jam 12.. rata2
ampe jam 1, kadang2 bisa ampe jam 2 ._. (udah kaya orang nobar aja masih bangun jam segitu).. Tapi gw gak
menjalankan itu dengan beban karena gw emang udh comfort belajar ama zen dan ortu gak menuntut harus
masuk ugm... cuma disini gw gak puas aja ama kemampuan sendiri.. rasa pengen tau ama hal yg gw blm tau itu
ada mulu, buat penasaran.. tapi h-7 gw udh agak longgar, biar gk drop badan ini Belajar, belajar, belajar (dan
berdoa pastinya) daann gak kerasa, udah tanggal 30 mei aja (h-1 sbm broo).. gw memutuskan untuk stop belajar,
pergi kerumah temen dan main gta ampe jam 9 malem (gw serius, ya walaupun kesan nya bego tetapi cara ini
terbukti pas untuk refreshing.. wkwk) Yap, 31 mei !! Hari gw sbmptn, menemukan apa gw kuliah di kampus impian
atau tidak.. Tanggal 31 ini untung gw bangun tepat waktu (gw tidur jam 11 soal nya).. mandi, siapin alat tulis, siapin
berkas, berdoa, dan belajar (wkwk kagak, gw bercanda).. itulah yg gw lakukan sebelum berangkat.. ok lengkap,
saatnya ber sbmptn ria Langsung skip ke situasi tes aja ya, ya intinya satu kata buat soal sbm tahun 2016
(terutama TPA) : ANJAYYY Gila, ini soal beda ama tahun2 sebelumnya yg gw pelajarin.. ya tapi tak apalah, kita
susah yg lain juga susah ngerjain wkwk.. ya walaupun gak sebanyak tryout, gw udh cukup puas ama diri gw
sendiri, gw udh melakukan yg terbaik. Gw skip 27 hari setelah sbm ya wkwk (ciri2 capek ngetik).. wohoho, 28 juni..
pengumuman hasil jerih patah pejuang sbmptn di seluruh indonesia !! Pas pengumuman, gw bukanya di sekolah
bareng temen2 seperjuangan (rada sungkan sebenernya, ya kali semua lulus gw kagak, kan malu :'v).. gw udh di
depan laptop dari 3 jam sebelum pengumuman, gw isi waktu dengan nonton anime, nonton film, dan liat temen
main Dota.. dan gak kerasa, pas gw buka web sbmptn, sisa waktu lg 10 menit.. yoww, gw terus natap layar
laptop.. 5, 4, 3, 2, 1.. jeng jeng... gw langsung refresh halaman sbm.. untung belum down server.. gw langsung isi
nomor, tgl lahir dan chapta.. daaannnn OMG, ini beneran??? Gw lulus ugm :')))) gw wah, rasanya seneng bener
:'v.. gw yg masa sma nya yg begitu, bisa tembus ugm :').. gw gak berhenti bettering kasih ama tuhan pas itu.. kalo
bukan beliau yang memberi jalan, gak mungkin dapet :'), gw juga terima kasih sama keluarga, temen2, guru, yg
udah ngasi support dan semangat ke gw selama belajar sbm, thank you all !! Buat tutor2 zen, makasi buat ilmu,
wawasan, semangat yg kalian kasi ke aku selama setahun ini :').. gw gak tau harus apa selain berterimakasih
sama kalian.. mungkin kalo gw gak kenal zen, wkwk entahlah gw gimana Akhirnya udh selesai cerita gw.. sorry
kalo ceritanya jelek, bikin sakit mata, dll.. sekali lagi, thanks a lot zen.. gw bangga pernah jadi murid online kalian
dan gw gak akan pernah lupa, semoga sukses zen dalam memajukan pendidikan di indonesia (y)
354

Walaupun soal SBMPTN 2016 ga ketebak sama sekali, which is TPA nya bedaa banget sama tahun tahun
sebelumnya, tapi karena udah mantepin konsep sama zenius alhamdulillah walaupun soal diganti jenis masih bisa
dikerjakan dengan tenang Lalu gokilnya pas ngerjain soshum lebih tenang karena terngiang2 suara nya bang
Sabda lagi jelasin ekonomika Thanks zen! I'm nothing without you :")

6/29/2016 1:22 PM

355

Pakenya produk zenius english basicnya dan alhamdulillah tahun lalu UN englisnya kedua tertinggi di sekolah

6/29/2016 1:20 PM

dengan nilai 8.4!!
356

Pakai produk zen itu asik, kayak nya gampang banget dipahaminya. Walaupun belajar di zen nya pelajaran ipa dan
yang keterima di sbmptn, tapi untuk tahun sebelumnya keterima di jurusan ipa kok sbm nya.
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Emm, zenius ya? Waktu itu sekitar bulan juli 2015 (lagi galau2nya karena udah 5 kali ikut seleksi PTN tapi belum
ada yang terima gua :'(..) bisa dibilang gua orang yang aktif banget di fb tapi cuma sebagai sider jarang update
status. Dari situlah gua bertemu dengan puja hati yang gua nanti2. Awalnya gua cuma bertanya2 apa si ni zenius

6/29/2016 1:18 PM

multimedia media learning, gua penasaran banyak banget blognya ke post user zenius yang berhasil lolos dan
rekomen buat make tu produk,.... udah lah kelamaan pokoknya gua sempet nyesel kenapa pas waktu gua sma
kaga kenal di produk, tapi ni tapi berhubung gua kaga punya pc atau andro gua nabung dulu buat buat beli hp atau
pc kalo bisa, panjang cerita gua dapet kerjaan yang nggak gua sangka2 ngajar les, pokoknya gitu dah gua ngajar
pulang pergi naik sepeda ada di rumah sendiri ada yang tempat lesan sampai pada akhirnya gua dapet hp baru
awal mei dan beli voucher zenius, sebelumnya gua udah pake produk zenius pake akun temen (kenal di twitter)
baee dah ngasih pinjem akun buat gua pake dan ngebagi waktu bair nggak out lagi enak2 ngezen,.. singkat cerita
zenius runtut banget jelasin tiap bab mapelnya, asik dengernya karena pake bahasa anak muda tapi tetep sopan,
gua bener2 apa ya kagum gitu di zenius learningnya itu keren banget bikin termotivasi buat bangkit kata2nya
sabda itu lho tapi berhubung waktu gua udah mepet yang seharusnya tu bab zenius learning dan x pedianya yang
seharusnya udah selesai dan paling tidak gua toton abis dari situlah gua salah menggunakan produk zen nggak
sesuai aturan pakai, baru sesuainya pas udah 2 bulan mau sbm trus bentrok ama ngajar les, les rumah ya bukan
lembaga,.. pengguna zenius akan berhasil jika memakai sesui aturan yang ada di zenius learning dan x pedianya
mau 3 bulan atau mungkin 1 bulan kalo pakai nya sesuai bener kemungkin goal nya lebih besar ketimbang yang
pake zenius udah lama tapi nggak pake aturan mainnya, asal nonton aja. Jujur dari zenius.net gua belajar banyak,
dan banyak yang berubah dari main set gua, jadi lebih semangat belajar apa lagi denger suaranya sabda itu
kebahagiaan tersendiri buat gua, gua ngerasain ada peningkatan dari ngerjain soal, problem solving, bisa ngajarin
anak lesan jadi lebih mudah walaupun cuma anak sd ama smp kls 1, kasi motivasi ke mereka buat terus semangat
belajar, ngasi tips belajar yang bener tuh gimana. Itu semua berkat Allah yang telah mempertemukan gua dengan
zenius education. Banyak "ohhh" momen yang gua dapet pada saat tonton video zen, karena zenius bener2
ngajarin belajar konsep, belajar pake konsep yang bener. Nggak sulit belajar pake zenius.net udah murmer tinggal
pantengin, nggak ngerti tinggal skip ulang lagi deh. Tapi memang buat mendapatkannya sangatlah sulit banyak
keringat dan tenaga yang harus di keluar kan, berjuang sendiri di tengah cemooh orang2 di sekitar gua, tapi ibu
yang udah lama nggak ketemu, ampe gua nggak inget mukanya ah sudahlah kebanyakan curhatnya gua hahaha.
Thanks buat orang2 pendiri zenius, buat tutor2 zen, sabda,wisnu,wilo,fanny,pio,pras, dkk dan buat bang glen dkk
thanks blog2 keren2. Berkat orang2 kek kalian banyak anak2 indonesia khususnya buat yang mau masuk PTN jadi
terbantu dan terselamatkan berkat adanya bimbel online kaya zenius.net dengan harga yang jauh dari harga
bimbel konvensional. Seneng dan bangga kenal zenius dan bisa jadi premium membernya. Walaupun gagal
maning gagal maning gua masi punya zenius yang akan terus ikut serta dalam berjuang untuk terus belajar pake
konsep sampe jadi master. Jazakillah khairan katshiran keluarga besar zenius education.
358

enaksih bisa belajar kapan aja tinggal play videonya, tutornya juga jelas. tp ya susah buat nanya doang kak hehe tp

6/29/2016 1:16 PM

sejauh ini good kok
359

Dari dulu selalu yakin kalo zenius bakalan bisa diandelin buat msk universitas impian! Dan emang bener walaupun

6/29/2016 1:15 PM

aku murtad dari ipa hehe. Dari yg dulunya ngantuk dan males bgt bljr sejarah bnyk amat materinya tapi grgr
diniatin jd asik bgt belajarnya. Belum lg mtk, kalo ga ngerti konsep ya mana bakal kejawab, tp video2 zenius
ngebantu banget kalo masih ga ngerti ya tinggal ulang lg haha. Dan kalo ilang motivasi belajar selalu buka blog
zenius yang bagian testimoninya pasti bakal semangat lg, jgn lupa jg nntn bagian zenius learningnya banyak bgt
tips2 disana. Terima kasih zenius sudah jd bagian dri perjalanan menuju bangku kuliah! ❤ ❤
360

Pemahaman konsep diperdalam dan dasar" fundamental benar" diperkuat. Apalagi saya udah bimbel di rumah
diperdalam pake zenius. Makin komplit deh. Utk kuis, ulangan, ujian, un hingga sbmptn aku bisa ngetrik soal" dgn
konsep dan cara" canggih di zenius. Aku bisa merasakan perbedaannya bahkan dengan org yg ranking nya di

6/29/2016 1:13 PM

atas saya, utk pelajaran sbmptn favorit sprt matematika fisika dan kimia kalau aku lbh paham
361

Saya adalah siswa yang lintas jurusan dan belajar pake zenius itu bener-bener membantu, deh! Penjelasannya

6/29/2016 1:11 PM

singkat tapi jelas, dan fleksibel karena bisa belajar dimana aja dan kapan aja. Terus juga dibiasain dengan paham
konsepnya. Dan nggak bertele-tele. Intinya mah sangat membantu sih. Soal sbmptn juga saya ngerasanya nggak
begitu sulit karena apa yang saya pelajari, keluar semua. Terima kasih zenius!!
362

belajar pake zenius itu puas banget tapi sayang gue nyadarnya telat padahal udah beli zenius dari agustus2015:(
gue suka banget sama tutor biologi, jadi cuma dia doang yg dtonton alhasil sbmptn16 gagal deh!
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Halo! Nama aku sisil alumni lulusan 2015. Tahun kemarin ikut juga SBMPTN tapi keterima di pilihan ke-3 biologi
Unpad. Karena tahun kemarin nggak keterima kedokteran dari ujian mandiri apapun jadi akhirnya pilih buat stay di

6/29/2016 1:08 PM

biologi aja dulu. Selama kuliah di biologi zenius tetep menemani soalnya pelajaran semester 1 itu masih hrs belajar
fisika, kimia, MTK. Jd pelajaran2 SMA dipelajari lagi. Yang paling keren dari zenius itu, zenius selalu mengajari
tentang konsepnya bukan cara menghafal soal dan itu kepake banget buat kuliah. Krn di kuliah tuh ditanya hal
mendasar banget bener2 tentang konsepnya kalau kita lemah konsepnya kita bakal gagal pas ujian but thanks to
Zenius I can end my first semester with a really satisfied result yup my gpa was 3,9. Di semester 2 udh mulai
persiapin diri buat SBMPTN krn waktu sem 1 udh belajar konsepnya jd tinggal latihan2 soalnya sambil belajar lagi
kalau ada konsep yg lupa. Pertamanya susah banget kuliah sambil belajar buat SBMPTN tp makasih buat artikel di
zenius tentang time management dan skala prioritasnya jd akhirnya bisa bijak nentuin waktu. Tiap kali kelas
dicancel atau dosen nggak masuk adalah hal paling menggembirakan krn saatnya belajar SBMPTN dr zenius atau
pas lagi tunggu dosen yg telat langsung buka zenius buat ngedengerin suaranya Kak Sabda atau Kak Pras (my two
favorites tutor). Zenius bukan hanya ngebantu aku buat belajar mtk sama pelajaran IPA lainnya tapi juga buat
belajar bhs Inggris dan TPA terutama video Kak Sabda tentang cara berpikir induktif dan deduktif yang aku
praktikin ke soal2 MTK atau IPA dan dlm kehidupan sehari-hari buat selesain permasalahan. Bukan hanya
video2nya yang kece abis tapi artikelnya yang gokil banget mulai dari tips2 buat menghadapi ujian, tips buat
belajar, dan solusi mengatasi masalah belajar tapi artikel favorit aku di zenius itu yang judulnya "Punya cita-cita
keren? Semangat aja ga cukup, lo butuh strategi!" Dari artikel itu wawasan aku ke buka banget terutama gimana
biar jd sukses itu dibutuhkan strategi yg mantap dan khususnya gimana biar jd sukses tapi tetap realistis dengan
tujuan yg ada. Yang terpenting adalah zenius ngajarin aku buat jangan takut untuk belajar sesuatu yg baru, bijak
dalam nentuin waktu, dan kalau ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri misalnya masuk biologi krn nggak bisa fisika
padahal nantinya ilmu biologi itu butuh fisika dan terutama kimia juga untuk penerapannya. Hasil dari belajar dari
zenius bukan hanya mampu dalam pelajaran tapi wawasan juga jd kebuka banget. Daaaan hasil akhirnya aku
lulus SBMPTN di Sekolah Ilmu Teknik Hayati Program Sains, Intitut Teknologi Bandung :) bukan hanya itu akibat
belajar bhs Inggris dan TPA dr zenius aku juga lulus di Kelas Internasional Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada dr program ujian mandiri :) terus masih ada pengumuman ujian2
mandiri lainnya semoga hasilnya memuaskan juga! Makasih banyak buat zenius udh ngebantu selama kurang lebih
1 thn ini dan udh buat bingung mau pilih yg mana hehehe. Sukses terus buat zenius dan semua tutor2 yg gila
keren banget. Also don't forget to keep writing an inspirational and amazing articles! Love Zenius to the moon and
back <3333
364

Aku bener 2 serius belajar SBMPTN tuh pas abis UN. Waktu yang bener2 mepet buat persiapan SBMPTN.
Untungnya ketemu sama zenius.net... Video pembelajarannya mantep banget, sampe ngerti konsep! Gak cuma
rumus sama cara cepet aja hehe.. Terima kasih Zenius!!

6/29/2016 1:08 PM

365

Keren banget boy zenius, reccomended banget TO gua selalu bagus terus cuma sayang gue ga keterima gara2
lupa isi kode soal padahal ini taun terakhir gue, tuhan gak izinin gue buat pindah ke ITB...

6/29/2016 1:07 PM
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Hai guys... Gue gagal di SNMPTN, sempet down walaupun kalu dipikir2 ga guna juga... karena emang gue anak
IPA ngambil Hukum UI hehehe... Nah, gue belajar trus dong jadi kepacu... Aku agak bingung pelajaran di bimbel

6/29/2016 1:07 PM

apalagi ada yang gak tau gitu karna gue anak IPA tp bimbel IPS.... Iseng2 ketemu zenius.net nah gue ikutin dan
"terpaksa" jadi member hehehe karena pertamanya sih males karna mahal tp berhubung enak nontonnya jd gue
daftar deh.... Setelah itu tiap hari gue nge-baso (bahas soal) dan bimbel + zenius di rumah... Uniknya selama TO
gue ragu bgt sama matdas... dan hari H pun terjadi... Gue cuma jawab 1 soal matdas dan itupun salah... Gue udh
pesimis, tapi gue yakin aja karna gue udh berdoa sama Tuhan minta agar segala sesuatunya terjadi menurut
kehendak-Nya... Akhirnya Puji Tuhan gue masuk di FH-UNPAD.... Thanks God
367

Jadi aku itu baru belajar abis UN! Karna aku dari ipa ke ips. Belajar 3 minggu. Tapi TPA aku udah abisin dari
liburan kenaikan kelas 12. Itu wajib banget abisin video zenius TPA!! Karna pengalaman aku waktu itu beda model

6/29/2016 1:05 PM

soal TPA tahun 2015 sama tahun 2016. Tapi aku ga kaget! Karna udah aku pelajarin semuanyaaaa di zenius. (Btw
aku beli cd zenius karna internet dirumah jelek). Ekonomi habisin semua video di zenius!! Aaaa ngerti banget
banget aku jadi paham banget eko karna video zenius. Padahal aku sama sekali loh gatau ekonomi. Aku belajar
ekonomi sekitar 10 hari. Jadi sistem aku belajar abis UN itu setiap minggu itu ganti pelajaran. Misal minggu 1
eko,minggu 2 sosio,dst. (Ngikutin cara blog zenius. Btw blognya dibaca ya!) NAMUN KENYATAANYA. Belajar abis
UN dan ga pernah nyicil itu SGT STRESS DAN SGT BERAT. Hasilnya apa? Aku belajar ekonomi 10 hari,geo 7
hari,sejarah 2 hari,sosiologi 2 hari. SUMPAH beneran 2 hari. Karna 1 minggu sebelum pengumuman undangan
aku mogok belajaar! Wkwk. Terus ada 1 minggu lagi aku ga belajar karna mau ada prom wisuda gtgt. ADA AJA
DEH. Jadi aku saranin belajarnya se awal mungkin!!!!! Karna belajar di dalam tekanan bikin nangis nyerah. Dan
buat yang pindah dari ipa ke ips PEDE AJA bisa kok! Lanjut ya, aku belajar sosiologi dari buku wangsit education
(ini wajib punya) dan soal2 dari tahun 2007-2015. Nah sejarah aku ga belajar materinya aku cuma dengerin
pembahasan sbmptn zenius dari tahun 1998-2015. Ekonomi dan geo juga aku belajar dari cd zenius soal2 sbmptn
tahun 1998-2015. Buat yang islam baca terus surat Al-Waqiah di sela2 belajar!! sebelum ujian gausah megang
buku baca aja terus Al-Waqiah!
368

seruuuuu banget gua dari ipa dan ngambil soshum pas sbm, gua belajarnya nyantai banget wkwwkwkwk thanks

6/29/2016 1:00 PM

zennnn
369

Pake zenius sangat membantu pemahaman suatu materi. Pokoknya recommended banget, nggak ada kerugian
sedikitpun. Makasih zen!
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Analoginya seperti bernafas. Belajar bukan dinilai dari perlu ataupun perlu, enak ataupun boring tapi belajar itu
memberi kehidupan. Esensi belajarnya dapet dan selama masih bernafas selalu ingin menyerap ilmu sampai ke

6/29/2016 12:57 PM

inti (setidaknya sampai ke membrannya deh ..:) ). Persepsi terhadap acara tv Indonesia berubah dan kritis tidak
lagi pilih-pilih. Menyayangkan zenius-x ngga buka di tahun ajaran 2016/2017.
371

Ah gilak.. lo semua yang mau sbmptn, percaya deh sama gua, lo harus belajar dari zenius. gua aja belajar dari
zenius itu dari bulan januari dan alhamdulilah lolos ptn tahun ini :") T.O.P. bangeet deh buat zenius

6/29/2016 12:57 PM
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Awalnya sih ragu & apaan sih produknya cukup blajar buku ato googling jga sama materinya. Sampe akhirnya
iseng liat di youtube & ternyata asik gila. Cma orng dgn pemahaman & konsep fix yg bisa jelasin ke orang lain
dengan mudah & long term memory, itu smua saya temukan di ZENIUS ! Kebantu banget untuk SBMPTN,

6/29/2016 12:55 PM

astungkara suksma saya lolos.
373

Pertama kenal Zen ini kelas 11. Tapi waktu itu belum ada niatan jadi pengguna zenius. Trus saking sibuknya pas

6/29/2016 12:54 PM

awal awal kelas 12 jadi lupain zen :( . Baru insyaf deh tuh pas mau deket ujian. Cari cari bimbel yang asik coba
sana sini tapi jarang masuk karena terlalu capek dan tetep aja nggak ada perubahan tentang minat belajar ( baca :
males ). Dan saat itu Zen hadir lagi hidup gue. Membawa pencerahan wkwk. Satu per satu video gue tonton dan
gue praktekin. Belajar dari Zen itu lama, karena gue sadar banyak materi yang gue baru ngeri. "Oh moment"
katanya wkwkw, jadi persiapin waktu jauh jauh hari deh. Hari UN pun tiba. Gue gayakin karena gue sadar banyak
yang belum gue kuasain tp mau digimanain lagi. Udah gak ada waktu. Pengumuman UN. Kecewa banget sama
hasil yang bagi gue dapet. Disini gue sadar ilmu itu gak bisa instan perlu proses. Dan proses belajar gue sama Zen
belum selesai makanya hasilnya gitu :(. Sambil nunggu hasil SNMPTN gue masih rajin dengerin Zen walaupun
nggak segila sebelum UN. Pengumuman SNMPTN. Warna merah. Gini nih rasanya patah hati ditolak kampus
impian. Ditambah temen temen udah dapet kampus nya masing masing makin sedih deh gue. Saking sedihnya
gue ngurung diri di kamar. Mengisolasikan diri. Beberapa hari kemudian gue langsung daftar SBMPTN dan kembali
menyiapkan diri buat ujian yang sesungguhnya. Mulai lagi kegilaan gue sama Zen. Buang jauh jauh HP karena itu
mengganggu. Semangat gue bertahan sampe akhir. Makasih Zen udah jadi temen terbaik. Dan hari itu ujian SBM
pun dimulai. Awalnya panik karena TPA berubah tapi gue udah belajr itu di Zen. Dan tanggal 28 kemaren,
semuanya terbayar lunas. " Selamat anda dinyatakan lulus SBMPTN 2016. Ilmu Gizi, Universitas Diponegoro "
campur aduk Zen. Akhirnyaaa perjuangan gue begadang ditemenin suara Zen yang bikin jatuh hati terbayar.
Makasih Zen ,sayang banget sama Zen. Sukses ya Zen bikin anak anak punya semangat lagi. Percaya sama diri
sendiri. Dan nggak asal belajar. Lav you Zen ????
374

Buat gua, zenius itu keren banget deh! Gua tertarik banget sama konsep belajarnya Sabda yang ngebangun
konsep dan mental gua dulu (btw gua lupa namanya apa). Sampe-sampe gua ngikutin saran Sabda buat beli
minyak ikan sama rajin olahraga sebelum sbmptn hahaha. Video-video teori di zenius juga gampang dimengerti,

6/29/2016 12:52 PM

tapi kadang suka error (perbaikan buat kedepannya kali ya). Kalo lagi suntuk, gua mampir ke blognya zenius buat
baca tips-tips sama testimonial kakak kelas. Langsung semangat lagi deh wkwk. Thanks zenius!
375

Harus banget sih pake zenius menurut guee hehe karna disini tuh teorinya lengkap bgt jd buat lu yg bimbel jd
tinggal latian soal dehhh Worth it bgt brooo pake zenius

6/29/2016 12:51 PM
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Zenius udah ngerubah gue 180 derajat, awlnya gue udah ngerasa ngerti ini dan itu, trs meremehkan pelajaran2
penting (karena gue ada disekolah yang ga terlalu kompetitf akademisnya) dan merasa itu ga penting amat Gue
tau zenius ketika kakak kelas gue mulai panik sbm, yang waktu itu udah kaya horror banget diantara kakak kelas,

6/29/2016 12:50 PM

gue jadi penasaran dan tertantang! searching searching... jeng jeng muncullah zenius! juli gue mulai belajar zenius,
pertama kali denger sabda ngejelasin matdas rasanya wow abis!! gue merasa semua yang diajarin guru dikelas itu
hanya setetes air di bak mandi (ea maaf bu iis). Gue baru ngerti gimana pentingnya dasar dasar fundamental ilmu
sma itu ternyata luas dan hebatnya zenius, zenius bisa menyajikan dengan menarik DAN yang paling penting, ga
bikin ngantuk kaya dikelas hehe, sejak itu gue bener2 zeniusan LITERALLY everyday! mau di jalan, di masjid, di
rumah, di kamarmandi, bahkan pernah gue cabut pelajaran dikelas cuma mau nyelesaiin DP mat ipa hehe
Terimakasih banyak deh buat zenius yang nggak hanya ngasih ilmu, tapi juga merubah mindset gue dan yang
paling penting udah bikin gue bisa masuk universitas yang gue impi-impikan thanks zenius!
377

Saya udh make zenius sejak kelas XI semester 2 cmn frekuensinya ga terlalu sering alias cmn pas mepet-mepet
ulangan doang jadi hasilnya ga maksimal :( Saya mulai sering make zenius ketika saya ditolak utk daftar SNMPTN
2016. Ya ditolak daftar. Ketika yg lain br dapet warna merah pas tgl 9 Mei, saya udh dapet warna merah sejak

6/29/2016 12:50 PM

pendaftaran SNMPTN dibuka pd tgl 29 Februari. Ya, saya tdk msk kuota siswa yg berhak daftar SNMPTN karena
rank paralel saya yg ga msk 75 % siswa terbaik di sekolah. Sejak saat itu, saya mulai rajin belajar. Saya kumpulin
buku-buku soal dan materi selama 3 tahun SMA. Selain itu, saya mulai rajin ngestream video-video zenius dan
download soal SBMPTN 2015 dr zenius utk menambah pemahaman konsep saya ttg materi-materi dan soal-soal
seleksi seperti SBMPTN. Selain soal-soal zenius, saya jg mengerjakan soal-soal yg diberikan oleh bimbel saya.
Dan alhamdulillah pas tgl 28 Juni, keluar notif biru dan QR code besar disertai tulisan "Selamat! Anda dinyatakan
lulus SBMPTN 2016!" Saya diterima di FTI ITB Kampus Jatinangor. Sebuah peristiwa yg paling menyenangkan
selama hidup saya. Makasih zenius udh ngebantu saya berjuang menghadapi SBMPTN 2016 :)
378

Ini beneran zen ngubah pola pikir gua tentang belajar. Gimana belajar yang seru gimana belajar yang having fun
tanpa terbeban. Percaya dehh saat lo dapet "ohhh" moment tuu rasanya kgak bisa diungkapin dengan kata2.
Makasih banget zen terutama bang Sabda atas insight2nya mantep banget deehhh. Dan akhirnya gua diterima di
psikologi UNY Alhamdulillah :)
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Gue emang udh berambisi untuk masuk PTN dr gue kelas 11. Luckily, gue nemu zenius. Mulai dr saat itu gue

6/29/2016 12:48 PM

mencoba untuk nyicil sbmptn. Waktu gue kelas 12 gue masuk zenius-x di tebet. Di zenius-x memang
mengharuskan muridnya untuk belajar mandiri. Mulai dr itu gue coba untuk ngabisin materi sbmptn di zen net. Gue
coba segela macam strategi dr zen blog. Gue bener2 belajar terus, gue bela-belain bolos sekolah berhari-hari buat
belajar mandiri lewat zen net karena menurut gue pembelajaran di sekolah tidak efektif sama sekali. Saat sebulan
menjelang sbmptn. Gue mencoba untuk mulai ngedrill soal campuran. Dan di saat H-seminggu sbmptn, Gue
bener2 pasrah krn menurut gue mtk itu susah dan gue belom bisa deliberate practice untuk fisika lg karena
waktunya ga cukup. Gue putus asa saat. Gue sampe nangis2 karena gue stress belajar terus tp gak bisa2 :p
akhirnya sbmptn pun tiba. Gue mengerjakan dg tenang. Alhasil pd saat saintek gue hanya mengisi mat ipa 1 saja
dan tdk mengisi fisika sama sekali. Tetapi untuk kimia dan biologi gue hampir isi semua. Dan untuk TKPA: bahasa
Indo, bahasa Ing, dan TPA gue isi banyak kecuali Matdas. Setelah gue pulang gue bener2 hopeless apapun yg
terjadi. Saat di hari pengumuman, gue mencoba untuk santai dan menanamkan di otak gue kalau gue gak keterima
(supaya ga sakit hati kl beneran gak keterima). Dg santai gue buka pengumuman sbmptn gue. Dan gue kaget
sekaget2 nya kalau gue DITERIMA. Gue teriak dan nangis sejadi2nya (karena gue awalnya yakin kl gue tidak
diterima). Gue berterima kasih sm guru2 les gue yang ngasih insight keren abis spt kak Yoki, kak Pras, dan kak
Ivan, dan untuk kak deya yg selalu guide gue. Thankyou zenius! :)
380

Salah satu pengalaman menarik setelah belajar di zenius adalah di mapel biologi. Di kelas ada guru biologi super
yang bener-bener nyuruh muridnya untuk paham konsep tapi dengan belajar mandiri dulu dan jarang sekali
menjelaskan. Berkat bang Pras aku jadi ngerti banget apa itu biologi. Alhasil aku sering jawab quiz-quiz yang

6/29/2016 12:47 PM

dikasih beliau. Teman-teman kadang juga minta untuk menjelaskan konsepnya. Ya sudah aku jelaskan walaupun
ujung-ujungnya aku promosi zenius, haha. Oya, bang Pras juga membuatku semakin cinta sama life science
hingga akhirnya aku makin mantap untuk memilih SITH Sains sebagai tempat tujuan belajarku. Salah duanya ada
progress di mapel kimia. Yang dulunya aku ga ngerti apa-apa (beneran deh), setelah belajar di zenius jadi
"ohhhh…gitu". Meski nilai kimia tergolong standar dibanding teman-teman, tapi rasa pahamnya itu beda. Berkat
belajar di zenius juga pandanganku terhadap fisika berubah. Ternyata fisika itu asik haha. Berkat zenius juga
kepercayaan diriku meningkat, konsep pikir serta gaya belajarku berubah. Rasanya jadi lebih efektif gitu. Berkat
belajar di zenius juga aku bisa lolos SBMPTN. Thanks, zen!
381

Langsung ngerti pake banget setiap materi yg diajarin, cm karena setelah lulus SMA saya kerja dan baru belajar
zenius H-sebulan, ditambah lagi saya tesnya lintas jurusan (SMA IPA), jadi saya rasa waktu belajar nya kurang utk
saya mampu menguasai materi2 lintas jurusan

6/29/2016 12:47 PM

382

Mantap!
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Saya tau Zenius udah dari lama, kebetulan kakak kelas belajar lewat Zenius, tapi saya belum tertarik. Jadi ya gitu
hehe. Saya mulai lirik Zenius lagi setelah teman saya ada yang pakai, kebetulan dia mau lintas minat jadi ya gitu
hehe. Lalu saya tanya-tanya ke kakak yang ternyata juga tau Zenius. Saya pinjem punya temen saya itu. Saya

6/29/2016 12:46 PM

langsung coba Kimia karena pelajaran yang paling tidak saya pahami haha. Ternyata enak banget! Penjelasannya
simple tapi bisa diterapin ke soal-soal setingkat ujian masuk PTN. (Percayalah saya jadi cinta kimia karena pakek
Zenius wkwk.) Saya pun berpikir … kalau pinjem terus, nanti gak enak hehe. Akhirnya saya memutuskan untuk
beli voucher 6 bulan hehe. Saya sering buka zenius sampe laptop sering blank dan panas haha. Selain materi
saintek, saya juga buka materi TPA yang mengubah cara belajar saya! Haha. Tidak mengubah total, tetapi menjadi
lebih teratur hehe. Alhamdulillah, saat mengerjakan sbmptn, saya sudah siap (untuk meneruskan PTN ataupun
ditolak kedua kalinya hehe). Ya … kebetulan aja soal sbmptn 2016 "penuh kejutan" haha. Alhamdulillah paling
banyak diisi Kimia meski ada 2 soal salah dan ya … penyesalan selalu datang terakhir, hehe. Sisanya … berserah
diri. Alhamdulillah, kemarin Selasa, Allah memberikan saya jalan dan berkah yaitu lolos SBMPTN 2016 pada
pilihan ketiga, yaitu Ilmu dan Industri Peternakan UGM. :") Terima kasih, Zenius!
384

Zenius membantu banget dalam belajar karena saya bisa belajar kapan saja dimana saja asal ada koneksi
internet. Jujur, persiapan untuk SBMPTN ini cuman sebulan aja dan berkat Zenius sebulan itu jadi sebulan yang

6/29/2016 12:45 PM

bener-bener bermanfaat. Terima kasih, Zenius.
385

Zenius ngubah mindset gw tentang pentingnya belajar. Yang dulu nya gw paling males yang namanya belajar, tapi

6/29/2016 12:42 PM

sejak tau zenius gw addicted bgt sama belajar. Hasilnya tiap jam kosong di kelas selalu buka laptop dan pantengin
zenius, wwkk nerdy bgt, tapi gpp membuahkan hasil kok diterima di kampus impian lewat sbmptn.10/10 untuk
zenius
386

Selama SMA kls 1-2 gua bener" gk pnya maksud buat belajar, cuma maiin game terus selama 2 tahun,,
allhamdulillah rapot gua ranking 10 besar dri bawah :D.. tapi semenjak kelas 3 gua baru sadar rapot itu penting
buat dpt SNMPTN.. dan dsitu gua putus asa buat SNMPTN gua gk punya harapan, dan alhasil memang benar..
tapi allhamdulillah masih ada kesempatan ke 2 lewat jalur tertulis, tpi gua bingung belajar lewat mana,, akhirnya
gua ketemu lu Zen beruntung... dstu lgsung gua beli voucher gercep,, belajar terus Zen dri pagi smpe malem, gua
bnr2 kerja keras !!! Alhasil kerja keras gua terbayar zenn.. allhamdulillah gua dapet di UPI Manajemen ... Makasih
banyak Zen udh nemenin gua, makasih yaa !!!! lu emg recomend bgt dh
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Pada intinya,gw terimakasih banget karena zenius udah hadir dikehidupan gw Yang awalnya ga bisa Fisika jadi
cinta mati yang awalnya hanya berfikir secara instan menjadi lebih logis dan kritis dalam nanggepin dan nerima
sesuatu yang awalnya thinking out loud eaaa jadi think outside the box Jujur,gue belajar zenius bukan cuman
untuk lolos sbmptn semata tapi gue pingin ngerubah pola pikir gue dan pandangan gue terhadap ilmu pengetahuan

6/29/2016 12:40 PM

yang bebas lepas dan gue terimakasih banget sm Bang Sabda karena udah dengerin curhatan gue di line
wkwk,jujur jadi alumni tuh kagak mudah gan haha. Jadi intinya buat adek kelas yang berjuang sbmptn kalo pingin
menggapai sesuatu yang lo impikan lo harus tau seberapa usaha yang lo keluarkan untuk dapetin impian tu.
Terimakasih Zenius dan pengajar respect saya untuk kalian semua Semoga zenius kelak menjadi sarana edukasi
yang merubah dunia.
388

wah pertama tama terima kasih zenius , gua mulai belajar zenius dari xpedia guide pertama gua buka video yang
cara belajar tuh ampe abis, terus mayan sih gua disuruh beli vit dha gitu ama abang zenius terus gua beli wkwk,
ternyata suplemen otak juga perlu tuh buat persiapan sbm, topik setelahnya gua belajar tpa di xpedia itu, wah gila

6/29/2016 12:40 PM

dasarnya kuat banget dangat perlu deh lu kalo mau nguasain tpa harus oake zenius, nah topik topik selamjutnya
sih gua ga rutin gua buka topik yang gua kurang aja soalnya kan suda les, kalo pas sbmnya ngerjainnya
....SOALNYA BEDA BANGET DARI TAUN KEMAREN, pas ngecek kj di wangsit eh banyak yang salah:( yaudah
kan pesimis ampe tiba tiba pas pengunguman dapet mesin ui kaget allhamdulillah kayanya emg doa mengalahkan
semuanya,
389

Zenius itu belajar super seru dengan belajar konsepnya, sempat agak nyesel baru kenal zenius bulan Januari
2016, tapi gapapalah Alhamdulillah sekarang bisa ngerasain hasilnya

6/29/2016 12:40 PM
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Awalnya gue tau zenius dari iklan2 di web gitu, awalnya rada skeptis juga ttg belajar online, tapi setelah mengenal
lebih jauh, ternyata inilah cinta yang sudah lama kunanti wkwkwk Zenius adalah satu2nya "sesuatu" yang
mengajarkan berfikir dan cara belajar yg bener ke gue, somehow cara ngajar bang sabda itu bikin masuk akal, gak

6/29/2016 12:39 PM

kaya disekola langsung jadi rumus. Gue org nya lemah di pelajaran2 itungan, jadi selama 2 tahun pertama di sma
(kelas X dan XI) gue suka dan menguasai banyak materi soshum, tapi masalahnya gue anak IPA, gue pernah
dapet nilai 60 mapel matematika persamaan garis yg rumusnya cuman 2 :( itulah saat2 gue merasa bego galau
merana jadi satu, susah banget nguasain mapel Ipa, dan akhirnya bertemulah dengan zenius. Gue tonton semua
dari zenius learning sampe latsol2 per sub, dan disitulah titik balik gue, awalnya suram menjadi tercerahkan *asek.
Dari awalnya bego gabisa persamaan garis yg rumus nya cuman 2, kimia remed terus tiap ulangan (paling dari 10
yg lolos 2 kali wkwkwk), biologi gue nilai terendah dikelas saat UAS, itu semua membuat frustasi dan memacu gue
untuk belajar sbmptn mulai dari bulan puasa 2015, tapi mulai serius dan terjadwal bulan november 2015. Gue
mulai ninggalin kegiatan2 yang ga perlu di sekolah dan tancap gas belajar di zenius (gue ga bimbel, zenius
doang). Dan selama waktu tersebut banyak peningkatan2 yang signifikan dari segi nilai akademik di sekolah dan
cara berfikir gue memahami setiap kejadian2 alam *asek. Blog zenius juga bikin gue termotivasi banget,
konten2nya memang ga asal dan udah difilter sedimikian rupa jadi kita gampang nyerna nya. Dan satu hal yang
gue rasakan paling besar itu zenius bikin gue suka belajar dan ketagihan! Impian gue pengen jadi programmer
handal akhirnya satu langkah lebih dekat, gue masuk ILMU KOMPUTER IPB pada sbmptn 2016 ini! Bahagia
banget, makasih banget zen! *semua kejadian diatas pengalaman nyata gue di sma, jadi bagi kalian yg lemah
dipelajaran ipa kaya gue dan nargetin saintek, Belajar dari sekarang ama zenius!* Fajar Ali, Ilmu Komputer IPB '53.
391

Sebenernya aku aktifin voucher zenius tuh bukan buat sbm sih hehe, tapi buat tes USM PKN STAN. Aku emang
udah tertarik sama sekolah kedinasan ini dari dulu eh ternyata ada juga nih pembahasan soal-soal stan di zenius
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ya akhirnya beli deh tuh voucher buat belajar stan. Seru emang seru sih tapi masalah males masih sering datang
eh belajarnya ke sendat deh. Akhirnya ga lulus dari situ mulai deh belajar sbm. Intinya aku tuh keteteran lah
istilahnya mah. Nyesel lah aku ga serius belajar buat stan. Padahal aku pernah sampe senyum senyum sendiri
belajar zenius kayak yang baru ngeuh gtulah hahaha. Pokoknya kalo yang belajar zenius dengan serius nih, ga
buang-buang waktu sama hal yang ga penting, tau gimana cara belajar yang bener, disiplin, dan ga lupa juga
berdoa ke Tuhan terus minta ridho orangtua, yakin deh bisa. Soalnya kalo belajar bareng mentor zenius tuh
dilarang ngafal rumus tapi tau dasar dasarnya kaya trigono nih padahal cuma belajar beberapa jam eh aku
ngerasa bego banget dulu waktu kelas 1 SMA ga ngerti sedikit pun tentang dasar trigono padahal dasar trigono tuh
gampang, quadran tuh gini lah gtu lah terus identitas itu gini lah gtulah. Haha keren lah pokonya mah!
392

Jujur aja gua sebnernya nyesel senyesel nyesel nya telat setelat telatnya make Zenius. Gua berjuang kayak orang
kelimpungan bolak balik bolak balik buku setebel gambreng cuma buat ngerti intisari dari sebuah konsep. Gua
emang pejuang SNMPTN #banget soalnya dari masuk SMA jiwa tobat gua udah kepanggil. (Ps. SMP gua game
onliners abis) ok back to topic dari kelas X sampe kelas XII ga pernah gua miss info soal snmptn. Dari trik, faktor,
rapot, un, Indeks integritas, A L U M N I, wah banyak banget deh, ngumpul semua di otak. Belajar juga udh bener2
gila, signifikan banget dibanding jaman smp. Mulai ngeh konsep2 tiap materi. Eh Pas tau ga keterima snmptn begh
rasanya nyos wkwk. Langsung tobat pake zenius karena gua sedikit ngeh dr temen2 kalo zenius itu asik banget
buat belajar apalagi konsep masing2 bab nya. Pas gua coba begh bener men, konsep materi2 yg ada di otak gua
tuh serasa dipoles, bener2 kek tahap finishing ngamplas guci pelastik #lha bener2 gua abisin waktu buat belajar
dan D Day is come. Gua nangis sampai rumah karena pas gua check quick count cuma dapet 35.00% coy! Gila
SAPPK ITB mana mau nerima gue, begh makin tobat gua. Minta maaf sama zenius yg telat banget makenya (eh
tapi serius ngefek banget) terus pengumuman pun tiba sampe akhirnya dengan tergagu2 ketik2 nomor sampe
salah input, J R E E E E N G GGGG, "SELAMAT... Sek. Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung " teriak2 wkk Kesimpulannya: berjuang tuh gak boleh setengah2 Kalo punya impian,
ketika ngerasain jatuh sampai rendah banget bayangin aja itu adalah pegas lo, pegas buat roket yg lo tumpangi
dan suatu saat lo bakal meroket, dilihat orang lain dan jadi kebanggaan tersendiri Promosi zenius 5% ngebanyol
95% WkaKwkAka Thx zen, u made my LIVE!
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Bener bener berguna banget walaupun gue cuma pake 3 bulan bukan cuma buat sbmptn aja tapi pelajaran SMP,
SMA,UN lengkap banget deh, ditambah penjelasan yang mudah dimengerti. Gak nyesel pake ini.

6/29/2016 12:37 PM

394

Hmm karena gue bimbel jadi pakai zeniusnya kalau materi di bimbel kurang jelas cuma sedikit. Even so, thanks a
bunch buat zenius! Bikin konsep betah banget nempel di otak! Keren! Oh ya sebenernya gue sempet lolos USM
STAN juga thanks to kak wilooo yang super keren ngajarin TPA❤ sukses buat zenius!

6/29/2016 12:37 PM

395

Keren banget pake zenius! Zenius bisa ngejelasin materi yang susah jadi asik, seru, mudah dimengerti, dan nggak
bikin bosen. Soal2nya juga komplit. Aku juga ngefans banget sama Bang Sabda ?? yang agak aku nggak suka

6/29/2016 12:37 PM

bapak yang ngajar Bahasa Indonesia tulisannya agak sulit dibaca hehe. Tapi pokoknya thank you banget buat
zenius udah bikin aku ngerti pelajaran2 yang selama ini belum paham. Walaupun aku belum lolos ?? mungkin
belum rezeki. Thank you so much Zenius ❤
396

Buat gw zenius itu sgt bermanfaat, apalagi untuk siswa kurtilas. Gw ngerasain gimana rasanya harus ngelakuin
presentasi tanpa diberi materi dasarnya dulu. Dan disitulah manfaat zenius bener" gw rasain. Pada dasarnya gw

6/29/2016 12:36 PM

males baca dan lebih condong mendengarkan, so zenius udah pas bgt buat gw. Selama 2 bulan menuju sbmptn,
zenius jadi teman kencan gw siang dan malam, dan itupun fokusnya masih kebagi sama UN. PujiTuhan tahun ini
gw lulus di PTN fave gw dgn jurusan yg juga gw suka, thanks zenius udh membantu gw belajar selama 3taun ini.
Ahay.
397

Cukup ngebantu di materi2 yg kurang dikuasai. Karna belajarnya pake konsep jd lebih mudah dimengerti. Dan

6/29/2016 12:35 PM

pengaplikasiannya ke soal2 jd lebih mudah, mikirnya jd ga ngejelimet lg heheheh.
398

Walaupun gak keterima di SBMPTN, gue puas banget sama zenius. Gue lebih banyak paham sama grammar

6/29/2016 12:34 PM

padahal dulu buta banget ya gak buta banget sih maksudnya bingung penggunaannya. Terus gue kan anak smk tp
kalo dijelasin materi gue kadang suka nyambungnya pas udah di rumah jd kadang gue kalo sebelum ulangan
pacaran ama laptop biar paham besoknya ulangan gue lancar dehhhh yeay. Walaupun gak diterima ptn tp gue
seneng banget belajar jd kebantu banget sampe UN. Mungkin gue gak keterima karna telat bgt kali yaa belajar
buat sbmptn, tp sempet membuahkan hasil karna pikiran gue kayak lebih terarah. Gue juga coba test beasiswa
univ. Swasta dan keterima. Padahal soalnya susah bener macam sbm tp gak ada ips sih wkwkwk. Sejauh ini puas
banget. Makasih banyak Zen. Tapi kalo bisa rekaman tutor bahasa Indonesia dan sejarah dibenerin dong soalnya
banyak krasak krusuknya udah gitu volumenya kecil banget jd kalo belajar suka kayak orang pelo gitu suaranya
kekecilan wkwkwkwk. Thank you gue mau kasih cd-nya ( karena gue beli xpedia ) ke adek gue yang baru masuk
smk juga jadi walaupun dia smk ttp tau materi sma buat sbm nanti jd dia masih banyak peluang keterima di ptn
walaupun smk dan gue bakal trs beli vouchernya buat adek gue yg kelas 6 juga (kenapa adek gue banyak bener
ya) wkwkwk tp janji rekaman dibenerin dong di sejarah sm bahasa indonesia. Salam buat bang Sabda, beliau tutor
favorite bgt sampe buat gue jatuh cinta sm ekonomi dan matematika. Padahal gue kalo belajar ekonomi di smk
males bgt karna gurunya gak jelas banget modelnya ketemu bang Sabda ekonomi jd lebih menyenangkan.
Semoga zenius sukses terus buat kedepannya aamiin
399

Seru sih karna narasinya juga gak boring bikin pengetahuan nambah juga cuma kadang bikin pusing karna ada
tutor yang ngejelasinnya muter-muter.

6/29/2016 12:33 PM

400

Duh apa yah? Mungkin dalam penggunaan produk zenius saya lebih suka dengan pembawaan materi dari yang
ngajar Ekonomi, Matematika, Sosiologi, dan Sejarah kalau Bahasa Indonesia sama Geografi saya kurang gak
suka. Oh iyah dalam video juga ada beberapa yang cacat terlebih di geografi. Saya rasa cukup. Semua dari itu,

6/29/2016 12:31 PM

saya kurang puas dalam penggunaan zenius karena ada pemateri yang gak begitu jelas menerangkan materinya
dan ada video yang gak komplit.
401

Wah gue pake zenius baru beberapa bulan lalu sih, malah pas udah lulus sma dan kuliah semester 2 di Bahasa
Inggris UNY gue mulai tertarik dengan Xpedia 2.0 awalnya cuma mau beliin buat adek gue tapi eh kok menarik
jadinya gue putuskan untuk ikutan belajar sbmptn lagi pake zenius dan yah alhamdullilah dapat psikologi UGM

6/29/2016 12:30 PM

rencana gue mau poligami nih pagi di UGM siang di UNY.... :D
402

gila zenius buat gua berubah 180 derajat, gua jadi tau byak hal.. Konsep mateng bgt.. bahkan nilai UAS ku

6/29/2016 12:30 PM

sempurna terutama di bidang Matematika.jadi bisa ngerjaiin soal SBMPTN banyak soal yg bisa aku kerjain tapi lagi
lagi allah berkehendak lain, saat setiap TO aku lulus di pilihan ku, saat Quick Count SBMPTN aku bisa lulus di
pilihan pertama.. lagi-lagi, ternyata aku lupa ngisi kode soal saat ujian berlangsung.. alhasil gak keterima deh.. tapi
masih byk Zenius sudah mengajarku byk hal menurutku walaupun aku gak keterima di SBMPTN tapi aku puas
karena aku dpt esensi belajar itu, mendapat ilmu itu.. terimakasih zenius!! SEMANGAT UNTUK TAHUN DEPAN!!
PEJUANG 2017!
403

Menurut saya keunikan zenius itu adalah saat saya mengunakannya saya menemukan istilah atau pengetahuan
baru yang biasa tidak diajarkan guru di sekolah

6/29/2016 12:29 PM

404

Pastinya lebih menguasai konsep yang sebelumnya kurang dipelajari di sekolah. Pas mengerjakan soal sbmptn
sih awalnya bikin gugup tapi makin lama udah bisa ngerjain walaupun belum maksimal. Dan nyeselnya baru pake

6/29/2016 12:29 PM

zenius setelah UN jadi baru pake zeniusnya buat belajar SBMPTN.
405

Zen thanks karena waktu uas kimia gua bisa dapet 100 dengan susah tapi puas, dan gua puas banget belajar

6/29/2016 12:27 PM

mandiri pake zen selama persiapan sbmptn
406

Menurut gua sih zenius bagus tapi cuma di bagian fisika kimia sama mtk aj bos, kalau bionya agak sulit dimengerti
dan ribet padahal bio menurut gua gampang tapi zen jelasinnya ribet sih
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zenius seru bgt! cara belajar baru yg asik & efektif bgt. kakak2nya juga asik bgt cara ngajarnya & bikin semuanya
jadi terasa mudah. pokoknya buat semua yg mau UN/SBMPTN/UM harus beli zenius ya krn sangat membantu bgt!

6/29/2016 12:27 PM

408

Hahahaha gue pasca zeniusan berasa dewa, gue terkenal males tapi kalo ditanya materi materi tentang sbmptn
gitu nyambung. Temen temen gue sendiri kaya yang wow wow in gue gitu. Atau gue kegeeran ya hahahaha.

6/29/2016 12:27 PM

Rasanya gue ngerjain sbmptn sebenernya kecewa sih gabisa maksimal karena tuntutan kuliah gue di politeknik
beraat, kuliah dr jam 7pagi pulang jam 4 sore,padet terus.Tapi gue suka cabut kuliah alhasil sehari lagi ga masuk
gue d.o hahahaha. Tapi makasih bgt loh zen telah membuka pintu otak gue jadi nyambung pelajaran pelajaran
IPS, sebenernya gua alumni 2014 IPA, 2 kali Sbmptn ipa gue kelenger,males banget padahal di zenius ngajarinnya
udah enak enak tapi ya diri gue sudah muak sendiri. Dan hasilnya gue nyasar ke ips dan nyambung,penjelasanpenjelasan materinya sungguh mempesona,paling yang kurang ya itu.. geografi,sempet kesel sih zen kok
ngejelasin geografinya kaya yg textbook,kurang pengandaian jadi buat nyambung nya sendiri itu susah. Ah
sudahlah,thanks bgt buat mas mas mbamba zenius. Tanpamu aku kelenger. Sukses terus zen, kerenin lg
video2nya
409

Gue tau Zenius sejak kelas 11, baru pake pas naik kelas 12 buat siap-siap SBMPTN gara-gara sebelumnya udah
baca ZenBlog bahwa kelas 12 mending langsung belajar SBMPTN. Setahun belakangan ini Zenius bener-bener
ngubah cara pandang gue tentang belajar. Gimana cara belajar yang bagus, gimana memandang realita di dunia

6/29/2016 12:27 PM

dengan ilmu, gimana berpikir dan berlogika dengan benar, itu semua gue dapetin di Zenius. Meski pun gue gak
lolos SBMPTN 2016 karena kesalahan bodoh (gue jarang latsoal dan TO), gue akan coba tahun depan ditemenin
pake Zenius juga; ditambah bimbel mungkin. Ah seandainya Zenius X gak tutup....
410

Zenius gokil sih kalo menurut gw. Babat pelajaran soshum yang dulunya gw anggap paling ribet, ternyata gaseribet
itu. Dengan konsep ekonominya sabda, analogi-analoginya pio waktu belajar sosioogi itu nempel banget. Dan

6/29/2016 12:27 PM

hasilnya gw hanya belajar 4 bulan kurang bisa lolos di pilihan 1 SBMITB! Thanks zen!
411

Gue kenal zenius saat gue udh kuliah (telat banget). Zenius keren banget. Ya, super keren, dari ubah gue yang

6/29/2016 12:26 PM

dari SMA gak pernah belajar jadi belajar dari pagi ampe malem, buat persiapan SBMPTN dan itu kerasa asik gak
bosen sampe-sampe kalo gak belajar gue ngerasa ada yang kurang. Zenius juga ngubah cara gue ngambil
keputusan buat kuliah, yang tadinya mentingin prospek kerja (sampai akhirnya saljur dan harus SBMPTN lagi), jadi
ngambil jurusan yang gue minat kayak sekarang. Gue mulai belajar 4 bulan terakhir, dengan materi SMA yang bisa
dibilang nol besar! Kenapa? Karena gue udh kuliah sampe semester 3, dan gue bela-belain cuti kuliah demi
SBMPTN! Banyak orang yang meragukan gue, klo gue bisa lulus. Iyalah, bayangin aja yang daftar SBMPTN
721.000 orang dan yang diterima cuma 99.000! Tadinya gue sempet minder juga, dimana liat yang pejuang
SBMPTN lain pada ikut bimbel yang harganya jutaan, dan gue apa? Gue cuma langganan voucher zenius yang
300K! Lo bayangin aja berapa perbedaan uang yang dikeluarin? Tapi beberapa waktu gue pantengin zenius,
khasiatnya mulai ada (cie elah khasiat) gue mulai ngerasain belajar jadi enak dan gampang paham sama materi.
Yap! Zenius prinsipnya paham konsep! Alhasil dengan konsep-konsep yang gue dapet dari zenius, gue jadi
gampang ngerti detail-detail mapel yang gue butuhin! Sejarah yang belibet aja klo lo baca, bisa jadi kayak dengeri
cerita yang pastinya langsung nempel diotak. Kek baca novel ajalah. Yep, tanggal 31 Mei 2016, hari H SBMPTN
2016, gue gak ngerasa sulit ngerjain soal-soal, kecuali geografi (ini Zen karena kurang komplit si) tapi yang
selebihnya lancar. Pas gue cek, ternyata gue lulus di Universitas Indonesia! Serius, gue gak pernah ngebayangin
bisa kuliah di UI! Liat langsung UI aja gak pernah hahaha! Kesimpulannya, Zenius keren banget! Masuk UI cuma
modal Zenius (konsep) sama buku kuning (detail-detailnya). Tanpa zenius gue mungkin bakal susah paham detaildetail ilmu dari tiap mapel, karena gak ada konsep. Thanks Zen, Thanks tutor-tutor Zenius, udah anterin gue ke
kampus dan jurusan yang gue pengen, Universitas Indonesia!
412

Dulu kenal zenius baru klas 11 SMA, nyesel buanget, knp ndak dari dulu gue tau zenius. Tapi kelas 11 tuh gue
juga makeknya ya ngasal aja lah. Sampek klas 12, Hampir tiap hari gue nongkrong di depan laptop mulai dari jam

6/29/2016 12:26 PM

5 sore sampek jam 11 malem, hasilnya gue tiap ulangan ndadak kagak pernah remed and dulu ngerjain pr udah
satu soal 1 jam kagak ngerti akhirnya kagak gue kerjain... Hahaha XD tp setelah ada zen pr kagak ada tuh yang
enggak gue kerjain...haha penjelasannya itu lho, Mantap bgt, jadi ngerti sengerti ngerti ngertinya. Walau Snmptn
gue kagak keterima ya udah lah mungkin faktor keberuntungan dan masih ada sbmptn... Yang pasti Thx banget
buat zen udah nemenin perjuangan mulai dari uts,uas,un,sampek sbmptn... Semoga tambah buanyak yang tau
zenius, gue saranin bgt deh makek zenius. Awalnya belajar ngebosenin tp klo pakek zenius jadi asik and
nyenengin bgt..makasih zenius >_< ( ˘ ³˘)♥♥♥ love love deh .. Haha
413

Gue kenal zenius waktu mendekati pendaftaran sbmptn sekitaran tanggal 25 april. Gue nyesel banget baru beli

6/29/2016 12:25 PM

zenius tu udah 2 minggu sebelum ujian sbmptn. Soalnya gini, gue waktu itu masih bimbang antara belajar online
atau offline. Akhirnya gue milih offline. Dan nyeselnya juga gue malah belajarnya dari awal banget. Nyimak video
basicc skilss dari sabda, dan itu ngabisin waktu berhari2, padahal seharusnya langsung ke materi aja karena waktu
udah mepet banget. Gue pertama liat kayak materinya gak banyak dan setelah gue buka semuanya gue kaget gila
banyak banget materinya. Mana bisa ngejar gue. Yaudah gue pasrah deh. Gue ikut ujian sbmptn dengan segala
konsekuensinya gue udah siap. Akhirnya pengumuman. Gue gagal. Yah gitu aja
414

Zeniuz bantu gue untuk bisa kenal tipe tipe soal sbmptn daru taun ke taun. Kalo gue tau zenius dari kelas 1 sma,
gue udah beli kali. Gausah bimbel.
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Alhamdulillah tahun ini lolos pendidikan biologi . Ngga nyangka dan belum ada gambaran sebelumnya. Anak yg
suka dapet remed biologi di kelas dapet biologi. Ngga kebayang. Suka banget sama biologi tapi lagi nyambung"in

6/29/2016 12:25 PM

sama bang pras. Ngeeng suaranya itu subhanaAllah.. apalagi menurut saya pas UN bio itu udah ngg kayak bio
tahun lalu. Tapi berbekal nonton sama ngerjain soal-soal sampe minta kuota bulek buat belajar UN. Dan syukurlah
UN bio ngga jelek-jelek banget. Lanjut setelah snmptn UN selesai langsung sama 2 temen pergi ke
pusda(perpustakaan daerah) tiap hari buat mantengin zenius sama TO bertiga. Nah serunya pas bio nih. Karena
saking lamanya bang pras cerita sampe ngantuk-ngantuk. Tapi enak kak banyak ilmu yg belum tak dapetin.
Jeng...jeng..karena aku ambil panlok wil 1. Hari minggu sebelum sbm berangkat. Nah, sabtu sebelum otw, dapet
nih nikmat *kecelakaan. Tangan bengkok sama kaki lecet". Kanan semua lagi. Sampe dibilang ibu ngga usah
berangkat aja. Nah, karena ibu pengen banget tahun ini ya langsung deh cus berangkat aja ke wilayah 1. Sampe
tas dbawain 2 temenku. Baik banget . Makasih banyak deh. Hari H tiba. Di ruangan dengan tangan yg masih
bengkok dan belum lurus serta kaki luka tak paksain pake sepatu tertutup ngerjain tuh. Wuihh. Giliran pas ngerjain
baru nyadar kalau pensilnya 2H . Langsung kaget. Ngga boleh keluat lagi. Udah nahan sakit kakinya jadi bengkak
sama tangan kanan dipaksain nulis dan ngga tebel. Tapi, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Alhamdulillah .. bisa
masuk juga. Walau di pilihan ke 3. Tapi bersyukur banget. Banyak diluar sana yg belum. Semoga cepet nyusuull
ya. makasihh bangett buat zen. Terutama bang pras yg udah ceramah panjang lebar dan ngga cuma ngafalin bio
aja. Thanks zen..
416

Walaupun gue bimbel jugaa tapi gue diuntungkan sama zenius soalnya di bimbel kan udah drill soal terus nah kalo
di zenius bisa ke materi yang gangerti gitu di review. Begadang sampe malem gakerasaa hehe soalnya asik aja
gitu. Trus babat habis pembahasan 5tahun lalu sbm dan simak juga jadi kalo TO di bimbel atau eksternal udah

6/29/2016 12:23 PM

lebih siap "hm kyknya pernah nih ketemu soal coba ah" kalo dulu pas awal2 mau nyicil "hm apaanih gajelas skip
aja" hehehee jadi yang paling penting yang gue dapetin sih rasa curios dan pantang menyerah kalo menghadapi
soal
417

Belajar pake zenius tuh seru, apalagi kalo belajar biologi sama bang pras! Selalu diperjelas dengan gambargambar yang keren banget, ngebuat belajar jadi makin interaktif. Alhasil belajar biologi jadi santapan wajib gue

6/29/2016 12:23 PM

setiap hari wkwkwk
418

Zenius memberikan kenikmatan dan sensasi luar biasa dalam belajar

6/29/2016 12:22 PM

419

Pas abis solat Subuh di hari-H SBMPTN aku cuman iseng login ke zenius buat nonton-nonton pembahasan soal,
eh pas tes yg sesi soshum soal-soal yang dibahas ada beberapa yang muncul. Thanks, zenius??

6/29/2016 12:21 PM

420

Pertama kali kenal Zenius dari teman alumni ITB. Pake zenius seneng bangett apalagi dgrin kak Sabdha ughh.

6/29/2016 12:21 PM

Banyak materi yang diajarin di skolah tuh ribet pas pake zenius jdnya simple. Puji Tuhan bisa ke terima di pilihan
pertama SBMPTN yeay. Thankyou zenius. Sukses terus ya
421

Seru,gokil abis lah!! Bener bener pake konsep kagak pake rumus cepet bin ngebingungin Dan yg ngga kalah
menarik, suaranya kak donna yg bikin semangat haha!

6/29/2016 12:20 PM

422

Belajar dengan zenius itu asik sumpah, kita lebih di fokusin untuk bener-bener ngerti apa itu konsep. Dan menurut
gue itu oke banget, karena dengan mengerti konsep gue jadi di permudah dalam hal mengerjakan soal-soal yg
berbelit-belit itu. Setelah gue selesai sbmptn 2016, rasa begitu lega plongggg. Deg-degannya lagi menjelang
pengumuman dan alhamdulillah gue lolos. Gak sia-sia gue nunggu setahun untuk belajar sbmptn.

6/29/2016 12:20 PM

423

Zenius sebenrnya udah paling bagus buat menghadapi ujian masuk PTN,cuma gue nya aja yg kurang maksimal :')

6/29/2016 12:20 PM

424

Zeni tuh keren banget, gue dari yang males banget buat belajar jadi belajar udah kaya makanan sehari2. Rasanya
aneh kalo ga belajar. Waktu ngerjain soal sbm, apaya gue ngerasa seneng aja sampe senyum2 soalnya taun

6/29/2016 12:19 PM

kemaren gak selancar ini. Tapi berhubung belum rejeki gue jadi gak keterima deh, tapi gapapa. Yang penting
ilmunya kepakee.Super tengs buat zen! Sukses terus.
425

Belajarnya asik, mudah dipahami gak kakukaku banget lah , mantap deh pokoknya

6/29/2016 12:19 PM

426

Dulu tiap ulangan kinematika kelas xi tuh. Ket

6/29/2016 12:19 PM

427

Gw cocok belajar pake zenius karena gaya ngajar tutornya santai, kayak mereka ngobrol sama gw aja. Lol.
Tutornya juga ngejelasinnya enak dari konsep sasar jadi gw ga bingung bingung lagi, dan langsung diterapin ke

6/29/2016 12:18 PM

soalnya. Pokoknya zenius gokil deh!
428

Awalnya, gue kira belajar zenius itu gue bakalan cuma "belajar" dengerin rekaman doang. Eh tau nya, malah jadi
"kenal" ama pengajar2 nya. Kepo sama pengajar2 Zen yang asik, pinter, dan berwawasan luas. Beda banget dari
yg di sekolah/ bimbrl. Gue merasa cocok bgt sama cara ngajarnya pengajar2 zen - terutama Kak Sabda, Wisnu,
ama Pras. Sangat terbantu, terlebih karena tipe belajar gue auditori. NGERTI KONSEP nya beneran. Ga cuma
rumus blablabla. Sayangnya ada rekaman rekaman yg belum selesai (terutama rekaman Pras di Biologi).
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429

Pokoknya pengalaman belajar pake zenius itu luar biasa pake banget *jujur *gaklebay *gakbohong, pokoknya 180

6/29/2016 12:17 PM

derajat beda sama pas di sekolah dulu. Yang utama sih konsep-konsep yang zenius kasih cukup membantu buat
persiapan sbm tahun ini, juga video-video yang ada di zenius learning bener-bener buka pemikiran gue banget.
Yaa biar pun gue di tahun kedua ini masih belum lulus sbm, tapi gue seneng kok belajar sama zenius. Ohiya gue
juga suka banget sama gambar2nya pras di video2 biologi, harusnya sih ya guru2 gue dulu di sekolah pake kayak
gitu juga biar gak boring hehehe. Terima kasih zen udah nemenin persiapan sbm setahun ini, dalam sehat dan
sakit dalam suka dan duka dalam ambis dan ketiduran *tzah. Sukses terus buat zenius, selalu jadi yang terdepan
buat memotivasi anak-anak Indonesia. Ohiya agak OOT, btw postulat sabda bantu gue banget pas kemarin simak.
Gue aja gak percaya *ih soal simak gini aja nih?* wkwkwk, minta doanya ya zen biar dapet kabar bahagia dari
jalur-jalur lain.
430

Sebelumnya makasih banget nih buat Zenius, Alhamdulillah saya keterima di Kimia Unpad, padahal saya ini
'murtad' dri jurusan di sekolah looh. Saya ini dr jurusan keagamaan, tapi tertarik sm Saintek mulai kelas 11, saat

6/29/2016 12:15 PM

itu jg saya mulai belajar dari Zenius. Zenius itu belajarnya ngonsep, cocoklaaah buat yg mutusin utk lintas jurusan,
bikin kita pede juga buat belajar materi baru dari nol, dan Zenius itu bukan cuma tempat belajarloh, tpi tempat
suplemen motivasi juga :)
431

Zenius lebih ?? dari les bimbel di luar

6/29/2016 12:15 PM

432

Oke gue alumni dan sempet kuliah di salah satu universitas baru negeri di Yogya hehehe. And, that's all gue
ngerasa blasuk jurusan, endingnya gue pilih out waktu semester 2. Oke life is choice. Hohoho, dan baru bener
bener intens belajar buat next SBM akhir bulan Januari. Iya gue mantengin zenius tiap hari abis gue putus kuliah
sambil nyambi bimbel sana sini buat kesibukan wkwkwk. Sempet mikir apa gue bisa belajar dalam waktu 5 bulan.

6/29/2016 12:15 PM

Hmmmm, apalagi efek efek negatif setelah di tolak tahun sebelumnya masih nempol di otak gue. Dan zenius
berhasil mengubah paradigma gue tentang belajar. That's all pengalaman gue satu tahun ke belakang amat sangat
berkesan. Ya, walaupun keterima di pilihan ke 2 tapi masih linierlah amat minat gue. So, thanks for ZENIUS. P.S.
Lima bintang buat Zenius
433

Waktu gue lulus tahun 2015 gue gagal di SBMPTN, gue mencoba untuk ikut SBMPTN tahun depan (2016) tanpa

6/29/2016 12:15 PM

ikut bimbel dan bimbingan siapapun, pokoknya gue belajar sendiri deh. Sebenernya gue masih ragu buat belajar di
Zenius,okelah gue tunda dan tetep belajar sendiri dengan panduan buku kumpulan pembahasan soal dan materi
yang gue beli. Sampe akhirnya, temen-temen gue yang mau ikut SBMPTN di tahun 2016 pake Zenius. Dan
akhirnya guepun beli vouchernya di Bulan Maret 2016. Gila deh, beberapa bulan sebelum SBMPTN. Tapi, emang
niat gue udah bulet buat ngejar PTN favorit dan dibantu tutor Zen yang bikin "ooh" moment jadinya gue makin
terbantu berkat bimbingan yang ringan, santai tapi masuk ke otak dengan tau konsepnya. Alhamdulillah gue lolos
Universitas Padjajaran, PTN idaman dari tahun lalu. Terima kasih Zen, yang udah bantu gue buat mendalami
materi-materi dengan tau konsepnya dulu.
434

Zenius gokil sih. Jujur gua agak nyesel sih sama diri gua sendiri soalnya gua kurang memanfaatkan zenius
semaksimal mungkin. Nyesel karena kemaren gua belajarnya ga teratur dan terkadang lebih memilih nonton drama
korea daripada nonton zenius :') tapi Alhamdulillah banget masih bisa keterima dipilihan ke-3. Intinya cuma mau

6/29/2016 12:15 PM

ngasih tau buat pejuang SBMPTN 2017 biar jangan kayak gua. tahan-tahan aja deh belajar yang rajin biar hasilnya
lebih maksimal. FYI aja sih... pengumuman SBMPTN itu bertepatan sama ultah gua jadi secara ga langsung zenius
bantuin gua buat dapet kado special hahahaha TERIMAKASIH ZENIUS <3
435

Gue alumni 2014, gue tau zenius dr kls 2 tp gue gapernah bijak pakenya. Mulai AGAK bijak pas kls 3 itu jg cm
matdas. 2014 gue lolos disalah satu PTN tp bukan jurusan yg gue mau tp gue tetep ambil kuliahny krn saran ortu

6/29/2016 12:14 PM

jg. 2015 gue niat mau sbmptn lg gue jg sempet cuti kuliah di semester 2, tp gue baru bnr2 zeniusan lg pas bulan
februari 2015, selama semester 1 gue malah jarang bgt zeniusan krn masih sibuk adaptasi di kampus yg lama kali
ya, hasilnya? Yak gue gagal lg tembus FK di 2015, down bgt apalg pas tau tmn2 gue yg take a gap year bnyak yg
lolos fk, dunia kayak runtuh njir. Abs itu gue bangkit lg, gue rasa blm wktnya nyerah dan gue bertekad buat coba
sbm lg. Akhirny gue langsung dengerin zen lg, dr awal bgt mulai dr zeniuslearning dan baca testi alumni zenius,
gue jg mulai belajar lg dr awal semua pelajaran, meskipun pd akhirny gue ga ngabisin semua video zenius, tp gue
ngerasa kebantu bgt sm zenius dan alhamdulillah gue lolos FK UNILA *akhirnya*, meskipun bukan pilihan pertama
gue, tp gue puas bgt lega bgt bersyukur bgt, apa yg gue cita2in kebuka jalannya. Tengs bgt buat zenius yg udh
nemenin gue, lo jgn ragu lg buat pake zenius ini!!! Btw buat yg gagal jgn nyerah ya, selama masih ada kesempatan
berarti takdir lo masih bs diubah, SEMANGAT!
436

Awalnya gue ga tau soal zenius gue tau nya juga dari temen.Gue udah make zenius sejak kelas 12.Sekali belajar
pake zenius gue langsung ketagihan buat belajar soalnya gue jadi lebih paham belajar pake zenius ketimbang di
sekolah kalo di sekolah kebanyakan kita bikin makalah atau kerja kelompok sedikit penjelasan yang diberikan oleh
guru jadi gue susah paham pelajaran tapi kalo di zenius gue emang dapet banget lah taste nya apalagi matematika
sama bang sabda sumpah deh gue tambah cinta ama matematika apalagi dengan bantuan postulate nya emang
bantu gue banget buat belajar matematika. Selain itu kotak kotak sama segitiga nya itu loh keren banget
deh.Temen temen gue pada ngakak semua pas gue pake kotak sama segitiga buat belajar matematika andai
mereka tau mudah nya belajar pake kotak sama segitiga hahhahah..... Pokoknya zenius recomendid banget lah...
Oh ya dari pengalaman gue pas SBMPTN itu emang kita harus jeli ngeliat soal yang gampang buat dikerjain dulu
dan emang penuh trik loe mesti jawab soal dgn tingkat kesulitan yang beda dalam hitungan menit itu ga gampang
kalo gue jawab emang yg gue yakin bener aja gue ga berani yg namanya tebak tebakan.Selain itu emang loe harus
rajin dan giat buat belajar trus banyakan doa gue yakin usaha ga kan menghianati hasil..... Semangat terus dan
pantang menyerah.... :)
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437

Zenius tuh asik. Terutama pelajaran ipa nya, gatau kenapa mudah bgt dimengerti dan nyangkut di otak. Suka bgt!
Btw, gue sbmptn lintas. Gue anak ipa tapi gue lintas soshum full. Dan zenius ngebantu gue banget buat matdas
dan sejarah terutama. Sejarahnya asik, lumayan lengkap bgt, gue kalo belajar sejarah kaya dengerin cerita tapi

6/29/2016 12:11 PM

masuk ke otak. Matdasnya super! Ekonominya so far so good, sosio nya juga cihuy banget, geografinya juga
bagus. Cuma saran gue sepertinya zenius masih perlu meningkatkan lagi materi materi dan soal untuk soshum,
karena sbm ini banyak anak anak ipa yg beralih ke ips. Itu aja sih, but good job zen! Sukses terus!
438

aku bukan anak yang betah nonton video lama-lama apalagi film. tapi sama zenius aku benar-benar bisa betah
bahkan bisa terasa banget euforia kayak belajar ada gurunya. banyak 'oooooooh' moment setiap dengar zenius.
pertama kali buat konsep belajar, print soal banyak-banyak, ngemil sambil nonton video. dan pertama kalinya aku

6/29/2016 12:11 PM

begitu puas ngerjakan soal integral dan turunan!!!!!!! pokoknya siapapun harus pakai zenius! aku ga bohong deh.
bagus bangeet!!!
439

SMA gua bukan SMA unggulan. Tapi cita-cita gua masuk perguruan tinggi terbaik di indonesia. Singkat cerita gua
nyari cara gimana caranya diterima disana. Dan ketemulah Zenius. Web yang bikin gua gak jajan selama 2 bulan
untuk nabung beli Xpedia. Uang lebaran gua juga semuanya gua tabung demi belajar pake Xpedia. Ya walaupun

6/29/2016 12:11 PM

gua gak lolos SBM, gua ngerasa jauh lebih pintar banget dengan zenius. Bayangkan coy dr rank 27 jadi rank 8.
Bukan prestasi yg membanggakan sih tapi dengan zenius gua bisa jadi gak dodol bgt. Thanks buat tutor2 zenius.
Gua gak nyesel beli xpedia walau gak lolos SBM :)
440

Gue pake zenius buat liat video pembahasan soal-soal, menurut gue ngebantu banget. Pembahasannya asik,
garibet. Pas kerjain sbm ada lumayan soal yang gue inget gara-gara pembahasan di zenius. Thank you zenius ;)

6/29/2016 12:11 PM

441

Zenius itu sangat teramat mantap! Bahkan kita juga bisa mendalami konsep suatu materi, yang sangat beda
dengan sistem pembelajaran di sekolah yang lebih menggunakan hafalan. Saran saya mending zenius bikin

6/29/2016 12:10 PM

sekolah gitu deh kayak SD, SMP, SMA; dijamin sekolah unggulan! :D
442

Zenius telah mengubah gue dari gamer akut menjadi Real SBMPTN Fighter!

6/29/2016 12:10 PM

443

Zen ngebantu bgt buat anak smk macem gw yang minim konsep eksakta, zen ngegantiin semua posisi guru yang
gak gw punya di smk. Belajar setahun berharap bisa sebanding sama kemampuan anak sma. Daaannn akhirnya

6/29/2016 12:09 PM

gw bisa. Iya gw bisa berkat harihari yg gw isi buat dengerin ocehannya sabda, wilo dan yang lainnya. Thankyou
Zen ❤❤❤❤❤
444

Sumpah zenius sangat bangat membantu, gue persiapin sbmptn itu mepet banget, dan gue ga ikut bimbel. Gue
pun memutuskan pake zenius akhirnya gue print semua soal yg ada dizenius terus gue kerjain. Tiap hari gue buka
terus zenius sampe baper denger suara ka sabda :( wkwk tp hasilnya bener2 memuaskan. Gue bisa keterima di

6/29/2016 12:09 PM

pilihan kedua tanpa ikut bimbel.
445

Keren bikin ga bosen bljr

6/29/2016 12:09 PM

446

Jadi gw make Zenius udh mulai dr bulan November. Kenapa? Karena gw taunya telat wkwk Padahal udh ikut
bimbel ** segala, tp setelah nyobain liat video mekanika, gw akhirnya mutusin untuk lgsg beli Zenius setaun...

6/29/2016 12:09 PM

Uniknya Zenius itu kalo lo belajar disini rasanya ngga kaya belajar deh, serius.... Dan selain itu, gw paling seneng
ama sistem ngajarnya yg bener2 ngajarin konsep, ngga sekadar apalan rumus macem2 yg ga jelas Dan ternyata
ngerjain soal2 MTK & Fisika pun gampang bgt cm ada 2 step : 1. Jembrengin 2. Hajar So, I highly recommend
Zenius buat lo yg emang bener2 mau kuliah di tempat yg lo impikan :)
447

Bener2 gak nyesel deh pake zenius, ngajarinnya asik bangett

6/29/2016 12:09 PM

448

Ya pokoknya pas pake zenius kebayang deh format layar tuh gimana, wah ini di sini tuh kmrn, ini disitu ya gitulah
wkwk dan lebih paham di otaknya, enak lah pokoknya! Tp ttp blm rezeki di sbm:(

6/29/2016 12:08 PM

449

Pake zenius tuh asik banget gatau kenapa. Apalagi tutornya kece banget gitu haha. Aku seneng sama ka sabda
?? kece banget. Sama ka wilo juga ?????? pdahal aku baru pake sebulan doang udah kerasa bedanya sama baca

6/29/2016 12:08 PM

buku biasa apalagi buat sbm itu ngerti banget materinya. Malah mending pake zenius drpada les ?? lebih ngerti
????. Sekian ^^
450

Zenius oke banget pembahasan soalnya!! Langsung ke inti materi

6/29/2016 12:07 PM

451

Awalnya sebelum kenal Zenius, aku susah banget paham pelajaran yang teori gitu. Tapi setelah kenal Zenius udah

6/29/2016 12:07 PM

ga ada masalah. Semua jadi lebih mudah.
452

Aku salah satu pengguna zenius dari bulan Februari. Sebenernya nyesel kenapa baru kepikiran beli produk zenius

6/29/2016 12:07 PM

karena enak banget ngajarnya apalagi bab ekonomi duh karena aku anak IPA yang pindah haluan ke IPS sama
sekali belum dapet materi ips (cuma sosiologi kelas 1 aja) alias aku ngebut belajar IPS. Karena aku dendam
dengan keadaan (karena aku nggak keterima 75 persen snmptn--otomatis gagal) aku akhirnya semangat nih buat
bisa lolos SBMPTN 2016 dan ngebuktiin kalo aku mampu jadi MABA. Semua kata kata penyemangatku di sticky
note aku tempelin di dinding. Di kaca rias. Sampe tulisan gagal 75 persen masuk kategori yg g bisa lanjut SNMPTN
warnanya merah merah itu aku print dan aku tempelin ??. Tidak lupa aku berdoa juga kepada Allah dan belajar
zenius rutin tiap malem dari magrib sampe jam 12-1 malem?? Alhamdulillah. Allah mengabulkan doaku. Aku
keterima Pilihan 1 yaitu Manajemen UNAIR. Terimakasih zenius beserta tim. Sukses! :)
453

Sangat mengasyikan menggunakan produk zenius. Jadi lebih paham tentang konsep2 pada setiap bab dan tidak
bosan dalam belajar. Mengetahui lebih tentang banyak hal dari blog zenius
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454

Baru beli zenius H-15 SBMPTN, saat itu mutusin buat lintas jalur, babat habis video eko dan sosio. Begadang demi
ngejar materi, emang niatnya buat nglepas sejarah dan geografi jd cuma fokus sama 2 pelajaran itu, dan
alhamdulillah waktu ngerjain soal SBM sosio dan eko kejawab semua dgn lancar. Manteb banget zenius, gampang

6/29/2016 12:06 PM

nangkepnya jadi bakal asik belajarnya. Thank zenius
455

Pengalaman belajar di zenius yang pasti tutor-tutornya bisa bikin "OO" moment, banyak hal yang gak dipelajari di

6/29/2016 12:06 PM

sekolah diungkap disini. Konsep, misalnya, di sekolah cuma dikasi rumus2 tanpa ngerti gunanya buat apa wehehe.
Tapi disni bisa ngebayangin dan dapet esensi dari belajar sains. Tutor favorit ak Sabda dan Pras. Sabda karena
zenius learning yang buat semangat belajar, sedangkan Pras yang buat dari couch-potatoes ke book addict, dan
mreka yang buat aku percaya diri di pelajaran fisika dan biologi – hence, aku milih biomedik wehehe. Ya pokoknya
semenjak tau zenius dan beli voucher belajar online zenius kehidupan belajarku berubah total. Terima Kasih atas
semuanya Zenius. :)
456

Hmm, jadi zenius jg itu tuh aku baru tahu pas kls 12 SMA, akunya diberi tahu sama kakak krn waktu itu aku sangat
bingung mau belajarnya pake apa untuk hadapin sbmptn. Namun, seiring berjalannya waktu aku beli deh paket

6/29/2016 12:05 PM

zenius dan langsung aku coba untuk belajarnya pake yang gituan. Awalnya sih aku nggak terlalu memperhatikan
tapi lama kelamaan bikin ketagihan juga sih belajarnya disitu. Tanpa aku les pun Alhamdulillaah keterima di ptn
yang diinginkan. Walaupun dipilihan ketiga tapi itu sangat aku syukuri banget karena banyak banget ternyata
sainganku berusaha untuk masuk disitu tapi Alhamdulillaah Allaah sudah mengatur segala ketetapan-Nya. Waktu
aku pake zenius tuh untuk persiapan sbmptn hanya 3 pekan saja. Karena waktu itu aku sangat frustasi banget
nggak keterima snmptn jd pas waktu pengumuman snmptn selesai, aku langsung fokuskan diriku selama 3 pekan
menjelang sbmptn untuk belajar full. Karena aku niatnya memang udah mau kuliah dan nggak mau nganggur
selama setahun. Jadi aku berusaha dan berdoa dan Alhamdulillaah akhirnya pas kemarin tgl 28 Juni 2016, aku
keterima di pilihan ketiga, yaitu Kesehatan Masyarakat-Universitas Hasanuddin. Pokoknya buat kalian yang masih
duduk dikelas 12 jangan pernah menyerah untuk belajar dan terus belajar karena kalian yang akan menentukan
masa depan kalian sendiri. Kalian yang akan bertempur dengan berbagai ujian-ujian yang akan segera datang. So,
jangan menyerah. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk bisa kuliah dan jangan pernah putus asa. Tetap
semangat karena kegagalan merupakan awal dari kesuksesan.
457

Setelah hampir kurang lebih 1,5-2 tahun menggunakan zenius, belajar pelajaran di SMA jadi benar-benar tidak
sesulit yg diajarkan di sekolah. Pembelajaran di zenius benar-benar sangat konseptual. Sehingga bisa membuat

6/29/2016 12:05 PM

sampai paham. Ya walaupun saya tidak lulus SBMPTN 2016 lalu, tapi proses belajar bersama zenius tidaklah siasia. Selain belajar untum mempersiapkan SBMPTN 2016, zenius juga mengajarkan cara berpikir benar,
mengambil keputusan, membuat self concept yang tidak mudah dipengaruhi orang lain, dan salah satunya bisa
membantu saya dalam hal mengajar juga hehe. Mungkin kesalahan saya ada belajar sambil mengajar( lebih
kebanyakan ngajar daripada belajar persiapannya :') ). Tapi bagi saya, belajar dengan zenius itu work it lah untuk
kehidupan sehari-hari terutama, bukan sekedar persiapan ujian tulis masuk PTN saja. Terima kasih banyak zenius
sudah menemani sampai sini, yaa walaupun tidak lulus SBMPTN 2016, saya yakin masih banyak jalan menuju
PTN. Thanks zenius !
458

Gue belajar setengah-setengah banget! Soalnya susah pisan bagi waktu antara kuliah di PTS sama belajar buat
SBMPTN. Bahkan jatohnya sih gue udah bodo amat mau diterima atau ngga karena ya usaha gue ngga maksimal
banget. Gue baru ngebut semua materi SBMPTN pake Zenius mulai H-2 SBMPTN. Can you imagine it, guys?? H-

6/29/2016 12:05 PM

f*cking 2!!!! Itu pun ngga semua Video gue tonton. Dan hasilnya gue tetep ngga ngerti, ngga tau apa-apa. Apalagi
ditambah gue tuh lulusan SMK yang mana gue ngga pernah belajar materi SMA yang diujikan di SBMPTN. Parah
ngga tuh? Pokoknya ini semua gue ikut SBMPTN cuma iseng-iseng dan nekad doang. Temen-temen tetep banyak
yang support gue. Mereka berharap banget gue lulus. Padahal gue sendiri kaga hahahahahhahahaha. Dan pas
pengumuman, ya Allah, that was beyond my expectation!!! Gue udah nyiapin mental liat kalimat "maaf" dan gak
tau nya malah dapet kalimat "selamat!". Rasanya bener2 asdfghjkl. Hahaha. Absurd parah. Asli! Terima kasih
banyak buat Zen yang udah bantu gue mahamin soal SBMPTN, walaupun pas di tes kemaren soal2nya berubah
drastis :") Sukses terus Zen! ;)
459

Zenius mengajari dari akar kemudian meluruskan semacam batang pohon kemudian melebarkan pengetahuan

6/29/2016 12:05 PM

lainnya semacam cabang. Semakin lama semakin tinggi semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang dipahami.
Terimakasih, Zenius!
460

gimana ya ngomongnya wkwwkwk suara yg ngisi cd Zenius itu GAUL banget, yah nggak bosan lah dan jadi
tambah semangat dengeri dan ngertiin pelajarannya, abisnya nggak monoton kyk guru-guru di sekolah, kayak les
yang keren gitu pokoknya.

6/29/2016 12:04 PM

461

Zenius gamblang dan lengkap banget buat yang newbie sama SBMPTN, tiap soal juga dikupas di pembahasan
yang baik. Sayang kadang ada yang gabisa dibuka pake flash :(( but overall tetep kece, cust service nya responsif,

6/29/2016 12:04 PM

dan worth the price lah pastinya!
462

Belum keterima he he he

6/29/2016 12:04 PM

463

Dulu dikenalin zenius sama kawan bimbel sih,awalnya gak pernah dengar eh pas make sangat bermanfaat sekali
apalagi saya kurang di fisika,pengajar luar biasa,konsep dasar sangat penting karna ujian sbm tahun ini bukan

6/29/2016 12:04 PM

sekedar hitungan saja tapi memang memakai konsep dasar apalgi fisika nya hahha,jujur tpa tahun ini betul
berbeda dengan tahun sebelumnya,apalagi verbal dan figuralnya, swaktu sbm pas ngerjai figural behh saya
betulan pening,dan terpaksa istirahat 5 menit walaupun masih ujian hehehe Pokoknya salam sukses deh zeniuss

61 / 95

Testimonial Pasca SBMPTN 2016
464

Tau zenius dari kelas 1 sebenernya, tp baru bener2 pake zenius pas kelas 3 itupun pas udah mendekati sbmptn. 3
minggu sebelum sbm baru mulai bener2 fokus belajar sbm, awalnya sama sekali gatau tentang tkpa dan bingung

6/29/2016 12:04 PM

banget gimana ngerjainnya, terus akhirnya buka zenius dan nontonin video2 yg ngebahas sbmptn, bener2
ngebantu banget apalagi yg konsep menghitung cepat tanpa coret2 gitu, seru lah belajar pake zenius mah kayak
diajak ngobrol dan diajarin konsep2 yg gapernah diajarin di sekolah. Makasih ya zenius udah ngebantu belajar
didetik2 terakhir mau sbm, ngebantu banget deh pokoknya??
465

Jujur, kan saya alumni tahun lalu, jadinya pas mau daftar tahun ini agak nggak bersemangat. Tau sendiri rasanya

6/29/2016 12:04 PM

gagal tahun lalu. Buat bangkitin semangat aja susaah banget. Tapi gue pikir-pikir, percuma juga kalo gue gini terus.
Akhirnya mulai deh pesen voucher Zenius (sebelumnya gue udah make, tapi pas bulan April 2015 setelah ujian).
Mulai deh ngejar materi SMA lagi, soalnya banyak yang lupa. Setelah pasang surut semangat gue lalui selama
setahun ini, alhamdulillah akhirnya gue udah diterima tahun ini. Walaupun cuman pilihan ke-2, tapi nggak apaapalah syukuri saja apa yang ada. Btw gue puas banget sama penjelasan yang ada di Zenius. Bener-bener
mengupas tuntas semua materi yang selama ini masih susah gue ngerti. Terima kasih banget deh buat Zenius!
466

Perkenalkan ane oji, SBM fighter Almasoem 2016. Puji syukur setelah pakai zenius gw kebuka banget ilmi ilmu
SMA, sebelumnya masa bodo sama SMA kerjaanya futsal dan game. tapi setelah denger sabda ps cd awal apa ya
itu yang motivasi pokoknya, kebuka banget hati gw! masa gw mau gini gini aja sih haha xD dan akhirnya gw mulai

6/29/2016 12:03 PM

belajar mandiri di asrama maupun di kelas, rela nyuekin guru haha. next ya, pas pengumuman snmptn dibuka dan
gw ga lolos, disana langsung down! but, just one day. gw bangkit dri keterpurukan itu dan mulai ngezen buka
pembahsan sbmptn tahun" sebelummya dan ajib!! gw keterima elektro unpad yang sangat ketat itu. thanks zen!
berkat lo hidup gw berubah drastis dari cara pandang tentang belajar dan lain lainya! thanks juga buat penulis"
blog blog zen wahhh im really proud be a zen member. makasih ya! haha oh iya, temen temen gw juga ketularan
pake zenius setelah liat gw nge zen terus haha ga sia sia deh jadi member 6 bulan dan begadang demi ptn!. see
you on top guys!
467

Yaaa cara ngajarin dengan pemahaman konsep dasarnya sih asikkkk, pokoknya serulah

6/29/2016 12:02 PM

468

Zenius memiliki tipe pengajar yang bermacam-macam, (mohon maaf) ada yang biasa, ada yang luar biasa.
Pengajar yang luar biasa ini yang menurut saya membuat Zenius jadi beda dari yang lain. Pengajar luar biasa ini

6/29/2016 12:02 PM

benar-benar mengajarkan kita untuk Think Out Of The Box, untuk belajar "paham" daripada sekadar "hafal", dan
untuk lebih maju lagi pikirannya.
469

Sebagai pengguna zenius... saya ngerasa yg awalnya belajar agak males"an jadi nagih mau belajar gara" nih
blog... karena penyajiannya gak monoton terus jg bagi yg cara belajarnya cuma ngedenger aja udah cukup puas
kok pake zenius apalagi cara ngajar tutor"nya itu lumayan detail, mungkin apa jadinya kalo saya gatau zenius

6/29/2016 12:01 PM

belajar gak teratur lah, apalagi lah itu yg menghalangi semangat belajar... tapi sayangnya hasil sbmptn tak
berpihak kepada saya yaaa mau dikata apa lagi tapi saya harus melanjutkan tren positif saya kedepannya
walaupun gagal untuk kedua kali... makasih ya zen...
470

Biasa aja, lebih sering dipake adek acc nya... tapi latihan soal2 taun lalunya mujarab wkwkwk

6/29/2016 12:01 PM

471

Kebetulan gua lintas jurusan di sbmptn, jadi zenius ngebantu buat gua belajar materi soshum yang ga gua dapetin
di sekolah

6/29/2016 12:01 PM

472

pulang les kalo masih ada yg gapaham bisa tinggal buka zenius, sambil tiduran juga bisa sambil ngemil2
ngangguk2 paham. kalo udh ada soal itungan greget sendiri jadi kepancing buat nyoret2 dan akhirnya belajar lagi
ngulang pelajaran padahal awalnya mager banget alias males

6/29/2016 12:01 PM

473

Dari yg dulunya aku paling gasuka sama mat, zenius bikin matematika jadi sebuah game yg selalu bikin
penasaran! Aku kira mustahil buat lolos SBMPTN lintas jurusan dari IPA ke IPS, ternyata salah. Terima kasih

6/29/2016 12:00 PM

zenius, nyesel ga kenal zenius mulai awal masuk SMA. Sukses terus!
474

Zenius itu bagus

6/29/2016 12:00 PM

475

Dengan bantuan zenius, Alhamdulillah saya sangat terbantu dalam mengerjakan soal SBMPTN terutama pada soal
soshum.

6/29/2016 12:00 PM

476

ini kali kedua gue ikut sbm tahun kemaren gue diterima dipilihan ketiga tapi dijurusan yg gue gamau dan tahun ini
gue kejarr fk! dan harus fk hehe:D sebenernya zenius bermanfaat bgt cuma gue kurang maksimal manfaatinnya so

6/29/2016 12:00 PM

karna gue pengguna xpedia dan masih banyak mandiri2 yang masih bisa gue ikut , jangan nyerah gaysss dan
akhirnya gue ngerasain ditolak sbm huhu sedih ya sakittt karma berlaku mungkinnn ya????
477

Sebenernya zenius nya bagus banget, ngerubah cara berpikir dan cara belajar banget tapi sayang waktu gua tau
zeniusnya telat banget alhasil gagal lagi deh buat tahun kedua. Dan sebenernya gua pengen banget ketemu bang
sabda gua rasa gua butuh motivasi dari salah satu orang yg gua anggap keren banget cara deliver materi yg dia
kasih
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478

belajar pakai zenius itu menyenangkan dan cara ngajar tutor-tutornya juga keren... sebenarnya aku sudah 2 kali

6/29/2016 11:59 AM

beli produk zenius. Yang pertama paket Xpedia alumni buat persiapan sbmptn 2015, tapi aku gak lulus. Waktu beli
paket ini, aku patungan sama teman aku soalnya kalau mau beli sendiiri uangnya gak cukup^^ hehhe jadi kami
atur jadwal untuk makai vouchernya sedangkan cd-nya ganti-gantian. Sama halnya dengan aku, teman aku juga
gak lulus. Akhirnya dia pun nyerah (sebenarnya dia udah kuliah di univ swasta). Sedangkan aku, masih punya
tekad buat ikut sbmptn 2016 (yah, demi meraih cita-cita^^) meskipunn sudah kuliah juga sih di salah satu ptn.
Yap,,, aku ini angkatan 2014. Jadi, waktu mau ikut sbmptn yang ketiga kalinnya bnyak teman2 aku yang komentar
dan nyaranin biar gak usah ikut sbmptn, fokus ke jurusan aku yang sekarang. Ya, tapi namanya juga cita-cita gak
ada salah terus mencoba kan? :) So, aku putuskan buat beli voucher zenius di bulan februari 2016. jadi untuk
persiapan sbmptn 2016 aku belajar pakai Xpedia dan voucher zenius.But.. aku kembali gagal di tahun ini, di
kesempatan terakhir. Meskipun begitu, aku gak pernah nyesel kok belajar pakai zenius. Banyak banget ilmu yang
aku dapat dari zenius... Zenius itu beda dari yang lain. Kerenlah pokoknya :) Andai... aku tinggalnya di jawa
mungkin bisa langsung ke basecampnya zenius dan bimbel di sana... hehhe Mungkin aku udah ditakdirin gak jadi
dokter... oh iya cita-cita aku sebenarnya pengen jadi dokter :) ketinggian banget kali ya??? Makasih zenius :)
479

Dari kelas 10-11 aku gapernah dapet yang namanya peringkat bagus, pasti selalu 20 keatas, dikelas aku
itungannya ga pinter2 amat. Tp kelas 12 awal semenjak kenal zen, ranking ku naik jadi ranking 6 dan temen2 pada

6/29/2016 11:59 AM

kaget hahaha ga cuma itu, setiap ikut tryout pasti dapet hasil yg muasin bgt. Pernah ranking 41 dari 3113 peserta
tryout nasional sbmptn. Ga cukup smp situ, skg aku masuk UI:') dan grgr itu skg jd banyak yg kenal aku hahaha
dikenal karna cntk/gntg emg seru sih tp dikenal karna prestasi jauh lebih membanggakan. THANKYOU ZEN U
RLLY MADE MY DAY
480

Sebenarnya sudah pingin pakai zenius dari lama jauh sebelum sbmptn tapi terpikir karna mahal sekali jadi

6/29/2016 11:59 AM

mengurung niat , smpai akhirnya baru mendaftarkan zenius 3 bulan mendekati sbm dan baru tau kalau zenius itu
ada paket bulannya jadi cuss pilih yang 3 bulan , tanpa pikir biaya karna demi ptn dan jurusan yang dituju , dan
benar bahkan zenius lbh membantu daripada bimbel yang saya ikuti , hingga akhirnya saya ketrima di ptn yang
saya inginkan walaupun di pilihan kedua saya tetap brsyukur. Semoga semakin berkembang , mungkin bisa
ditambahkan fitur pembahasan soal ujian mandiri seperti umbpt dan ujian mandiri lainnya , Terimakasih zenius!
481

Belajar di zenius enak banget soalnya dijelasin yaa dr konsepnya ngga langsung diksih rumus tanpa penjelasan
dulu hehehe mantap!

6/29/2016 11:59 AM

482

Neranginnya jelas. Enak. Tapi ya emang susah kalo belajar lewat video. Enak langsung

6/29/2016 11:58 AM

483

Zenius mantap lah, bikin gue keasikan belajar sendiri dan lupa waktu. Soal2 zenius juga lengkap dengan

6/29/2016 11:58 AM

pembahasan yang mantap
484

zenius buat kita jadi jenius banget deh, kalo ga ada zenius gua ga bakal pede buat ikutan sbmptn taun ini. zenius

6/29/2016 11:58 AM

ngebantu banget 1000%
485

Zenius bikin gua lebih tertarik sama beberapa pelajaran yg awalnya gua anggep ngebosenin dan susah bgt, karena

6/29/2016 11:58 AM

cara ngajar nya yg konsep bgt dan bikin pelajaran nya jadi lebih seru...
486

Aku pake zenius pas tahun kemarin sebenernya, dan bener-bener paham sama materi sbmptn yang ada (karena

6/29/2016 11:58 AM

aku dari ipa ke ips), jadi pas tahun ini nyoba lagi tinggal review ulang catatan aku pas pake zenius dan
alhamdulillah aku bisa diterima di jurusan yang aku pengin banget dari dulu. Pokoknya big thanks sama zenius!
487

Lumayan membantu sih buat pelajaran yg konsep konsep kuat kayak matematika dasar. Jadi cukup puas lah gua
karena gua ambil SOSHUM dan pengen gede di matematika dasar

6/29/2016 11:58 AM

488

Zenius udah enak materinya lengkap, belajarnya bisa bareng bareng.. dapetin trik&tips buat ngerjain soal.. dan
ngebahas rumus itu ada awal sampe pembuktian rumus. :)

6/29/2016 11:57 AM

489

Well, belajar di Zenius menurut gue beda banget. Gua yang asalnya sama sekali BLIND soal fisika akhirnya mata
gua kebuka. Dari yang ngerasa fisika rumus semua jadi kaya "Anjay, jadi ini maksud dibalik rumusnya". Tutornya
juga keren banget bisa ngebuka cakrawala gua soal IPA. Thanks berat zenius udah menemani hari-hari gua susah

6/29/2016 11:57 AM

maupun senang.
490

Jadi, gue make zenius bertiga dgn temen2 gue. Irsyad sm Fitriani. Kita make bertiga karena lebih efisien dan hemat

6/29/2016 11:57 AM

budget wkwk. Banyak suka dukanya deh, bahas soal sbm bareng2 walopun salah satu diantara kita ada yang
diterima di SNMPTN. Kadang suka rebutan, kadang ngalah, karena kita make zenius di tempat masing masing
haha. Awalnya gue orang yang biasa biasa aja. Terus ntah kenapa kenal Zenius ada yang beda aja gitu haha, gue
makin rajin belajar dan semangat bahas latian soal dan prediksi sbmptn. Dan akhirnya gue diterima di salah satu
kampus impian gue. Thanks Zenius!??
491

Enak sih pake zenius jadi gampang dicerna. Apalagi ekonomi, beh favorit banget

6/29/2016 11:57 AM

492

Biasanya sy biar ingat pelajarannya belajar seminggu sebulan sebelum sbmptn dan zenius membantu banget buat

6/29/2016 11:56 AM

belajar.
493

Zenius asik banget ngajarnya. Jelas bangeet. Apalagi aku yang di SMA jurusannya IPA dan ga punya buku

6/29/2016 11:56 AM

cetakan sama sekali. Daripada mahal2 nyari per mapel mendingan pake zenius sih. Jelas, singkat, rekomendasi
banget deh. Makasih zenius, semoga member zenius yang udah sukses bisa nular ke yang lain.
494

pas dulu begadang tiap malem pk zenius sekarang dah dapet hasilnya masih begadang :v lol jk UI madafakaaaa
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495

Zenius udah ngasih lebih ke gue, gue selalu kagum dari ilmu nya zenius, memang pas SBM kemarin bukan

6/29/2016 11:56 AM

rejekinya kali, krn suasana dibanding TO bener-bener signifikan
496

Materinya banyak yang ringkas dan cukup membantu dalam mengingat kembali pelajaran yang sudah diterima di

6/29/2016 11:55 AM

sekolah maupun tempat les.
497

bang gua mau les alumni kenapaa gabuka kelas zenisxnya, gua nyesel ga serius belajar

6/29/2016 11:55 AM

498

YANG NOMOR 13 KEPENCET. MAAFIN YAAAAAAA

6/29/2016 11:55 AM

499

Sangat membantu tapi belum termaksimalkan

6/29/2016 11:54 AM

500

Senang min, cuman kalau boleh jujur untuk materinyang bahasa Indonesia terkadang pembawaanya
membosankan. Oh, ya. Gak nyangka banget bisa lulus di Universitas Brawijaya ini. Asal sekolahku aja dari daerah,
dapat nilai un toh dibawah 7. Padahal aku sudah langganan zenius dari kelas 11 SMA, tapi gak serius amat.
Maafkan diriku yang malas Bang Sabda :( . Untuk tentor-tentor zenius, sumpah terima kasih banget selama ini

6/29/2016 11:53 AM

udah ngajarin dengan "oh momentnya itu loh" dan konsep yang kadang bikim mabuk tapi ngelekat. :D
501

asik aja

6/29/2016 11:53 AM

502

pas awal-awal pake zenius rasanya kayak gak lagi belajar. Soalnya aku ga ngerasa capek sama gak ngerasa

6/29/2016 11:45 AM

ngehafal. Tapi tanpa disadari semua materi itu udah ada di otak aku, tercerna dengan baik tanpa harus nulis dan
ngehafal banyak rumus. Pas selesai SBMPTN ngerasa pesimis karena cuma bisa ngisi dikit dan makin pesimis pas
denger temen-temen pada ngisi banyak. Tapi pas pengumuman SBMPTN ternyata aku berhasil lolos tapi tementemenku yang pada ngisi banyak mereka ga lolos.
503

Pengalaman pake zenius udah dijamin sangat gokil , apalagi lulus sbmptn padahal gue dari SMK. Gue udah gagal
jalur raport snmptn,span-ptkin,pbusmak ugm,pmdk politeknik :v ini serius. Awal sempet down banget , apalagi ada

6/29/2016 11:32 AM

yang bilang percuma dapat rangking terus di kelas , tp ga ada yang lolos. Widih sakit ga tuh? :D Setelah ada kata
itu males belajar lagi , gue taroh tuh CD Zenius yang biasa dipake belajar tiap hari , tapi karena gue pengen bener²
kuliah jadi cuma down 1minggu :v cuma? wkwk Mulailah gue belajar serius di mulai sosiologi setelah itu geografi
dan ternyata mepet banget waktunya sisa 2minggu padahal sejarah ekonomi belum di pelajarin tp tetep fokus aja
sampe detik akhir di mulai belajar sejarah yang materinya gila pake banyak banget sehingha sisa waktu 5hari lagi
buat belajar ekonomi , dan ternya zenius super banget cukup belajar 3hari ekonomi gue jago banget :D Sisa 2hari
buat istirahat Saat mengerjakan sbmptn tkpa , wanjir gue kaget banget tpa ada tipe baru tp tetep gue libas sampe²
pengawas bilang sisa 15 menit lagi padahal matdas indo inggris belum sama sekali , tp tetep gue kerjakan di 2
menit akhir sisa inggris dan akhirnya gue ngasal aja dah isi 2 soal :v Setelah tkpa yaitu tkd yg bikin gue deg²an
karena gue dr smk , tp saat buka soal ada sebuah keajaiban soal² sbmptn tkd tahun 2016 kebanyakan udah
pernah gue kerjakan dan dibahas ntah dr zenius dan tryout. Keajaiban apa ini? Gue bisa kerjakan tkd ips 44 soal
:D padahal tkpa ga sampe 50 soal :v Disaat pengumuman ntah kenapa rasanya biasa aja tidak kaya menunggu
hasil snmptn , malah saat buka pengumuman sbmptn sambil nonton anime karena gue sebenernya ga yakin lulus
karena tkpa tp saat lihat hasil gokil banget bisa tembus sbmptn pilihan pertama UNNES HUKUM Sekian testimoni
dari gue semoga menjadi motivasi anak SMK yang lain dan sederajat , terimakasih Zenius udah buat gue bisa
banget dr awal ga bisa pake banget
504

Buat gue dengan adanya zenius bisa ngebantu gue buat ngereview materi SMA lagi. soalnya taun ini gue ikut SBM

6/29/2016 11:29 AM

lagi dan harus tetep ikut kuliah juga. So gue nggak ada waktu banyak buat ngereview satu2 materi SBM secara
intensif. Sayang nya SBM taun ini nggak lulus juga hahaha... Kesalahan gue juga sih karena dari awal gue nggak
memplot waktu gue dengan baik yang akhirnya malah banyak kepake buat ngerjain Projek Akhir dari dosen.
Padahal itu H-14 SBM wkwkwk
505

pokoknya seru bgt...saya cuman mau bilang...buat kmu yang yng mau dapet ptn top...harus banyak berdoa dan
berusaha (ini klise tapi ampuh)....jangan lupa juga pake zenius..karna zenius+usaha+doa= MABAAAAAAAA!!

6/29/2016 11:29 AM

506

Puji Tuhan bisa mengenal Zenius sejak masuk kelas 12. Thanks Zen. Sudah mengubah cara pandang saya

6/29/2016 11:28 AM

tentang belajar. Dengan tutor-tutor keren dan cara belajar yang asyik sekarang belajar sudah seperti hobby.
Thanks saya juga berani keluar dari zona nyaman saya berkat rasa percaya diri karena belajar bersama Zenius.
Thanks Zen kalian salah satu hadiah terbaik dari Tuhan untuk saya.
507

Pokoknya zenius mantap dah. Walau gue rasa soal tahun ini lumayan susah,tapi karena belajar nya mulai dari
konsep dan bukan hanya bahas soal aja di zenius,itu sangat membantu dan terasa pengaruhnya. Goodluck buat
zenius dan buat kita semua

6/29/2016 11:22 AM

508

Mudah di pahami, tapi terkadang materinya lompat lompat jadi agak bingung. saya mengerjakan soal sbm sedikit
lebih enak tapi banyak jga yg susah :(

6/29/2016 11:19 AM

509

Awalnya aku peserta SNMPTN, dan udah dapat di Institut Teknologi Kalimantan (Balikpapan). Tapi karena orang
tua gak mau jauh, jadinya daftar SBMPTN di Universitas Palangka Raya. Waktu itu bingung banget nyari bahan

6/29/2016 10:46 AM

belajar buat SBMPTN, sampai akhirnya nemu situs Zenius di Google. Akhirnya selama 2 minggu, aku belajar
dengan menggunakan soal-soal dari situs Zenius. Aku download soal-soal TPA dan soal-soal Saintek. Syukurnya
dalam waktu yg sangat singkat itu, aku berhasil lolos pilihan pertama. Thanks banget buat situs Zenius ^^
510

zenius itu oke, belajarnya pake konsep bgt, gk dituntut buat ngafal rumus, justru dikasih tau dulu darimana rumus
tersebut darimana, dan lebih nempel di otak, pokoknya zenius mantap dah! :D
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511

Sebenernya kalau soal Zenius tuh udah tau lama banget. Dari jaman mau ikut SBMPTN 2015 bahkan. Tapi saat itu
gua emang belum ingin ikut karena jujur ga terlalu fokus sama PTN, impian gua tuh dulu cuman pengen kuliah di
Luar Negeri. Pas tau usaha gua gagal buat ke luar ya akhirnya mau ga mau PTN karena keluarga ga setuju gua

6/29/2016 10:30 AM

kuliah di PTS. Akhirnya gua dengan hati yang masih ga terima daftar dan gagal di SBMPTN. Keterima sih di UI
lewat simak, tapi karena gua rasa ga srek sama planning gua ke depan, akhirnya ya udah gua memutuskan untuk
ambil gap year. Di gap year ini gua bener-bener cari motivasi buat tahun depan ikut SBMPTN lagi. Jujur gua sendiri
bingung mau jadi apa nanti. Planning gua ingin banget jadi pendidik tapi orangtua ga mengijinkan juga. Tapi gua
mikir, kuliah apa aja bisa jadi pendidik kok nantinya asal punya kemauan untuk belajar dan mengajar. Back to the
main story. Gua bingung jurusan dan bahkan belom belajar. Gua yang ga mau menyia-nyiakan waktu gua, milih
belajar aja masalah jurusan dipikirin sambil jalan. Akhirnya gua pinjem deh cd Xpedia temen gua buat nyoba
zenius tuh kaya gimana sih sebenernya. Enak? Banget haha, cuman sayang gua ga kuat kalau liat layar lamalama, bawaanya mata pedih dan pengen tidur. Akhirnya gua mengembalikan Xpedianya temen gua dan menjadi
makhluk gabut. Side note: gua gagal di beasiswa Monbukagakusho dan makin terpuruk saja. One day, sekitar
September, I stumbled upon notes yang ada di blog zenius soal mengulang SBMPTN. Let me quote this life
changing paragraph dari salah satu postingan zenius blog "Top universities di Amerika kayak Harvard and
Princeton bahkan nyaranin nganggur setahun sebelum mulai kuliah, karena berdasarkan pengalaman mereka,
yang nganggur setahun ternyata prestasinya lebih oke, karena 1 tahun bisa ngebantu anak-anak ini untuk belajar
jauh lebih banyak, travelling, baca/ nonton macem-macem sesuai yang mereka mau (kalo kuliah/ sekolah biasanya
kan bacaannya udah ditentuin). Intinya kalo menurut mereka, dan menurut gue juga, 1 tahun itu kesempatan lo
investasi bisa belajar hal yang jauh lebih penting dari apa yang diajarin di sekolah/ kuliah sambil nyiapin buat
SNMPTN." Dan tau apa yang gua lakukan? Make sure gap year yang gua ambil berkualitas. I travelled to places,
hiking, baca buku, nonton, les bahasa asing, dan bahkan ngajarin anak SMA debat. Dan gua tau akhirnya gua mau
melakukan apa dalam hidup gua. Gua tau jurusan yang bakal menantang imajinasi gua. Astronomi dan
Astronautika. Kalau gua ga mengambil gap year, mungkin gua akan terjebak ingin jadi programmer. Next step, gua
harus tau dimana gua mau kuliah. Unfortunately keduanya hanya tersedia di ITB, both masuk ke jurusan yang ga
sepi peminat. Gua disitu shock, kenapa ga dari dulu coba gua ambil Astronomi lewat SNMPTN. This happens
somewhere around December. Step 1 done :) Gua pun banyak membaca cerita kakak tingkat dan akhirnya
semakin terpacu deh buat masuk FTMD atau FMIPA ITB. Ga pake lama, gua beli voucher zenius dan maksain
nonton walau kadang udah perih. Di titik itu gua rela ngapain aja buat lolos sbmptn. Dimulailah perjalanan gua
mempelajari materi materi saintek, starting from physics yang paling gua suka dari empat pelajaran lainnya, terus
mat, kimia dan terakhir biologi. Gua bikin jadwal selang seling biar ga bosen, karena jujur gua gampang banget
bosen atau jenuh. Tapi entah kenapa, videonya nagih. Gua suka cara tutornya menjelaskan masing masing materi
dan bagaimana mereka membuka wawasan gua. Seluruh 3 tahun gua di sma di rangkum dalam kurang dari 4
bulan. Keren deh, sampai detik ini gua masih geleng geleng kalau inget betapa nikmatnya belajar itu. Yang gua
benci biologi karena hafalannya banyaknya kebangetan atau kimia yang entah kenapa membingungkan, malah
jadi ladang nilai pas sbmptn kemarin. Bio gua berhasil kerjain 8/9 nomor dan bener semua, gila itu gua kaget
banget. Kimia juga sama. (well, benernya sih sesuai kunci yang tersebar di dunia maya, jadi gatau deh kalau sama
kunci panitia). Yaudah gua lanjutin rutinitas itu sampai H-3 tes. Kenapa H-3? Refreshing, menjernihkan pikiran, dan
banyak banyak kurangin stress :) So finally, tanggal 28 kemarin, Hardwork gua terbayar sudah. Dapet tulisan
selamat, dan gua sekarang resmi jadi mahasiswa FTMD ITB :)))) Another side note: I applied for Tohoku University
untuk jurusan yang sama dan saat ini sedang menunggu keputusan finalnya. Wish me luck!
512

udah bayarnya mahal, gurunya bloon, macam amvas, ga guna, buang2 duit aja, percuma.goddamn fuck you.

6/29/2016 10:23 AM

513

aku tidak ingin membuat testimoni yang dibuat-buat dan jujur, saat aku berlangganan, layanan yang diberikan
masih di bawah ekspektasi yang sebelumnya dibayangkan. Namun, aku mengakui kualitas materi dan konsep
yang diberikan terlihat berbeda, dan inilah konsep-konsep materi ideal yang seharusnya adijelaskan si setiap

6/29/2016 10:12 AM

sekolah yang ada di indonesia. aku sangat mengapresiasi zenius dalam memberikan kontribusi terhadap
pendidikan bangsa. yang membuat aku takjub, artikel blog yang berkualitas menjadi pedoman "TERBAIK" para
pejuang SBMPTN yang dibagikan secara gratis. tetap semangat kakak-kakakkuh yang hebat dan menginspirasi!
kelak aku ingin menjadi kalian, menjadi orang yang bisa membawa pendidikan indonesia ke level yang lebih tinggi!
514

Setelah baca beberapa posting di tumblr tentang zenius, sekarang tertarik untuk ambil produk zenius buat
persiapan ikut SBMPTN lagi tahun depan.

6/29/2016 10:09 AM

515

Zen seriusan makasih bgt udah bimbing gw, pikiran gw juga jadi tercerahkan, jadi kepo tentang 'science'.Zenius

6/29/2016 10:01 AM

emang tau bgt lah apa mau hati gue, quote-quote nya kena bgt. Makasih bikin gw percaya diri lagi, bikin gw bangkit
buat usaha. Jujur aja gw udah pesimis bgt zen buat taun ini. Mapel saintek yg selama ini cuma gw apal apal aja
setidaknya punya dasarnya lah tau konsepnya. -Dari alumni yg engga bimbel, les privat sama zenius-
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IS IT EVEN REAL? LIKE SERIOUSLY? OMGOMGOMG! Dari dulu gue udah mimpi banget buat ngisi testimoni ini.
Iya, mimpi buat ngisi testimoni! Selalu merasa termotivasi setiap baca testimoni dari angkatan sebelumnya. Gimana
mereka berjuang dari nol, belajar ngga kenal waktu, tetep fokus sama tujuan. And now, this is my turn! Gila gila. Ini

6/29/2016 9:48 AM

seriusan gue lolos SBM? YAHAHAHAHA PENGEN NANGIS SELAUT AKU TUH. Oke, jadi gini. Kenalin gue salah
satu anak sma dari sekolah negeri yang pasti hampir dari lo semua ngga tau ada dimana. Gue anak ipa yang
memutuskan untuk nyebrang pas sbm. Waktu itu, bulan Agustus kalo ngga salah, gue iseng nyari di internet tips
sukses sbm. Iya, dari awal gue udah ngga ngarep sedikitpun sama snm. Di samping faktor nama sekolah gue yang
belum seberapa dan belum ada alumni yang kuliah di univ impian gue, nilai raport gue juga ngga seberapa
cemerlang kalau dibandingin sama murid sekolah lain. Ngga usah jauh-jauh, sama yang masih satu kabupaten aja
udah ngejomplang banget, sob. Nah, akhirnya pencarian gue berujung pada pertemuan pertama gue dengan
zenius.net. Gue langsung jatuh cinta sama lo, Zen. Iya, love at first sight! Atatatatata. Guepun buka salah satu
video, kalo ngga salah videonya Pio yang tentang ilmu Sosiologi. Penjelasan dia impressed banget dan bikin gue
bertekad kalo gue harus beli Xpedia. Pokoknya gue harus belajar sbm bareng zenius! Walaupun harga Xpedia
mahal (banget), gue ngga nyerah. Yaaa ngga bisa minta ke nyokap, soalnya sebelum gue kenal zenius gue udah
ngerengek minta dilesin di salah satu bimbel yang ngga nyante harganya: ) Alhasil gue nabung dari Agustus
sampe Oktober dan terkumpulah uang kira-kira 1 jute. Baru kali itu gue nabung bisa sebanyak itu dan ngga keburu
abis gara-gara diambilin. Itu nabung dari uang jajan gue yang pas-pas'an dan sisa THR. Iya, ngga jadi nonton
konser oppa-oppa ganteng untuk beli kamu, Zen : ) Belum lagi harus jadi hemat bin pelit soal makanan. Mulai
bawa bekal dan hindari melewati kantin. Ya, namanya juga perjuangan. Akhirnya pertengahan Oktober gue resmi
jadi member premium zenius. Berasa keren, cuy 8) Seperti yang diintruksikan, gue memulai perjalanan bareng zen
dengan xpedia guidenya Sabda yang gila.... mind-blowing abis! Sumpah, sumpah. Gue semacam... tiga tahun di
sekolah tuh gunanya apa? Kok rasanya ngga diajarin apa yang Sabda jabarin disitu? Pada saat itulah gue merasa
bukan apa-apa. Gue kira dengan selalu masuk lima besar dan nilai raport di atas 8, gue udah cerdas banget.
Taunya... anyep. Perlahan, gue mulai benerin pola pikir gue. Cara belajar, gimana gue ngadepin suatu permasalan
(dalam hal ini soal sbm), ya pokoknya semua, lah. Sabda bener-bener bikin gue sadar kalo selama ini gue punya
cara berpikir yang salah dan berimbas sama kemampuan akademik gue sendiri. Gue babat habis TPA sampe
Desember. Jujur aja, gue ngga sempet ngedalemin Bhs Indo & Inggris. Kelamaan di matdas aduduh :') Rentang
dari Oktober - Desember ini gue masih santai aja, belum seberapa ngebut juga. Gue inget banget, awal Januari
gue mulai masuk materi soshum. Yosh, ekonomi! Ngga sempet ketemu Donna sayangnya huhu. Langsung ngebut
ke Geografi. Kakaknya oke cuma aku sering ngantuk sendiri ehehehhe maafkan :))))) Then, Sosiology! Atatatata
ini mapel favorit, tutor favorit. Gatau harus nulis apa, pokoknya aku mah #SahabatPio selamanya ♡♡♡♡♡ Untuk
mapel sejarah, gue agak ngga bener belajarnya karena udah kepepet waktu. Jadinya ngga seberapa fokus buat
pahamin materi trus ngerjain soal latihan. Kadang yang dibuka materinya aja. Tapi Faisal mah keren parah
pokoknya. Ya gitulah. Kalo gue ceritain lengkap gimana jatuh bangunnya buat sbm ini bisa panjang banget. Bukan
ngga sering banyak hal yang ganggu proses gue belajar enam bulan belakangan. Sampe tarik urat dan bercucuran
air mata, saudara-saudara. Drama banget? Iya emang gue sendiri aja sebel :))))) Btw, gue keterima di pilihan
ketiga nih. Jurusan impian tapi gue masih ngarepin banget yang tanggal 1. Doain, yak!!! Semoga gue sama temen
gue bisa nulis cerita perjuangan kita yang selengkap-lengkapnya pas nanti di lomba blog. Tahun ini ada lagi,
kan?????? :)) Ya intinya gue masih ngga percaya bisa lolos sbm. Salah satu keberhasilan terbesar dalam hidup
gue yang ngga akan pernah bisa dilupain. Big thanks to para tutor zenius, kalian semua keren. Suka mikir sendiri
gue seberapa banyak pahala kalian karena udah turut membantu banyak banget anak muda Indonesia
mewujudkan mimpinya. Terima kasih, terima kasih banyak. Anak ipa satu ini ngga akan bisa ngetik testimoni ini
kalo ngga ada zenius. Once again, thank you, Zenius!
517

HAHAHA WOI!!! GILA GUA CUMA MODAL ZENIUS GA PAKE BIMBEL-BIMBELAN BISA KETERIMA DI
INFORMATIKA UNBRAW CUY. YA WALAUPUN PILIHAN KETIGA TP SEENGGAKNYA KETERIMA WKWK.
Pokoknya kalau kata Boboiboy, Zenius itu "terbaik"

6/29/2016 9:45 AM

518

Pokoknya kebantu banget deh sama zenius! ❤❤❤

6/29/2016 9:44 AM

519

Gue bersyukur banget bisa kenal Zenius, sayang, gue jadi premium membernya telat, tapi yaudahlah. Zenius
ngajarin banyak hal, cara berpikir yang bener salah satunya. Selain itu, tutor-tutor Zenius yang buat gue selalu
terpana, ketika mereka jelasin suatu topik, mereka bisa connect kemana-kemana, dan mereka ga cuma omdo,

6/29/2016 9:42 AM

mereka biasa ngasih literatur"nya gitu, dan itu gila abisss. Saking kerennya mereka ngejelasin, mindset gue
tentang pelajaran yang disuka dan engga, hilang sudah. Semua ilmu itu berhubungan. Jujur aja, usaha gue tahun
ini belum maksimal, gue masih sering males, kebanyakan tidur, masih sering nunda, banyaklah. Tapi yang
terpenting sekarang, gue udah dapet "soul-nya" Zenius. Oiya, dan anehnya pake Zenius itu, tiap ketemu temen,
bawaannya promosi mulu, tanpa ada yang nyuruh, dan setelah gue liat-liat, itu ga cuma terjadi sama gue. Btw,
thanks Zennnnnn
520

saat saya belum pake zenius,saya kesulitan dalam belajar terutama pada pelajaran fisika dan biologi.zenius telah
mengubah pola belajar saya jadi lebih baik.jadi terbantu saya :) .walaupun sbmptn saya lulus dipilihan 2,saya ber

6/29/2016 9:36 AM

terimakasih ama zenius.
521

pengalaman gue pake zenius disaat mau ada ulangan, tpi gue enggak mudeng sama materinya wktu dijelasin guru
dikelas, jd gue sllu ngandelin zenius buat ulang2 itu materi, sampe gue bner2 pham konsepnya dan enggak cuma
sekali dua kali bilang ooooowwwh gittu konsepnya.
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Pas udah pake Zenius gue jadi sering maju kedepan buat presentasi atau ngejelasin materi terutama pas pelajaran
matematika, gue suka banget niruin gaya ngajar bang Sabda haha. Terus pas tiga bulan terakhir sebelum

6/29/2016 9:13 AM

SBMPTN gue mutusin buat lintas jurusan dan mulai dari situ gue terus terusan ngapelin terus Zenius pagi siang
malem dan alhamdulilah gue bisa hampir nguasain tuh materi Soshum, dan pada akhirnya gue lulus walapun
dipilihan kedua gue bersyukur banget! Alhamdulilah.
523

Awalnya pake zenius itu karena teman menyuruh untuk membeli voucher zenius secara patungan, awalnya sih
nurut-nurut aja, Pas dipake bikin ketagihan parah, sering bentrok jadwal sama teman saking ketergantungannya.

6/29/2016 9:02 AM

Gue pake Zenius cuma 1 bulan menjelang SBM itupun lintas jurusan, hasilnya tembus UNPAD kawan ! Thank Zen
untuk 1 satu bulannya !
524

Zenius bangus babget tapi sedihnya krn baru gabung jadi keterimanya di pilihan 2 :(

6/29/2016 8:44 AM

525

Aku sebenernya tahu zenius udah lama kelas 11, daftar jadi member zenius awal kelas 12 tapi baru aktif awal

6/29/2016 8:35 AM

januari :(. Pengajarannya seru abisss!! Gampang dimengertilah, apalagi aku anak ipa nyoba jalur campuran,
soshumnya aku ga dapet modal apa2, dapet pelajaran ekonomi kelas 10 pun aku ganiat hahaha, akhirnya aku
belajar mulai pagi - malem mantengin terus pelajarn soshum, pas testnyaa.. Alhamdulillah.. Semoga usahaku
membuahkan hasil ya zen ??
526

memakai produk zenius sangat meyenangkan biarpun itu waktu ngerjakan try out zenius yg susah banget tapi

6/29/2016 8:25 AM

sangat membantu sekali
527

Wah wah Zenius emang oke dehh pengalaman ane sih disini : arifkeisuke.wordpress.com :D. Tapi itu loh yang to

6/29/2016 8:22 AM

the konsep pengajarannya bikin loe ngerasain oh moment. Kebayang donk yang tadinya belajar cuman 2 jam
tetapi sama zenius jadi 16 jam per hari (bagun tidur - mau tidur :v), Kalo ulangan gak pernah remidi nilainya 80 100 brooo. . Pokonya recommended deh zenius bagi yang belum kenal sini ta'arufan :D. Awalnya SBMPTN itu
menakutkan tapi ya semenjak bang Sabda (menyerang :p) dengan basic fundamental semuanya seperti biasa saja
:D. Pokonya keep calm deh pas pengerjaan sbm tak perlu takut. Yang masih belum dapet masih banyak jalan
lewat UM atau persiapan tahun depan 1th untuk ngehajar brutal sbm :d.
528

Waktu itu saya bener2 bingung tentang persiapan sbmptn. Karena klo bimbel saya g kuat mbayar biaya bimbel, tp
ngerasa butuh bantuan buat persiapan apa lagi SMA saya jg masih baru... Alhamdulillah akhirnya ketemu sama

6/29/2016 8:18 AM

zenius. Pas liat2 videonya saya ngerasa cocok akhirnya bismillah beli voucher sebulan. Ternyata belajar sama
zenius enak banget... berkali2 bilang " Oalah... gitu toh" apa lg g perlu bayar mahal2 kyk bimbel yg umum gitu...
asli saya satu bulan kerjaan cuma mantengin laptop dri pagi sampe larut malam... bukan maksa lho ya... tp emang
ngerasa pas banget sama pembelajarannya yg konsen ke konsep materinya. Sempat kepikir klo dri dlu langganan
zenius, saya mungkin sering bolos sekolah ttep bkal dpt nilai bagus... hehehehe... tp y g gitu jg... yg jelas bener2
bersyukur Krn saya d kenalkan dgn zenius oleh Allah SWT.. .. thanks a lot zen...
529

Kalau pakai Zenius, harus on terus

6/29/2016 8:16 AM

530

Pertama belajar pake zenius waktu itu nyoba dari youtube liat video samplenya dan itu asik bgt, nah baru bisa beli
paketnya emang menargetkan bulan januari, seru banget deh buat bahas soal apalagi buat kamu yg ga bimbel2an,
kalo aku pertama belajar itu ngeliat video2 materinya dulu habis itu selesai, aku kumpulin soal2 zenius terus di
print biar belajarnya enak jg, abis itu coba ngisi dan baru deh dibahas di video pembahasannya zenius, gabosen

6/29/2016 8:07 AM

seru deh pokoknya mah belajarnya enak kapan saja dan dimana saja hehe kalo lagi try out sbm yang diinget pasti
suara2 para tutor zenius terngiang2 dalam pikiran haha apalagi zenius ngebantu banget pelajaran sejarah, kalo
baca dibuku bisa beribu2 kalimat dan barisan ngabisin waktu setelah selesai baca yg nyangkut cuman 1,2 kalo
pake zenius dijelasinnya simple tapi padet mencakup keseluruhan jadi gampang hafalnya deh ga bingung
pokoknya kaya ada alurnya gitu deh hehe seru lah pokoknya mah, thanks zenius akhirnya terjawab sudah di tgl 28
Juni 2016 hasilnya.... jakun i'm comiiingggg yeaay
531

memang bagus cara kakak2 zenius mengajarkan ke aku.. tapi sayangnya karena terlalu berharap snm jadi nunda
gitu belajarnya. sebelum pengumuman snm cara belajar belum maksimal. pas udah pengumuman eh gak sesuai

6/29/2016 8:04 AM

harapan. aku ngebut belajarnya dan gak yakin juga bakal diterima soalnya aku ngerasa sombong sebelumnya kok
gamau belajar pas sebelum un gitu padahal un lulusnya 100%. semoga gak ada kejadian macam ini terulang lagi
532

Hallo zen, Awalnya ngga kepikiran sama sekali buat kuliah, soalnya biasanya anak smk lulus ya kerja akhirnya. Tp
setelah kakak kelas jurusan gw ngabarin dia lolos EP UNAIR gw jadi pengen banget bisa kuliah kaya dia. Terus
dia cerita kalo selama sebulan dia belajar pake zenius. Akhirnya gw putusin buat ngajak temen2 gw buat pake
zenius biar ada yg diajak patungan buat beli voucher 12 bulan HAHA. Gw efektif belajar mulai dari bulan desember.
Ga peduli deh waktu itu lg sibuk sibuknya mau UN, US, sama Uprak2. Dari situ tiap hari libur, tiap ada waktu luang,
tiap ada kesempatan deh gw sempetin buat belajar bareng zenius.net. Bahkan kalo hari libur bisa belajar dari pagi
sampe malem. Gw seneng banget belajar TKPA sama sabda sumpah asik abisss. Makasi bang sabda udah
membimbing gw ke jalan yg bener wkwk. Selama 3,5 bulanan belajar TKPA sama TKD Saintek, gw akhirnya
memutuskan buat ganti prodi ke soshum wkwk. Gatau deh ini gila bgt gw, tp ini bukan asal ganti lo ya. Gw shalat
istikharah dlu hehe Habis SBMPTN war, gw cuma bisa berdoa sama banyak banyak ibadah sama Allah biar niat
nekat banting stir gw membuahkan hasil wkwk. Akhirnya tiba juga pengumuman SBMPTN, gw deg degan
setengah mati takut gagal kaya jalur2 lain. Habis masukin nomor sama TTL hp gw langsung gw balik. Dan pas gw
liat ada gambar barcode rasanya gabisa dijelasin deh senengnyaaaa. Thanks bgt zenius buat 6 bulannya, thanks
buat bimbingan sama ilmunya. Zenius emg ngga ngejamin lo lolos sbmptn, tp kalo lo ada usaha sama doa apalagi
sama pake zenius, insyaallah tembus deh tu ptn keren. Salam zenius. Smk bisa!
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533

yang paling mengesankan pake zenius adalah nge gembleng cara berpikir yang selama ini gue salah ternyata. dan

6/29/2016 7:59 AM

malah lebih kenyang dapet materi dari sini dibanding sekolah.
534

Seru banget belajar pake zenius. Dari yang awalnya gue gasuka fisika, jadi fun aja kalo belajar fisika bareng

6/29/2016 7:56 AM

zenius. Ya walaupun gue belom beruntung di SBMPTN 2016, tp gue dapat pelajaran berharga dari selama gue
belajar SBMPTN bareng zen. Gue ngerti cara belajar yang bener, belajar yang bener-bener belajar bukan hanya
untuk masuk PTN dan ngejar nilai, tapi untuk kehidupan real gue. Belajar menurut gue jadi lebih fun kaya main
game, karna gue belajar dari konsep bukan cuma sekedar hafalan haha.. so thanks banget buat zen yang telah
menemani gue belajar selama ini. Zenius tsadeessstt!!!
535

Gak tau dah, zenius changes my life, ea.. Serius, gua (btw di Nias gak makek "gua elo" ya, enak aja makenya,
lebih efektif wkwk) di SMA 2 kali dapat ranking 30 dari 32 siswa, dan ranking 24 adalah ranking terbesar yg pernah
gua dapat. Gua gak penting banget jadi anak pintar, yg penting hobi belajar, baca, nyari informasi dll, dan zenius
ngebuat gua jadi kek gitu. Gua rasa untuk keunggulan dari pengajaran guru2nya udah gak bisa ditawar2 lagi,

6/29/2016 7:53 AM

jawara2nya Indonesia dah. Gua make produk zenius dari agustus 2015, dan gua anak IPA, tapi setelah UN kim, fis
dan bio gua tinggalin bentar, akhirnya gua belajar SOSHUM buat sbmptn, yaaaa.. itu strategi sih (yg LAGI2 gua
dapat di zenius). Dan sekarang gua udah jadi calon anak Psikologi USU, seneng banget dah wkwk, gua
berterimakasih banget buat teman gua yg udah memeperkenalkan gua zenius, beruntung banget bisa tau zenius,
gua benar2 jamin kalau gua gak kenal zenius, hancur terus dah hidup gua... (cie ilah, lebay) wkwk Makasih banyak
zenius, sukses terus.... (btw Sabda PS jadiin Menteri Pendidikan yok, gua dukung banget tuh wkwk)
536

Gua nggak nyangka bisa lolos pilihan pertama. Cuma belajar ±3 bulan dah gitu lintas jurusan lagi. Belum lagi
jadwal gua terbagi buat ngampus sama belajar sbmptn, blm yg lain2. Gak salah gua CUMA ngandelin ZENIUS

6/29/2016 7:43 AM

doang. Ngebantu banget buat memahami materi2 ips.
537

Overall, puas pake zenius. Bisa bikin gw ngerti konsep dasar yang akhirnya juga bikin pemahaman gw nambah.

6/29/2016 7:43 AM

Sebagai alumni yang nyobain SBMPTN dua kali gw lebih optimis lolos buat yang kedua kali ini berkat zenius, dan
Alhamdulillah emg lolos walopun di pil. 3
538

Pake zenius ngebantu banget sih sebenarnya tapi karena belajarnya kurang maksimal karena udah mepet waktu
sbmptn baru mulai belajar itupun sambil mainin handphone dan males-malesan jadinya gak bisa nguasain semua
materi dengan baik akhirnya waktu ngerjain soal sbmptn yang saintek cuma bisa bengong doang dan waktu

6/29/2016 7:42 AM

pengumuman hasilnya zonk :")
539

Jujur gue enal zenius pas waktu kelas 2 sma lagi nyari info tentang sbmptn karena memang tau sbmptn dari kelas

6/29/2016 7:29 AM

2 sma. Memang gue bukan anak pinter dan punya fasilitas memadai untuk belajar pake internet semisal
laptp/komputer, namun hal tersebut tidak membuat gue patah semangat dan berani bermimpi. Hampir tiap hari gue
baca blog zenius dan juga kadang kl ada yg berasa penting banget langsung gue share ke temen2 gue baik secara
langsung maupun lewat obrolan di dunia maya dengan tujuan agar mereka bs mendapatkan pencerahan dan
memahami betapa belajar merupakan kegiatan seumur hidup yg tidak pernah putus . sejak baca blog zenius
banyak banget hal dari diri gue yang tercerahkan dari mulai tentang belajar, sosialisasi,bermasyarakat dan hal hal
lain yang berguna yg ga pernah diajarin sama sekolah. Selain itu zenius ngajarin gue kl belajar fisika, mat and
kimia harus pake konsep bukannya cuma ngapal rumus doang. Dan akhirnya gue berhasil melakukan revolusi dari
zero yg ga bs apa2 di fisika, mat, kimia , bio, inggris dan pelajaran lainnya meski ga jago amat. bahkan gue juga
belajar geografi, sejarah, dan sosiologi biar dapet insight di semua ilmu (Generalist), akhirnya gue berhasil juara
syo, dapet rangking 10 besar berturut-turut dikelas 1,2,dan 3 dan punya banyak temen seperjuangan.
Alhamdulillah, Terimakasih untuk kedua orang tua gue, dan orang orang yang udh bantu kesulitan hidup dan
nyemangatin gue dan teman teman gue yg udh mau belajar bareng dan tentunya zenius walau cuma baca blognya
aja banyak hal penting yg bisa gue dapet dalam perjuangan ber sbmptn ini . dan akhirnya gue bisa lolos ke Fisika Undip. walau harus jatuh berkali kali dulu gagal di seleksi lain selain sbmptn. For My Father I Will work hard more
than you . thank you zenius education.
540

Dulu sempat gunain zenius selama kelas 10 karena gak ikut bimbel. Keren banget penjelasannya! Awalnya gak
ngerti kimia sama sekali pas kelas 10, setelah nontonin video zenius langsung ngerti. Ulangan kimia gak pernah

6/29/2016 7:23 AM

remed berkat zenius haha. Top banget deh pokoknya zenius!
541

Saya pertamakali mendengar zenius saat masuk kelas 2 SMA. Nah, saat itu saya ditawari oleh teman saya untuk
"papatungan" membeli kaset zenius, ehh ketauan ngebajak, tapi ga kok kami hanya memakai untuk yg
"papatungan aja", hehe. Lanjutt.. Setelah memakai zenius entah mengapa saya sangat suka dengan pelajaran
kimianya, saat itu saya berniat menguasai pljran kimia mulai dari kelas satu sampai kelas 3.karena saking serunya
gan. Nah, dari situlah saya merasa terbantu sekali saat saya dinyatakan tidak lulus SNMPTN dan harus mengikuti
seleksi berikutnya yaitu SBMPTN,saya merasa tidak perlu lagi mempelajari kimia dari dasar. Jadi, saya hanya
menyiapkan pelajaran lainnya. Alhamdullilah, saya dapat mengisi banyak soal kimia dan biologi juga, ya walaupun
mtk dan fisika tidak terlalu banyak, tapi aku bisa diterima di Univ yg saya sukai. Terakhir pesan dari saya untuk
pejuang SBMPTN, pelajari pelajaran yg menurut kalian suka, ya minimal 2 pljran lah. Tapi, semuanya juga
boleh,hehe. Dari situlah kalian setidaknya bisa mendapatkan poin yg lumayan banyakk. Dan ini pesan kedua,
jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha. Ganbatte anak SBMPTN!! "Mohon maaf jika saya kurang jago
dalam menyampaikan, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian."(dalem hati, alesan aja)hehe.
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cuma seru dan menarik yah? banyak sih, gw jadi lebih paham kalo selama ini cara belajar ga bener2 salah. gw

6/29/2016 7:03 AM

suka sama insight knowledge dan belajar konsep(sbnrnya karena gw ga suka ngafal). karena gw selama ini udah
kelewat males belajar gara2 tipikal sekolah yg hapalan&kerajinan tangan, gw kebablasan waktu un&sbmptn. tapii,
waktu belajar sore bwt un, tmn gw minta minta ajarin suatu topik fisika waktu belajar kelompok. waktu itu gw bisa
nerangin tanpa pake rumus, dan gw kasih tau juga ma guru kalo gw bisa dijabarin sndiri karena paham konsep.
pas gw lulus tau2nya adek kls gw bilang,ibu fisika yang itu diajarin semuanya padahal cuma pake 1 rumus, pantes
ibu ***** bangga2in abang, adek2 kelas gw skrg lebih diajarin konsep daripada pake rumus... dan itu kebanggaan
bwt gw. walooo ga lulus sbmptn TAT
543

Perkenalkan, namaku Arie Van Diemen Sitinjak Sekilas riwayat SBMPTN ku 2014 : Gagal 2015 : Pendidikan

6/29/2016 7:01 AM

Dokter Unand 2016 : FTTM ITB Syukur pada Tuhan Yesus Kristus dan terima kasihku untuk Bunda Maria karena
doaku dikabulkan... Keren...!!! Setelah 2 tahun akhirnya ITB di tangan hehe.. Belajar dengan Zenius itu metode yg
pas untuk orang yg sibuk kuliah atau alumni. Pas di FK, aku udah mulai suka dengan dunia kedokteran, lagipula
butuh setahun agar aku bisa masuk FK Negeri. Tapi, aku tidak bisa bohong, ada keinginan untuk kuliah di ITB
khususnya FTTM. Dari bulan Desember 2015 udah terbawa mimpi terus. Udah kepikiran terus. Akhirnya pas 31
Desember aku memutuskan untuk tes SBMPTN 2016. Nah, pertarungan dimulai. Pertama, aku kuliah di FK yg
memang betul betul sibuk. Kuliah bisa dimulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Masalahnya adalah pembagian
waktu. Aku cuma punya 5 bulan sebelum tes. Nah, mulai searching pengalaman anak FK yg memutuskan untuk
ngulang lagi gimana strateginya dia. Ketemu deh anak FK UI yg dulunya juga FK Unpad. Pas lihat itu makin
semangat karena ternyata bisa. Sebelumnya aku adalah lulusan 2014. Tahun itu aku gagal di semua tes PTN
kecuali UMB PT dan itu pilihan ke 5 dari 6 pilihan, jadinya aku memutuskan ulang lagi kejar FK dengan bantuan
Zenius dan tentunya doa. Dan pas udah di FK maunya FTTM, aneh memang. Nah, lanjut. Pas persiapan SBMPTN
2016 aku baru benar serius belajar itu sekitar akhir bulan 2. Mampus... Mana bisa 3 bulan kejar itu materi
semuanya plus belajar buat kuliah di FK. Aku pake tuh Zenius sisa 2014 ku ditambah aktifkan akun Zenius.net
Jujur saja, aku dulu yg ga paham Fisika, Kimia, Biologi punya seabrek momen " oh" nya zenius. Pengalaman
Kuliah Teknik Elektro Udayana sambil Belajar SBMPTN di tahun 2014 yg lalu jadi pegangan buat tahun 2016 ini.
Plus tips yg spesifik dari Anak FK UI yg aku sebutin itu, terima kasih juga buatmu ya.. Pas ujian entah mengapa
aku tidak berharap bisa masuk. Matdas hanya bisa isi 3 karena waktu udah habis walaupun yg lainnya bisa full
semua. Padahal, SBMPTN 2015 aku bisa isi kira kira 10 kalau aku ga lupa. Pilihanku juga rada ngasal FTTM ITB,
FK Unair, FTMD ITB. Kawan di FK ada yg ragu juga bilang aku ga mungkin tembus, tapi disinilah aku sekarang,
Tuhan berkata lain. Point nya, buat yg mau target lulus SBMPTN 2017 di kampus favorit.. Belajar yg baik, serius
dan tetap harus dinikmati prosesnya. Belajar itu harus dari sumber yg tepat biar efektif dan efisien.. Pake tuh
Zenius.. Apalagi sekarang kalau kamu memutuskan kuliah sambil belajar, pakelah itu Zenius. Aku agak rada takut
juga sih merekomendasikannya, entar semua masuk lagi hhaa Aku yg bukan siswa unggulan di SMA malahan
masuk kelas yg dianggap sebelah mata atau malahan ga dianggap sama sekali bisa tembus FK dan FTTM.. Bagi
kamu yg baca ini pasti bisa juga, Yg penting belajar cerdas ga harus belajar keras heheheh
544

Belajar pake zenius rasanya kayak belajar 3 tahun di SMA tapi di rumah. Seru banget. Bisa ngereview semua
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materi dari kelas 10 sampe kelas 12. Dan pemahaman tentang mengerjakan soal yang benar. Thanks, Zenius!
545

Sebenernya tau zenius udah dari awal kelas 12 karena diceritain temen, waktu itu gara gara baca artikelnya Bang

6/29/2016 6:53 AM

Sabda juga sih. Tapi waktu itu mikirnya "Ngapain ah bayar juga, sama aja dong kek bimbel" karena emang dari SD
sampe lulus SMA ga pernah ikut bimbel dan emang dasaran guenya malesan banget buat belajar. Waktu itu hari H
pengumuman SNMPTN dan gak keterima, langsung down banget :(. Akhirnya kelimpungan dan mulai belajar pake
buku buku kumpulan soal SBMPTN dan akhirnya baru ngerasa panik karena ga belajar dari awal - awal. H-14 ga
sengaja waktu browsing internet nyasarlah ke zenius.net langsung buka contoh pembahasan, ketagihan deh,
yah.... taunya kalo pengen liat semua harus beli voucher. Akhirnya telepon temen gue yang dulu ngenalin gue ke
zenius, ceritanya penasaran dan dia udah beli dvd zenius, eh taunya malah sama dia dikasih voucher zenius buat
7 hari, wahhhhhhh girang banget dan langsung hajar video - videonya. H-14 dan baru tau ada zenius tuh rasanya
nyeseksekseksek buangetttt "coba dari awal kelas 12" "coba dari sebulan yang lalu" udah putus asa banget karena
H-14 untuk ngejar materi itu yaaa kaya impossible banget :(. Akhirnya dengan niat yang tulus untuk belajar karena
keinginan gue memutuskan untuk fokus di matdas, mat ipa, dan biologi (Alhamdulillah waktu itu TPA nya udah
lumayan). Dan datanglah hari H SBMPTN kebetulan gue anak IPA tapi ambil saintek sama soshum (waktu itu
soshum sama sekali ga nyentuh) kaget banget karena soalnya susah, tapi kebantu banget di mat ipa + bio karena
zenius. dari jam 7 ampe setengah tiga dan tempat gue ujiannya ga pake meja, kursi kaya tamu orang nikahan, dan
ga ada jam TT. Habis SBM gue juga ikut UTUL I UGM dan niat fokus di IPS walau gue ikut campuran, materi IPS
gue hajar 3 hari dan langsung paham, sumpahhhh gokil banget tutor ipsnya. Dan akhirnya pengumuman SBMPTN
gue keterima pilihan satu yang dulu tertunda di SNMPTN "PSIKOLOGI UNS" yaayyyyy. Dari keseluruhan cerita
gue sih sebenernya yang paling gue syukuri adalah gue ketemu zenius, gue merasa akhirnya gue bener bener mau
belajara karena gue merasa "Ya harusnya beginilah gue belajar" terlepas dari SBMPTN keterima apa enggak. Zen
makasih banget udah bikin gur belajar dengan konsep yang mateng dan nancep banget. Pokoknya semia orang
harus tau zenius, ngapain bimbel mahal mahal yang kita dapet cuma apalan, di zeniusnet dengan modal murah aja
kita udah bisa paham materi dari konsepnya. TOPPPPP DEH ZENIUSSS mwahhh
546

Zenius bener2 membantu loo, aku ga ikut bimbel dan sempet nge-down karna ga lulus snmptn. Aku baru belajar 2
minggu sblm sbmptn (pake zenius yaa) dan hasilnya memuaskan! Makasih ya bg zen.. hehehe :v

6/29/2016 6:48 AM

547

Terima Kasih Zenius.., berkat zen saya bisa lolos sbmptn 2016 yang awalnya saya gak siap harus berhadapan
sama sbm, karena terlalu PD pda snmptn. untungya, orang tua saya mengingatkan saya supya pake lagi tuh

6/29/2016 6:48 AM

produk zenius. Gak sampe satu bulan saya belajar tuh pake zenius, alhamdulillah akhirnya lolos biologi undip. top
bgt deh buat zenius.., gak pake lama deh buat paham materi. pokoknya joss!!! tapi sayang, waktu bulan2 itu sya
rada kesulitan buat ngliat pembhsan soal2 sbmptn, eror terus..
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548

Iya saya pake zenius mulai bulan januari, saya tau zenius itu dari fb pas iseng" ada blog menarik terus saya baca,
darisitu saya mulai kepoin sama zenius dan menjatuhkan pilihan buat ikut bimbel di zenius, oiya saya alumni dari
smk n 2 kendal tahun kemaren emang ngga ada niatan buat kuliah pengennya langsung kerja tapi karena ada

6/29/2016 6:34 AM

suatu hal, saya memutuskan pengen kuliah, akhirnya di sela" saya bekerja saya belajar pake buku tebel" gitu beli
di toko buku, tapi jujur sy gamudeng, terus saya pernah ngontak guru sy buat ngebantu saya juga ga digubris
haha karena saya emang uda alumni kali ya, akhirnya sy ditemuin sama zenius, overall metode pembelajaran oke
banget, kalo kata orang sekarang mah kekinian, konsep materinya tuh dapet, penyampainnya enak (yaa walo ada
satu dua penyampaiannya yg susah dimengerti kaya pas di pelajaran sejarah ama geo soshum) tapi okelah
gamasalah, dan yang penting jempol-able, sehabis istirahat sy langsung pake headset dan zeniusan lewat
smartphone hehe tutot favorit saya bang pio,sabda dan kak wilo, oiya saya juga termasuk golongan teknik murtad,
karena saya emang pengennya ambil soshum, dan saya mulai belajar soshum bulan aprian kalo ga aalah, yaa
walopun sebentar tp apa yg diajarin zenius nyentel lah di kepala,dan hasilnya saya di terima di jurusan hukum
universitas negeri semarang. tengkyu zenius
549

Belajar doang gak cukup

6/29/2016 6:34 AM

550

Ngga pernah beli produk zenius sih, tapi buka video video yg disediain zenius secara free kayak materi - materi yg
sering keluar di SBMPTN, nah pas liat itu video baru nyadar, kenapa ngga dari dulu tau zenius tapi berhubung
mepet yaudah cuman bisa nikmatin yg free doang :v Tapi testinya rekomen deh, makasih zenius :D

6/29/2016 6:33 AM

551

Pokoknya pake zenius ngebantu banget , gue yang anak ipa mau nyeberang ke ips yang berarti harus ngulang
pelajaran ips dari awal pusing gak tau cara ngulangnya gimana apalagi start belajar cumana 1 bulan ??, eh

6/29/2016 6:22 AM

ternyata ada zenius yang bisa selama 24 jam di akses , jadi belajar kapan saja dimana saja asli , Belajar di kelas
di rumah sambil santai bisa banget , gak bikin capek deh ! Makasih ya zenius yang udah ngebantu gue masuk PTN
yang gue inginkan ????????
552

gokiiil banget pake zenius, padahal cuma satu bulan mulai nyoba pake zenius tapi kasiilnya gk mengecewakan,
apa lagi gua lintas jurusan dan gua alumni taun ini. thanks banget buat zenius yang udah nemenin perjuangan gua

6/29/2016 6:04 AM

taun ini
553

Pengalaman di zenius itu gokil. pernah gue sakit seminggu. di rumah sakit gue sempetin nonton genius, gue

6/29/2016 5:56 AM

nonton kalo ngga salah pas materi kesetimbangan kelas 2. pas udah masuk dikelas temen temen gue yang belajar
dikelas belom ngerti, malah gue yang sakit yang paling jago.
554

Zenius sangat membantu meskipun saya anak dari desa yang belajarnya otodidak tanpa bimbel bisa bersaing dari
anak kota lainya. cara pengajaranya beda gokil banget fokus pd pemahaman konsep sehingga makin jago ngerjain
soal trutama sbmptn, pokoknya mantep ga rugi jadi bagian dari zenius

6/29/2016 5:47 AM

555

Gue pake zen mulai dari kelas 2 SMK, kaset zen yang pertama gue beli itu KIMIA. kaset itu bisa ngebawa gue
menang lomba LKS (walaupun baru tingkat gugus) dan yang udah ngebuat gue nemuin passion gue. Belajar pake

6/29/2016 5:47 AM

zen itu keren, bahasanya gaul soalnya apalagi bang sabda. Paling suka kalau doi lagi jelasin matematika pasti
selalu bilang "jebret jebret" :v berasa mudah gitu tinggal "jebret jebret". Yang terpenting gue suka prinsipnya zen
yang wajib tau konsep bukan hapalan. Karena gue type orang yang suka tau dasar, dan kepo kenapa bisa kayak
gini? Kenapa bisa kayak gitu?. Kalau cuman ngapalin lo kesandung dikit udeh ilang tuh hapalan :v Blog-blog zen
juga keren, membuka wawasa. Dan asal lo tau yang buat gue tetep bertahan dan terus berjuang karena baca blog
zen "cerita perjuangan sbmptn murid zenius" gue baca yang 2015 + 2016. Dan terbukti gue bis kayak mereka!
Anak SMK makin meroket jumlah keterimanya di universitas negeri :D so buat kalian anak smk gak usah takut gak
lolos atau gak keterima, takutlah kalau lo gak belajar atau pola belajar lo salah.
556

ya kalo buat sbm sih lumayan bantu zen, pembahasannya bagus, ga bikin ngantuk, seru juga. cuman kadang
males itu yang bikin ga pengen ngapa-ngapain dan hasilnya emang ga muasin hehe

6/29/2016 5:44 AM

557

Pake zenius emang ngerubah cara belajar saya. Mungkin saya belajar sbm itu nyicil sedikit sedikit dari bulan
september. Ya walaupun kadang memang jenuh tapi saya ingin masuk PTN. Di zenius saya semakin tahu
bagaimana belajar berkualitas. Bagaimana belajar secara mandiri dan tidak ikut bimbel. Momen asik itu beli zenius

6/29/2016 5:44 AM

setaun tapi bahagianya bertahun-tahun aamiin. Saat SBMPTN ngerjain sewajarnya aja sih. Malah waktu itu sakit
perut dan panitianya ngasih LJUnya berita acara hahaha.
558

Thn lalu gua ikut bimbel satu thn buat sbm tp gua gagal. Tp thn ini kenal zenius, tanpa bimbel di tmpt lain, lintas
jurusan, malah berhasil lolos sbm. Thank u bgt ya zeniuss❤

6/29/2016 5:34 AM
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GA NYANGKA! Udah pake Zenius, gue dengan lucunya bisa tembus 20 besar pas TO di KSE Unpad. Karena itu,
gue bisa dapet bimbel gratis dari akang teteh mahasiswa Unpad, dan kalau gue masuk ke PTN yg ada KSE-nya
gue dapet tunjangan tiap bulan. Gue yg lintas jurusan bisa kayak gitu. Zenius emang gokil parah :"""))) ????

6/29/2016 5:20 AM

560

Sejak belajar pake zenius jadi ngrubah cara pandang gua pentingnya belajar pake konsep kalo udah ngerti tinggal
hajar jebret2 kelar dah tu soal. Dan zenius ngebantu gua buat belajar TKD SOSHUM dan TPA Matematika. Dimana

6/29/2016 5:07 AM

di SMK gua hanya dapet Ekonomi dan Sejarah itupun cuma sedikit
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Sangat membantu zen. Gua jadi lebih pinter di sekolah. Dari yang dulu kelas 10 sama 11 kagak pernah belajar jadi
seneng belajar. Zenius bikin candu wkwk. Pas ngerjain sbmptn agak sedih di mapel matematika dan fisika zen.

6/29/2016 5:03 AM

Gua kurang banget disini. Padahal pas gua belajar lagi habis sbmptn walau cuman dikit, ternyata fisika asyik
banget. Yang buat agak nyesel itu gua jarang ngerjain soal pas belajar di zenius cuman materi terus wkwk sudaj
terjadi. Baru mulai serius ngerjain soal bulan maret awal kayaknya. Yang lucu, kemarin pas buka bersama gua
nyaranin adik kelas gua pake zenius, sampe diketawain karena kayak reseller yang dapat profit dari rekomen
zenius buat mereka. Terimakasih zenius untuk semuanya. Proud to know you.
562

Mantep banget lah zeniuuus. Zenius ngajarin gua berpikir dengan benar bukan hanya menghafal kaya di sekolahh..

6/29/2016 5:01 AM

pikiran gua jadi lebih terbuka dan lebih dinamis gituu anjas wkwk. gua bersyukur gua bisa ngicipin betapa ajaibnya
zenius ini.. gua bersyukur.. walaupun cuman 3 bulan doangg tapi efeknya sangat luar biasaa! Gua lolos sbmptn di
its. Kampus impian gua. Sumpah, kalo gua gakenalan sama lu zen, kayaknya gua gamungkin lolos dah wkwkwk
makasiiiih bgt bgt bgt. Gua pas ngerjain sbm ngikutin semua tips lu zen.. dari tips manajemen waktu sampe tips
tips kecil mengerjakan soal lainnyaa.. dan itu ngebantu parah pas ujiann. Gokil dah.. ga ngerti lagi.. yak itu aja dari
gua. Buat lu semua yang masih ragu udah gausah ragu lagi.. zenius is a must buy product for u! The best lah!
563

dari kelas 1 gak pernah dapet ranking karena males banget, tapi pada bulan Maret Allah mempertemukanku
dengan kamu, model ngajarnya bea banget ama guru gue yang gitu2 doang :D ,alhasil gue jadi semangat banget

6/29/2016 4:53 AM

belajar, hasilnya gue berhasil peringkat 1 UN IPA PARALEL. dan LOLOS SBMPTN 2016 di ITS prodi kimia. terima
kasih zen :)
564

waktu ngerjain sbmptn 2016 ada satu nomer tentang deklarasi djuanda yang persis banget sama penjelasan
zenius! dan banyak nomer nomer lain yang dikerjain sambil mengingat22 suara tutor zenius....

6/29/2016 4:38 AM

565

Zenius open minded. Walaupun aku lintas jurusan, tapi semenjak belajar bareng zenius aku tahu esistensi dari
belajar itu. Memandang pelajaran bukan soal nilai aja, tapi gimana sih cara belajar bener buat dapatin sensasi dari
sebuah ilmu. Pokoknya terima kasih banget zen, walaupun tahun ini aku gak lolos SBMPTN, tapi zenius loe keren

6/29/2016 4:37 AM

banget! Sukses terus zen.
566

belajar pake zenius itu menyenangkan dan lebih ngena dari pada dijelasin guru di kelas. bahasanya enak

6/29/2016 4:25 AM

didenger. sampe2 ngerjain ujian nasional kayak denger suaranya bang sabda :D dan sepertinya jadi member lagi
untuk sbmptn 2017 adalah pilihan terbaik.
567

jadi gini nih, gue kenal zenius udah dari kelas XII (btw gue angkatan 2015) searching2 di internet, nah pas bgt
waktu itu guru autocad gue jadi resellernya zenius bawa2 brosur gitu, gue makin seneng dan ada niat pen beli
voucher, tapi akhirnya gajadi beli gegara keuangan keluarga lagi susah waktu itu dan gue juga GA BIMBEL,

6/29/2016 4:24 AM

awalnya sedih bgt sih ga bimbel karena temen2 gue semua pada bimbel tapi gue coba tetep ikhlas dan belajar
buat sbmptn pake buku2 hibahan sodara gue. Sampe akhirnya pengumuman snmptn 2015 keluar, gue panik gue
berharap lulus karena takut ikut sbmptn, Alhamdulillah gue lulus dipilihan ke3 tapi gue sedih bgt ga sesuai dg
harapan gue ( karena peraturan snmptn kan kalo milih 3 harus ada yg di prov sendiri, jadilah gue ngambil Unand,
padahal gue maunya merantau ), Mama seneng bgt kan gue lulus undangan, tapi inside gue kecewa bgt, yaudah
gue ngejalanin di jurusan pilihan ke-3 gue selama setahun. Mak gue tau kalo gue ga enjoy kuliah disana dan
guenya juga minta2 pen ikutan sbm tahun berikutnya. Nah disitu baru gue niatan buat sbmptn,belajar ama temen2
yg juga pen ngulang sbm dan lagi gue GA BIMBEL. Gue ngikutin TO online doang ama beli voucher zenius 3bln,
dibalik gue belajar buat sbm gue tetep aktif kuliah kok tapi ada aja halangannya, tugas lah ngumpul senior lah dan
semuanya gue jalanin sampai tuntas. Nah gue bener2 serius itu 2/3 bln sebelum sbm, disana gue rutin nonton
video zen ama ngerjain soal2 thn sebelumnya. Setelah ngerjain SBMPTN asli gue pesimis, btw gue ngambil IPC
dan gue buta akan IPS terutama ekonomi, IPA juga gitu ngisi ga seberapa tapi gue nyoba padetin di TKPA. Disitu
gue pasrah yg terbaik aja buat gue kedepannya, oiya pas gue ikutan TO onlinean pun gue ga pernah lulus sama
sekali tambah kacau dong nih otak, yaudahlah gue ga berharap bgt bisa lulus, minimal rasa penasaran gw buat
ikutan sbm udah terjawab. Sampe akhirnya tadi pengumuman hasil SBMPTN 2016 ga tau kenapa ya gue nyantai
badai karena gue yakin aja ga bakal lulus pas juga paket internet gue mati wkkwkw jadilah gue belom buka2 tuh
hasilnya sampe akhirnya ada temen gue yg nelpon ( btw teman gue anak ui 15 ) katanya gue lulus di UI, "LAH
MASA? BOONG LU, mana mungkin dah gue lulus, gue juga belum liat tuh hasilnya", "SERIUSAN,NIH GUE
PUNYA DATANYA", Disitu gue bingung, disitu gue kalap, disitu gue mulai blank, nah buru2 dong gue beli paket
internetan dan bener ALHAMDULILLAH gue diterima di Ilmu Keperwatan UI, disitu gue langsung sujud syukur,
Allah udah ngejawab doa gue yg setiap hari gue panjatkan selama setahun, bener2 ga nyangka. Alhamdulillah...
568

Alhamdulillah , makasih banget buat tutor zenius terutama bang sabda yang Insightnya keinget trus , Postulat ,
mastering physic ,Zenius learning !!! Sama bang wisnu yang ngebantu banget di Fisika& Matematika. Bang yoki
yang mau jelasin detail bahkan ngulang materi dari awal , padahal sebelumnya di pembahasan sbm tahun lalu

6/29/2016 4:22 AM

udah dibahas haha , Bang Pras yang jelasin biologi udah kayak guru sejarah , dari awal sampe akhir . Gokil!!!
Kalian guru tergokil pokoknya . Awalnya PG gue kurang dari 40% , setelah gue denger Zenius learning , ada
namanya Deliberate practice yang guna pake banget buat ningkatin pemahaman sama nyelesain soal lebih cepet .
Setelah rutin DP( Deliberate Practice) PG terakhir tembus 70 % & PG di sbmptn gue 58% , Nilnas 910 setelah ikut
Quick Count Sbmptn , akhirnya gue keterima di Pilihan pertama , FITB ITB . Semoga pelajar indonesia kenal
zenius semua deh, Insya Allah tercerahkan !!! Thanks zen .
569

Abah :"Zenius lebih murah dan lebih di rekomendasikan daripada LBB" ??
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personally keren abis, gw anak STM yg gk terluntang-lanting pengen kuliah tapi gk tau apa2 terdampar di tulisan2
kece di blognya, ZLearning si bahan fondasi yg ok banget -bukan aja buat sbmptn, dibuat ngerti social studies -

6/29/2016 3:23 AM

walaupun masih tingkat sma- oleh tutor2 gokil. setidaknya itu udah cukup buat gue lolos seleksi yg cuma andelin
zenius..... boleh pesen ke Pio gk ??? belajar gambar gih ke Pras, sensor bagian ini hehehe
571

Gue kenal zenius udah lamaaaa banget, dari pas gue SMP gue udah mulai baca artikel-artikel yang ditulis di
blognya, artikelnya gue sering bawa ke diskusi mata pelajaran sekolah dan guru gue seneng sama apa yang gue
angkat itu. Kesan awal gue sebenernya udah terpukau (#halah) sama zenius, cuma ketidakyakinan gue malah

6/29/2016 3:16 AM

ngebuat gue menyesal dan pengen teriak "Aah, kenapa gue baru make 6 bulan sebelum luluuuuss?!!" #okelebay
dan itupun ortu gue nggak yakin karena selama ini gue gak pernah ikut les apapun, gue selalu bilang... "Percaya
ma, zenius aja udah cukup kok." And we made it!!. Akhirnya selama 6 bulan dengan bantuan X.Pedia, gue yang
belajarnya ga nentu arahnya udah tau step-step perencanaan buat mencapai mimpi ala zenius. Gue jarang
olahraga, dan karena fisik juga harus disiapin gue mulai olahraga. Gue merasa hidup gue jadi terorganized dengan
baik. Gue jadwalin TO, tidur selalu jam 2 pagi, pas istrahat sekolah gue selalu bawa Xpedia zenius, PR, Ulangan,
Quiz, semuanya gue kontrol supaya nilainya stabil. Eit! ini sama sekali bukan penyiksaan, tapi belajar pake zenius
sumpah seruuuuuu abis, nagih terus, sampai gue nggak bisa berhenti, dan pada akhirnya promosiin ke tementemen gue, jadi sekelas pada make zenius. #teteppromo Soal SBMPTN jadi bisa gue kerjain, karena zenius ngajar
pake teori. Walaupun soal TPA mungkin agak beda tahun ini, gue tetep bisa ngerjain karna gue "bangun dasar"
nggak langsung "atap" bareng zenius. Hehehe Pokoknya gue berterima kasiiih sama zenius yang udah ngebuat
dan ngebentuk gue from zero to heroooo!! Gue cuma siswi di kota kecil, tapi dengan zenius, nothing's impossible!
;)
572

Gue pake zenius cuma beberapa bulan tapi nyantol bgt, apalagi pelajaran sejarah sama sosiologi yang butuh
hafalan banyak, di zenius bener bener dijelasin bahkan sampe hal kecil dan zenius bener bener ngajarin konsep

6/29/2016 3:08 AM

dasarnya bukan cuma sekedar menghafal kayak yang biasanya diajarin di sekolah. pokoknya the best deh! sukses
terus Zenius!!
573

asli sebenernya kalo gua make zenius dari awal2 gua pribadi yakin bisa ngerjain soal2 UN maupun SBMPTN atau
Ujian Mandiri sekalipun tanpa hambatan, tapi gua baru make zenius pas waktu udah mau habis:( yap gua mulai
make zenius setelah UN gua baru sadar setelah gua UN kalo gua butuh mentor buat ngajarin gua di rumah. soo,

6/29/2016 3:04 AM

buat kalian nih yg angkatan 2017 gua recomended kalian buat make zenius dari sekarang! karna di zenius
materinya lengkap, lu bakal diajarin dari tahap demi tahap, tentunya dengan bahasa yg mudah lu mengerti. intinya
recomended deh buat make produk zenius!!!
574

Keren parah si cara nyampein matematikanya

6/29/2016 2:46 AM

575

Untuk siswa SMK zenius sangat membantu kami karena mudah dipelajari dan dipahami.

6/29/2016 2:36 AM

576

Belajar di Zenius butuh tingkat fokus tinggi. harus beberapa kali ngulang biar ngerti, sekalinya ngerti gaakan lupa.

6/29/2016 2:31 AM

yaa, meskipun gua ga lolos sbmptn 2016 gua sebagai user zenius merasa puas sama apa yang diajarin zenius.
Recommended banget ! SBMPTN 2017 is Mine with zenius.
577

Wahh pokonya makasi bgt deh zen udh nemenin belajar gua selama ini. Gua nyesel kenapa ga kenal zenius dari
dulu pertama sma ya haha. Tutor tutor di zenius kece kece bgt ngejelasin pake konsep yg bisa bikin kita cepet
ngerti. Sekali lagi makasih zen udh menghantarkan gua ke gerbang kelulusan sbm :)

6/29/2016 2:27 AM

578

Pengalaman saya belajar bersama zenius... Jujur saya merasa nyaman belajar bersama zenius, disaat ada waktu
luang saya sempatkan untuk belajar di zenius. Namun saya sempat kaget ketika hari H ujian SBMPTN, melihat

6/29/2016 2:22 AM

soal-soalnya... ternyata hanya sedikit soal yang bisa saya jawab. Jujur, soal Fisika &
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Halo, Zenius. Gue alumni tahun 2014 jurusan ipa, ini tahun terakhir gue bisa ikut sbmptn. Tahun 2014 gue nggak

6/29/2016 2:14 AM

kuliah. Gue gagal di snmptn, sbmptn, Utul UGM sama UM Undip. Sedih banget, gue sering nangis diem-diem
haha. Gue ngerasa cara belajar gue udah bener tapi gatau kenapa nggak ada satupun yang nyangkut. Ngerasa
kalau merjuangin ptn di Indo gue gabakalan dapet, gue bikin target baru. Iya, gue pengen kuliah di Jerman.
Hahaha. Gue mikir kalau di Jerman nggak sesusah ini buat dapet ptn. Di Indo saingannya berapa ribu untuk
dapetin berapa puluh kursi, kalau di Jerman ptn nya lebih bagus dan lebih banyak, saingannya? Gue berpikir
kalau saingan disana nggak akan sebanyak disini plus ujian masuknya nggak sesusah disini (hahaha ok ini
pemikiran yg ngasal bgt ga rasional, lupain). Tetapi, ternyata Tuhan berkehendak lain. Gue nggak jadi berangkat ke
Jerman, ngajuin visa pun belum jadi. Padahal gue udah les bahsa Jerman selama 6 bulan (Oktober 2014-Maret
2015) di language course yang (bukan sombong koo) paling bagus di Jakarta. Sertifikat dari tempat les itu diakui di
Jerman, gue gaperlu repot-repot tes bahasa lagi sesampainya disana. Sedih lagi. Impian gue buat S1 di Eropa
kandas, mau gamau daftar sbmptn kan? Padahal kurang lebih tinggal 2 bulan menuju sbmptn. Ga yakin bakal lolos
kalau belajar sendiri, gue ikut bimbel intensif sbmptn di Jakarta. Tapi ya tetep aja, kalau basic aja belum kuasai
bener, sulit. Mate, fis, kim, bio gue berantakan ga ada yg gue kuasain bener-bener. Hasil TO gue selalu jelek,
gapernah tembus 35% malah wkwkkw. Gue pasrah, gue gamau daftar jurusan yang membludak peminatnya. Gue
ikut sbmptn, simak UI, UM Undip, UM Unnes sama terakhir gue ikut UM D3 Undip. Hasilnya? Nggak tembus lagi di
semua ujian itu kecuali UM D3 Undip itupun pilihan terakhir. Soshum. Iya, waktu UM D3 gue ambil ipc. Malu
banget gue. Rasanya gamau ketemu siapun yang kenal sama gue. Tapi mau digimanain lagi. Pasrah, udah ga
ngerti harus daftar mana lagi (gue bersikukuh mau kuliah di ptn jd ga daftar pts samsek), akhirnya gue ambil dan
gue jalanin semester pertama, sempet nerusin semester 2 juga bahkan sampai uts, tapi setelah uts selesai, gue
memutuskan untuk nggak nerusin semester 2. Gue masih inget banget, sore itu sekitar jam 17.30 gue sms bokap,
bilang kalau gue mau berhenti kuliah sampai sbmptn karena gue mau belajar buat sbmptn, dan gue pengen banget
banget psikologi UI. Gue baru sadar kalau ternyata gue lebih cocok di pelajaran ips, gue lebih bisa nangkep ilmu
yang banyak hafalannya daripada itung-itungan. Walaupun SMA gue ipa, jujur aja gue ngerasa bisa itu cuma di
biologi. Alhamdulillah bokap ngasih izin. Mulai besoknya gue belajar materi buat sbmptn. Gue nyimak zenius.net
tiap hari. Pertama gue dengerin Ekonomi, yang ngisi bang Sabda sumpah asik banget cara ngajarinnya gue ngerti
banget makasih, bang. Terus Sosiologi, kak Pio nggak ssi pengisinya? Seru bgt gabosen dengerin walaupun
banyak. Terus Geografi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, TPA. Sejarah hampir nggak gue sentuh, cuma dikittt
banget gue belajarnya dari buku. Gue baca-baca buku materi sampe habis pinjem punya kakaknya temen udah
gadipake lagi, jadi literally ga zeniusan hehe. Bukannya gamau tapi gue udah panik udah h- berapa sbmptn.
Matdas apalagi, gue belajar dari buku pinjeman yang isinya cuma rumus-rumus cepet doang gada basic nya blas
wkwkkw. Salah banget jangan ditiru. Pas hari H sbmptn, alhamdulillah lancar ngerjainnya, ya mungkin karena gue
udah 2 kali ikut sbmptn jd udah nggak grogi lagi, tapi juga ngerasa minder gt soalnya baru pertama kali ngadepin
soal sbm soshum. Ada beberapa yang "hah ini apa ssi gapernah baca/denger materi ini :(" dan bla bla bla wkwkw.
Akhirnya tibalah hari ini, pengumuman hasil sbmptn keluar. Sebelum buka gue hasilnya gue udah nangis soalnya
takut ga lolos. Pikiran gue kacau bayangin kalau gue ga lolos terus mau gimana? Apa lanjutin kuliah gue yang
entah gmn kabarnya gue udah ketinggalan banyak. Tapi ternyata, Allah baik banget sama gue. Gue lolos di pilihan
kedua : psikologi UB. Gue tambah nangis hahaha itu antara seneng sama sedih ga dapet di pilihan pertama gue
psiko UI. Tapi gue udah bersyukur banget bisa dapet, ini tahun terakhir gue bisa ikut dan gue ambil soshum, nggak
les cuma ngandalin zenius. Makasiiiih banyakkk Zenius udah nemenin gue belajar sbmptn selama sebulan ini.
Bang Sabda dan semua tutor-tutor di zeni, makasih banyak.. berharap bisa ngucapin makasih secara langsung
sama semuanya hehe. Ok. Ini pengalaman gue, semoga bisa jadi penyemangat buat yang lain. Jangan patah
semangat walaupun udah alumni, jangan minder walaupun dibilang tua hehe, jangan nyerah buat ngejar apa yang
kita cita-citakan. Kerja keras dan doa nggak akan menghianati kok :)
580

semenjak pake jenius Lumayan membantu. Ya tapi memang sy yg bandel sih he he. Pas dah tau hasilnya gak
diterima SBMPTN malah jadi pengen mendalami lagi semuanya

6/29/2016 1:58 AM

581

Gila, gue ganyangka bisa lolos FITB – ITB, guru gue bahkan ada yg cuma ngeread doang waktu dia chat gue tanya
gue milih apa di sbmptn dan gue jawab “pil. pertama FITB-ITB bu, minta doanya ya”. Banyak orang nyuruh gue
nurunin target gue dari FITB – ITB, apalagi waktu gue bilang kalo gue kemungkinan bakal ikut sbmptn 2017 kalo
galolos taun ini di ITB. Tapi gue tetep ga peduli mereka, gue pingin belajar di kampusnya ITB, ngerasain suasana

6/29/2016 1:46 AM

belajar di ITB, dan pingin nyobain kota baru. Gue emang anaknya ga nonjol nonjol banget di sekolah, sering
remidinya daripada ulangannya HAHA. Trs awal kelas 12 gue mulai panik gara-gara BANYAK BANGET materi
yang ga gue paham, panik ini berkelanjutan sampe akhir smt 1 dan ngebuat gue gafokus belajar, alhasil di smt 1
kls 12 gue cuma dapet TPA doang. Awal smt 2 juga gitu, gue sampe bolos 2 hari buat zeniusan seharian suntuk.
Saking banyaknya materi yg ga gue pahami, sampe hari UN gue baru dapet seuprit banget, jadilah nilai UN rataratanya cuma 74. Jujur aja gue ga ngerti SAMA SEKALI integral trigonometri, suku banyak, sama statistika waktu
UN udah jalan. Makin banyak dah orang yg nyuruh gue nurunin target dari ITB. Gue tetep ga peduli, nganggur
setaun gapapa kok. Abis UN kan udah selo tuh, gue dari bangun tidur sampe mau berangkat bimbel trs lanjut lagi
pas pulang bimbel sampe mau tidur belajar di zenius, gue hapus dulu hobi nonton film + nonton tv series + baca
novel buat belajar sbm di zenius (exception buat Game of Thrones yg tetep gue tonton, HAHA). Udah gitu aja, gue
ngerasa waktu gue masih kurang pake banget. Makanya waktu tes, gue cengap cengap abis, banyak yg cuma
50% paham maksud soalnya, jadi hopeless lolos FITB taun 2016. Tapi emang kita gatau cara masaknya dapurnya
SBMPTN, gue lolos FITB – ITB 2016. Makasih zenius.net udah nemenin dari kelas XI smt 2 (walaupun gue ganiat
pakenya waktu itu HAHA). Makasih juga udah buat gue ngerti kalo ilmu pengetahuan itu penting, gacuma sebatas
ngitungin waktu yg dibutuhin apel jatoh ke tanah. You’re the best lah pokoknya!
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Pertama kali kenal zenius emang kelas 11, tapi fokusnya awal kelas 12. Dan hasilnya emang manis, dari lo zen
gue berani bermimpi. Di tolak snmptn bukannya semangat gue surut tapi semakin bergelora (alay hmm) tapi serius
ini. Trus gue bener-bener ngerjain sbmptn se maks mungkin, terus hanya dengan zenius + buku kumpulan soal,
gue bisa masuk pilihan pertama. You rock zen!!

6/29/2016 1:39 AM

583

Well Alhamdulillah, terima kasih yang banyak buat zenius yang udah ngelaunch produknya gegara zenius gua
yang notaben nya anak SMK yang belajar alakadarnya dibanding anak SMA bisa masuk PTN juga, thanks juga udh

6/29/2016 1:37 AM

ngebuka lebar lebar mata dan hati gua akan keindahannya Science, thanks juga buat pengisi materi Kimia gegara
doi (kak yoki kalo gasalah ya?) gw jadi "jago" banget nyampe bisa ngisi 10 soal KIMIA dan itu "Bener" iya bener :D,
padahal gw ga tau apa apa soal kimia selama di STM, thanks juga buat Sabda yang udh ngebuka logika gw buat
berpikir bener, make scientific thinking to do scientfic research to solve anything. Thanks juga buat pengisi Biologi
gw jadi seneng banget dr yang tadinya seneng aja sama pelajaran biologi nyampe gw ngerasain esensi nya cara
belajar tuh gimana, iaitu bukan dengan menghapal tp bener bener paham cara kerja apapun itu. thanks dah buat
semua pengisi mater materi di Zenius Xpedia 2.0 Cuma Saran Belajar Fisika tuh enak sebenernya cuma
pematerinya kalo bisa di perjelas lagi cara neranginnya soalnya suaranya rada rada gaenak di denger. Juga buat
Materi Matematika IPA nya tolong dilengkapi lagi mater materinya, pembahasan pembahasan soalnya,
584

Selama belajar make zen puas bgt sih ngebantu banget,aku make zen udh dr tahun 2015 ya kurang lebih satu
setengah tahun,benefitnya banyak banget,pertama jadi tau belajar yg bener itu gmn,kedua ngebantu banget tiap

6/29/2016 1:33 AM

ulangan terutama quiz gt sih klo disuruh maju pasti berasa dewa karena bisa jawab dengan konsep,ketiga seneng
sama pengajar dan admin zen ramah dan update bgt ga pernah bosen baca blog blog zen selalu bermanfaat bikin
gue jd open mind bgt sampe saran yg dikasih gue ikutin gue tempel di kamar jd motivasi alhamdulillah banget
berbuah manis keterima univ negeri di jurusan yg sangat gue impikan fkh :' ga ngerti lg ini bljr yg paling asik sihh,tp
saran sih zen klo bisa tambah fitur tanya jawab hehe jd biar interaktif aja gt antara pengajar dan pengguna tp
overall zenius ga ngecewain helpful bgt thanks sekalii lagii
585

pertama kenal zenius 2 tahun lalu waktu awal kelas 3 sma, tapi masih belum rezekiku buat lolos di sbmptn2015,
tapi alhamdulillah dapet kuliah di ptn negeri. waktu ditolak di sbmptn2015 udah mikir kalo aku harus ikut lagi. dan

6/29/2016 1:30 AM

akhirnya aku memutuskan murtad ke ips walaupun sedang kuliah dijurusan ipa walaupun sempet ragu untuk ambil
keputusan itu. zenius bener bener mengubah mindset tentang cara belajar, dan itu oke banget. aku belajar saat
longgar kuliah dan itupun gak tiap hari. thanks zen alhamdulillah waktu ngerjain soal sbmptn lumayan pede
walaupun tpa verbal nya bikin kaget. dan akhirnya dapat ketrima di pilihan pertama. pokoknya thanks banget udah
jadi temen belajar selama setahun ini
586

Belajar bareng zenius seru banget, ngerti. Awal awal ngabisin tpa, banyak trik2 yang 'wah' ?? Terus, yg asalnya

6/29/2016 1:21 AM

aku mikir biologi itu ilmu hafalan jadi udah engga gara2 belajar bareng pras. Seru banget!! Sampe bikin mind map
segala. Matematika juga, asal udah ngerti konsepnya ngerjain soal jadi gampang. Sempet kesel denger guru fisika
bilang, "Ngerjain soal UN itu asal hafal rumus" karena di zen udah diajarin bahwa 'konsep' itu yang penting. Di
zenius blog juga ada strategi buat sbm dari inggris sampe bio, semua ada. Aku share link-nya ke temen karena
berguna banget, TO juga jadi ningkat. Terus pada nyobain zeniusan pake akun punyaku, sampe akhirnya beli
sendiri karena ketagihan. Pas sbm tuh kaya kedengeran suara tutor2 zenius. Wkwkwk Rasanya baru kemarin beli
voucher buat setahun dan sekarang udah habis lagi, nanti bakalan kangen belajar bareng zenius. Makasih zen!!!
Makasih juga buat tutornya (pras, sabda, kak yoki, wilona, pak kosim. dll) Kalian keren-keren!! Berkat zen aku jadi
ngerti apa arti 'belajar' yang sesungguhnya. ????
587

Awal mula kenal ama zenius itu waktu abis pengumuman SBM 2015. Ga sengaja liat penjelasan konsep dasar
trigonomotri (sesosok yang mengerikan) di youtube. Selang beberapa minggu ada temen yang minjemin akun
zeniusnya. Tapi baru make di awal tahun 2016. Siang malem pagi sore ga lepas ama si zen. Menjelang
pelaksanaan SBMPTN 2016 ane putusin dulu si zen. Mencoba menenangkan jiwa. SBM lewat, jadian lagi sama
zenius. Hasilnya alhamdulillah lolos SBMPTN 2016. Terima kasih zenius. Ente pacar paling dan paling.
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- Foreword - Ketika ... kemampuan, keinginan, dan yang didapat tak singkron. -- Saya itu bukan termasuk golongan
orang 'pintar', rajin, favorit para guru, sumber contekan dan lain sebagainya. Saya anak yang merasa salah
jurusan. Ya, tak karuan lah aku sekolah itu. Nilai pas-pasan, malah kebanyakan dapat NKS. Ranking saya nggak

6/29/2016 1:17 AM

masuk di jejeran 10 besar, malah 20 besar juga nggak masuk. *Ngetik sambil berdoa mama ngga baca* Satusatunya senjata saya di mapel itu Bahasa Inggris. Dan, seni rupa kalau materi, sih. Kelas X, saya baru tahu soal
Zenius lewat mesin pencarian sejuta umat. Waktu itu iseng-iseng googling pembahasan soal soalnya mau UKK.
Nah, nyasar di web Zenius saya penasaran. Saya buka satu pembahasan soal. Awalnya 'Wah, lumayan nih.' Tapi
kesananya... 'Kok bayar?' Saya ubrak abrik lagi tuh ya isi web, ternyata bukan cuma pembahasan soal, oh, ada
penyampaian materi juga! Jadilah kepenasaran saya memuncak. Akhirnya minta voucher yang tiga bulan, karena
nanggung dan diitung-itung lebih murah hehe. Itu juga susah dapet 'iya' dari ortunya. Setelah dapat itu voucher,
langsung saya coba materi-materi yang susah, dan saya sulit paham dan... bwala! Ngerti! Pembahasannya simpel
nggak berbelit belit dan ngebosenin. Akhirnya jadi tuh pakai Zenius. Tapi, karena saya orangnya bandel. Baru
dipake beberapa kali udah terlantar. Yah, gitu deh, terlalu tenggelam dalam dunia maya... jadi percuma deh itu
voucher 3 bulan. Waktu bergulir dan sampailah ke kelas XI, UKK kelas XI. Entah kesambet apa waktu itu minta lagi
voucher Zenius. Waktu itu saya kebanyakan tidur di kelas mungkin ya, jadi catatan hanyalah catatan. Akhirnya
dengan perjuangan, dibelikan voucher untuk satu tahun. Ya, lebih sulit pastinya apalagi tembus 400k harganyaSeperti sebelumnya, tapi lebih awet sih. Saya pakai voucher itu untuk sementara terus diterlantarkan begitu saja.
Sampai kelas XII. Kelas XII... saya belum juga bertobat dan gitu gitu aja. Nggak ada kemajuan- Mulai tobat itu ...
menjelang UN. Mulai dipakai lagi Zeniusnya, walau akhirnya bobrok dan bingung pas hari H. Hanya bisa
tersenyum menatap soal. Saya minatnya itu sama seni rupa, jadi sering nerlantarin yang lain. Dikerjakan
seadanya, dijalani seadanya. Ya, nyesel juga sih. Saya ikut Try Out SBMPTN Seni Rupa. Berangkat sendirian
sampai pulangnya nyasar ke Padalarang padahal harusnya ke Cicalengka. Iya ,salah naik kereta. Lalu pas
seminggu sebelum verifikasi SNMPTN. Tiap hari sepulang sekolah, sepulang latihan ujian praktik, ngerjain itu
portofolio untuk SNMPTN. Sampai tugas terlantar terusss. Tapi pas sudah selesai, cengo saya ternyata di daerah
nggak ada scanner A3. Akhirnya pakai foto studio, eh hasil akhirnya kacau. Sempet-sempet saya edit dulu di
photoshop supaya nggak kelihatan. Lalu upload dengan pasrah. Iya, pas pengumuman saya tidak lolos. HEHEHE.
Saya sempet nangis abis pengumuman SNMPTN, ya... pastinya kecewa hehehe. Akhirnya memutuskan untuk
nggak ambil SR, tapi yang lain. Tapi ... tetep aja, pas daftar akhirnya SR lagi SR lagi. Pilihannya : 1. FSRD - ITB 2.
Pendidikan Seni Rupa - UPI 3. Pendidikan Geografi - UPI Akhirnya saya serius, saya pakai Zenius lagi buat belajar
Soshum. Buat jadwal ini itu ( tapi tetep aja dilanggar )supaya semuanya dapet. Fokus ke materi yang sering muncul
di SBMPTN ( tapi geo saya babat habis ), kalau masih ada waktu ya lanjut video lain. Karena selalu mendadak
malas dan kesumbet, saya stop belajar untuk mengistirahatkan. Jadi, efektifnya mungkin satu dua mingguan aja
itu belajar. Dan... ekonomi pun cuma berapa video. Tapi beneran, deh. Itu materinya nempel di otak, pas hari H
juga nerap di saya. Ujian tulis pun tiba. TPA saya lancar, TKD juga lumayan lancar. Yang dibahas dan dipelajari
saya muncul babnya, akhirnya keluar ruang ujian dengan senyuman. Hari keduanya pun saya ikut ujian
keterampilan di ITB. Kedua-duanya sampai saya pulang malam. Ujian keterampilan itu, saya sudah tahu
persyaratan lolosnya, ininya itunya blablabla, tapi... tetep saja, gambar saya nggak selesai. Jadi, pasrah aja.
Perbanyak do'a apalagi menjelang ramadhan. Pengumuman, saya kebetulan bangun siang jadi nggak mati deg
degan dan nunggu itu pengumuman. Pas jam dua lebihan, baru saya buka web mirrornya. Ketik nomor peserta
dan tanggal lahir, capcha, pencet. Langsung pindah tab. Udah pesimis banget, dan berasa udah tahu hasilnya tapi
nggak berani lihat, alias belum siap nangis lagi. *Lebay* Akhirnya saya berani buka. EH ADA MERAH. Kirain
nggak lolos, tapi pas lihat atasnya LOLOS. Dan lolosnya itu ke pilihan 3, Pendidikan Geografi - Universitas
Pendidikan Indonesia. Seneng, seneng banget. Walau nggak masuk ke Seni Rupa. Yah, akhir-akhir ini memang
nggak yakin ke SR, saya mulai sadar diri skill saya itu belum cukup. Nanti repot sendiri HAHA. ... Oke mulai nggak
jelas nih tulisan. Pesan moral : - Kalau mau, harus berusaha. - Sebelum dapat hasil, pasti harus jungkir balik dan
melewati berbagai jalan. - Jalan yang kamu pilih belum tentu jalan untuk kamu, berdo'a-lah supaya Tuhan
memberikan jalan atau pilihan yang benar buat kamu. Pesan lagi : Zenius memang membantu, beneran. Apalagi
buat kalian yang males baca buku karena renyek sama tulisan, buat kalian yang lebih mudah mendengar daripada
membaca. Buat kalian yang pinginnya punya guru serasa teman, buat kalian yang pelupa juga bisa ( karena bisa
direplay ). Zenius recommended, deh. Bener-bener bantu hijrah jurusan saya. Terima kasih, Zenius!
589

Berkat Zenius, saya meraih nilai UN tertinggi di sekolah dan diterima SBMPTN 2016 Fakultas Ekonomi Jurusan
Akuntansi
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Hai, gue mau cerita tentang pengalaman gue selama SMA yg semoga bisa jadi inspirasi buat kalian adek kelas biar
nggak nyesel kayak gue. Ehm, jadi gue itu orangnya paling males kalau belajar. kelas. 10, 11 gue habisin waktu
buat ekskul sana-sini yg buat nilai gue jeblok banget. Dan kelas 12 gue baru sadar dari koma males gue. Waktu itu
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SMA mau ngadain study tour ke Bali dengan biaya 850k yg dicicil beberapa bulan. Untungnya nih uang yg dikasih
buat nyicil belum gue bayarin. Dan dengan terpaksa gue ambil buat beli voucher zenius yg setahun, soalnya waktu
gue asik-asiknya nonton pas pelajaran biologi malah muncul si kuning lagi nyengir kuda suruh jadi premium. kirain
gratis aja. nah dari situ gue mulai rada serius, tapi kadang juga nggak kebuka. awal 2016 gue akhirnya sadar dari
hipnotis kemalasan, dari situ gue genjot belajar pake latihan soal, rangkuman belajar, mindmap, sama zenius.
Alhamdulillah waktu SBMPTN lancar meskipun bukan pilihan 1 tapi dapet yg kedua yg juga gue pengenin. Intinya
jangan sampai terbuai dengan waktu dan kemalasan, nyesel sumpah.
591

Entah setelah gw belajar pake Zenius, ngerjain soal SBMPTN jadi lancar. dan gw ngerasa bisa ngerjain dengan
benar. gw bener2 makasih udah ada Zenius, tanpa zenius mungkin habis lah sudah. Sekalipun gak keterima itu
emng gwnya aja yg memang belum ada niat nerusin di sini, gw sebenarnya ingin nerusin di Luar Negeri. gw ingin
fokus bhsa dulu untuk bisa kuliah disana, jadi gw gak terlalu berharap dan juga usaha masih biasa aja. gw belajar
pake Zenius dan GW ini di SBMPTN adalah murid murtad IPA ke IPS :D. dalam 1 bulan gw bisa tw apa materi IPS
secara keseluruhan, alhasil gw sekalipun Lintas minat gw bisa ngerjain dan gak panik. Makasih ZENIUS :D
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Puji Tuhan zenius sangat membantu saya ,ya walaupun saya tidak membeli produk zenius tapi saya bisa
mendapatkan soal sedikit dari zenius , dan membantu saya apalagi saya memang sudah mahasiswa di PTN
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ditempat saya ke terima ,saya mau nya sih ke unpad tapi apa boleh buat persiapan tidak ada ,ya rezeki di
palangkaraya lagi, apalagi ilmu waktu bomber tahun lalu di ganesha operation sudah hilang karna lulus snmptn
deluan di univ.palangkaraya, jadi syukur ada zenius setidaknya saya tetap lulus hehehe
593

ngasih konsepnya gila banget-_-
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Gw mulai persiapan sbmptn mulai desember 2015 karna gw masih bimbang mau saintek ato soshum ato bahkan
campuran akhirnya gw mutusin buat belajar tkpa dulu seperti yg kak glen saranin... gw mulai cicil tpa sm english
diawal parahhh ternyata dasar logika gw masih belom mantep dan tadaaaa zenius is like a magic gw jd jago bgt

6/29/2016 1:01 AM

tpa kacoo bgt terus gw lanjut english dan indo dgn belajar sendiri baru dah pas deket sbm gw review soal2 dr
zen... after english dan indo gw cabs ke math das ini lebih parah lagiii gw basically agk lemah math nya tp berkat
postulat pondasi math gw jadi kokoh abisss wkwk *lebay gw jd lumayan jago math dan itu ngebantu bgt selain
tujuan utama gw sbm tp juga un dan akhirnya nilai un math gw bagusss.... diakhir januari 2016 gw mulai mantep
buat lintas jurusan, this is a big decision in my life wkwk... gw bener2 harus belajar semua dr nol... tp gw bener2
big thx to sabda yaaakk berkat lo ekonomi gw mantep abis dan fundamental konsep bgt... nilai to gw ningkat terus
di tempat les.. buat pelajaran soshum lainnya gw trus terang cuma review2 pembahasan soal sbmptn di zenius
sekitar h-8 sbm wkwk tp sumpah itu ngaruh bgt karna pembahasannya mayoritas keren bgt dan cukup detail jd gw
bisa nambah2in catetan dr situ... semakin deket sbm gw makin deket juga ama zenius dan alhamdulillah semakin
deket juga sm ptn yg gw tuju hehe thx bgt zenius buat 1 tahunnya meski rada nyesel baru serius berhubungan dgn
lo setaun terakhir tp itu banget amat sangat membantu gw utk menempuh sbmptn... sukses terus zenn buat
inovasi dan terus evaluasi diri yaaa ??????????????
595

Gila speechless parah gw seorang ipa murtad ke ips bisa tembus fakultas favorit di universitas indonesia padahal
gw baru belajar buat soshum cuma 2 bulan konsep yang diajarin parah nyantol terus ampe tes simak dan akhirnya
here i am Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

6/29/2016 1:00 AM

596

-

6/29/2016 12:50 AM

597

Gw pake zenius sejak / setelah 2 tahun lulus dari Smk. Artinya ini adalah tahun ketiga atau kesempatan terakhir
gw buat kuliah di PTN. Lah, 2 tahun lulus ngapain? Gw ngga seberuntung kalian gaes. Pertama gw anak smk.
Smk gw baru berdiri, gw sendiri adalah angkatan ke 3 dari sekolah tersebut. Smk gw bener2 fokusin lulusannya
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buat kerja. Iya kerja. (Kenyataanya sulit cari kerja di jurusan yg sesuai) akhirnya gw jadi pengangguran. So,
dengan demikian informasi, pengetahuan dan segala hal yg berhubungan dengan perguruan tinggi, itu gw ngga
dapet di sekolah. Kedua penyesalan terbesar gw adalah gw baru kenal sama Nur ( cahaya) yg namanya zenius itu
setelah gw lulus 2 tahun dari smk. Dari zenius gw belajar banyak, tahu banyak dan yang paling penting adalah di
bukakannya pikiran jahiliyah gw. Thank so much zen!. Tapi, gw ngga langsung pake zenius gw cuma baca2 blog
sama video yg gretongannya maklum kantong ane lagi krisis2 nya. Tahun 2015 gw coba beraniin diri buat daftar
sbmptn. gw punya waktu cuma semingguan buat nyiapin ujian tersebut. waktu itu gw pilih rumpun saintek. Gw
ngga berharap lebih soalnya, gw cuma mau tau sbmptn itu kaya gimana?. dan bisa kalian tebak. gw gagal. Tapi
selang beberapa bulan gw di terima kerja di salah satu BUMN di bidang Telekomunikasi. Dari situ gw bangun Goal
gw, gw bangun mimpi2 gw, gw niatin buah hijrah total dari masa jahiliyah gw. Gw bakal berjuang lagi tahun 2016.
Gaji pertama gw, gw langsung beli voucher zenius yg 6 bulan. Target gw waktu itu adalah tek. Geologi ITB. Pagi
kerja malamnya pacaran sama zenius gw jalani selama 4 bulanan. Dan selama itu pula gw sadar gw ngga bisa
ngeheandle antara kesibukan kerja sama belajar PTN. Akhirnya, 1 bulan menuju sbmptn gw putusin resign dari
perusahaan gw dan gw milih fokus buat sbmptn ditambah gw juga ambil bimbel super intensif buat ngelatih
kemampuan gw dan gw juga bisa tau sudah seberapa jauh saingan gw. Selama 1 bulan itu juga gw pindah haluan
ke rumpun soshum dimana target gw kali ini adalah ilmu ekonomi ui. Gw ambil ini karena gw lihat dari keluarga gw
sendiri, gw selalu berfikir kenapa faktor ekonomi jadi hal utama dari hilangnya kerharmonisan dalam rumah
tangga. Gw bener2 tertarik sama yg namnya ilmu ekonomi.. Banyak banget pertanyaan2 di otak gw ini mengenai
ilmu ekonomi ini apalagi gw di perkuat sama ocehannya bang sabda waktu jelasin teori2 ekonomi, sumapah dari
situ gw cinta mati sama ekonomi. Sebulan sudah gw ngejar semua materi soshum yg ada di zenius, sbmptn pun
tiba. Alhamdulillah gw kerjain dengan lancar, setelah nunggu dengan sabar rasanya di gantung dengan di temani
rasa cemas, pengumuman pun tiba. Alhamdulillah lagi gw lulus sbmptn walau bukan di pilihan pertama gw Ilmu
ekonomi UI tapi setidaknya gw udah buktiin kesakralan zenius (lebay :p) , kerja keras yg tak pernah menghianati
hasil dan satu lagi SMK BISA! : D Btw gw juga ikut SIMAK UI mudah2an Ilmu ekonominya Allah kasih di SIMAK.
Aamiin ( do'ain ya Zen ). Sebenernya gw mau tulis lebih detail lagi, tapi berhubung gw tulis ini pake HP yaaa u
know lah yaa.. mungkin nanti next time gw akan tulis detailnya di blog pribadi gw. Buat kalian yg udah atau mau
pake zenius, cuma satu yg perlu kalian khawatirin, saingan kalian nanti anak zenius juga haha Zenius make you
Genius :D -Ega Saputra
598

Alig dah zenius mah, gua orang beruntung karena make zenius, ga cuma buat persiapan SBMPTN aja, tapi zenius
itu ngasih gua something yg insightful banget deh, gua berasa jadi manusia jaman sekarang banget hehe..
walaupun gua cuma nyangkut dipilihan ke-3, tapi yang terpenting itu efek belajar SBM itu buat otak gua, kayak
katanya Sabda "SBMPTN as a foundation for life-long intellectual development". Saran gua, gua beli xpedia 2.0
biar gua bisa belajar zen tanpa konek internet, tapi tutor yang mantep buat gua adanya di web, (kayak pras, wisnu,
wilo) yang di dvd itu kurang menarik menurut gue (sorry), jadi gua pengen sih yang buat di dvd di update lah
(terutama biologi ya) Terima kasih sabda, pras, wisnu, wilo, yoki, dan tutor tutor yang seharusnya bisa gua
sebutkan satu persatu tapi karena gua gatau namanya jadi gua ga bisa sebutkan satu persatu karena sudah
menemani gua belajar setiap saat, semoga jasa mu terbalaskan.
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zenius sebenernya ngebantu banget buat belajar. tapi sayang, gua tipe orang yang mudah terkena godaan saat
belajar. gua mulai bener2 serius belajar kira2 bulan januari lah, sebenernya gua udah disuruh2in belajar sama
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guru2 sma gua sejak kelas 11. tapi yah, akhirnya gua nyesel.. akhirnya gua harus gagal tahun ini.. kata2 sabda
yang paling berkesan buat gua, motivasi2 dia pas di bagian zenius learning itu ngena banget. tapi yah sayang, gua
telat banget ngedenger zenius learningnya.. ah intinya gua nyesel buat tahun ini. pingin ikutan bimbel zenius-X
buat nyiapin SBMPTN tahun depan, eh malah zenius X nya tutup tahun ini. tolong dibuka lagi dong !!! bener2
pengen serius buat tahun depan !!
600

asik banget lah pake zenius, jadi pas semester 2 itu bener ga ngikutin pelajaran di sekolah. Ga belajar UN tapi
langsung buat SBMPTN. Agak capek sih, tapi pake zenius seru banget. kalau bosen gua puter aja zenius sambil
istirahat bentar, terus habis istirahat langsung ulang video itu. xpedia learningnya paling mantep, motivasiin banget,
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cara belajarnya juga, belajar konsep dan dasarnya, bukan ngapalin seabrek, jadi ga berasa beban. blog zenius-nya
juga ngebantu banget, tips delibrate dan try out mandiri, materi yang sering keluar sbm dll. jadi pas sbm karena
belajar dasar dan konsep ama zenius akhirnya bisa jawab (soalnya susah banget sih emang) kalau ngapalin
rumus pasti susah jawabnya, jadi gue ngrasa beruntung banget tau dan pake zenius buat nemenin belajar. sekali
lagi thanks ya tentor2 zenius, kalian mantap banget :D
601

pengalaman gua sih pake zenius itu mungkin agak sedikit gokil ya. dari materinya sampe soalnya konsep banget.
gua bersyukur sih udah ketemu sama zen di internet. slain itu buat lo bisa jago atau gokil dalem belajar, zen juga
bisa ngerubah mindset yang ada dipikiran gue. awalnya sih gua tipe yang ngapal-ngapal gitu tapi ketika ketemu
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zen gua ketemu gimana nikmatnya belajar dan berpikir kritis atau berpikir yang bener gitu. gua sih recommend
banget buat pake zen. skali lagi makasih buat zen yang udah nemenim gua 2 tahun belakangan
602

Diterima di Kedokteran Undip berkat Zenius itu luar biasa. Revolusi cara belajar Zenius dengan 'back to basic
concept' itu sangat kerasa dalam mengerjakan SBMPTN. Salute The Master, Salute Zenius!
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Sebelumnya terima kasih banyak buat orangtua, teman2, sahabat2, keluarga gua, dan tak lupa terutama ZENIUS
yang udh buat gua lulus sbmptn 2016 ini! Senang bgt ya Allah. Jadi sebelum bertempur di akhir Mei 2016 lalu, gua
udh minta mohon bgt sama ortu gua buat beli voucher di Zenius, awalnya gamau kan itu gegara internet aja, eh
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akhirnya gua bujuk mau juga ortu gua hehe, alhamdulillah. Gua makai Zenius sejak bulan Januari, sekalian sikat
habis buat UN. Jadi 5 hari setelah UN gua ga nyentuh pelajaran lagi alias sok2 santai nunggu SNMPTN si jalur
dukun (eh tak lolos juga, pfft), tapi setelah itu gua buka Zenius, gua rancang apa aja di bagian Saintek yang hrs gua
jawab plg banyak dan ngerti konsepnya. Alhamdulillah gua udh sblm UN udh matangin konsep2 di kimia, senang
bgt hehe. Skrg, gua matengin fisika, terutama bab listrik dan kalor, soalnya plg bnyk kan keluar, anjay si bg Sabda
ngajarnya pake logika dan konsepnya itu bnr2 konsep jdi gua lgsng ngerti tok tok tok!!! Ngerti bgt gua mksh bg, dri
SMP materi listrik ga ngerti2 amet, eh skrg ngerti smpe2 buku sakti les gua babat habis yg bab listrik :') mksh juga
buat bg Sabda di mekanika nya yg ngerjainnya pakai grafik, kan enk bgt ga terlalu patok rumus. Ga takut
ketinggalan gua kejar matematika, dan gua baru sadar trnyt limit sama turunan emg akrab, diajarin konsepnya
sama Zenius ini. Biologi juga, evolusi gua matengin smpe2 inget pas sbmptn denger suara tentornya
*lupasiapanamanya*. Tengah malam gua rela2 bgt buka dan nonton Zenius, fisika terutama, sampai lewat mamak
gua di dpn, lgsng tutup laptop (pdhl lgi buka Zenius) matikan lampu, ga ketahuan awalnya, tpi bsknya ketahuan
disuruh tidur, gua gamaulah tpi malah dimarahin trs, yaudh bsk gua buka diam2. Pagi2 juga, gegara ketagihan
konsep dari Zenius ini, smbil nunggu kelas di les gua buka di tempat les, gua catet apa yg dikatakan tentornya. Dan
hari ini, 28 Juni'16, usaha gua terjawab (sebelumnya gua pesimis banget), walaupun jebol di pilihan ketiga, sangat
jarang yg kayak gua hehe tapi alhamdulillah marah2an mamak gua berubah jadi tangisan bahagia kalau gua bisa
ngerjain soal2 sbmptn tahun ini yg buat kesel nauzubillh, terutama TPA (gua pelajari tpa di zenius yg antonim
sinonim gimana cara dapat arti katanya biar mudah, eh ga keluar *curhat*) dan gua ... lulus. Alhamdulillah,
makasih ya Zen; terutama buat bg Sabda!
604

Awal pake zenius si cuek-cuek bebek aja.. dengerin tapi ngga memahami, imbasnya gara-gara ngga lolos sbmptn
2015 baru deh sadar kalau masuk PTN ngga main-main, dari situ gue mulai sinkronisasi antara pendengaran,

6/29/2016 12:29 AM

penglihatan, hati,dan otak. ternyata bener kalau kita udah dapet konsepnya seberapa sulitpun soal setidaknya ada
oret-oretan yg bikin kita yakin bisa. Jujur ngga semua materi pelajaran yg bisa dipelajari jadi gue memutuskan
untuk ngambil sebagian materi yg mesti gue babat. alias kalau gue ngulang pelajaran itu-itu lagi gue ngga pernah
bosan. Enaknya gunain zenius itu ya, kalau sekarang ngga ngerti besok masih bisa diulang sampe benar-benar
tau maksud si soal apa. tidak ada batasan ruang dan waktu. Kalau kepingin nanya langsung soal-soal di zenius
gue bisa gunakan zenius club, tapi karna gue males ngetik soal-soal yg begitulah jadi proses nanya-nanya soal gue
agak kehambat. Terakhir gue dapet konsep dari sebagian ilmu yang pernah gue abaikan and terimakasih
banyak,banyak and banyak kepada zenius yang udah mendukung sarana prasarana pembelajaran gue untuk
menghadapi SBMPTN 2016 :))
605

Zenius gila gokil abis. sebagai alumni yang hampir kehilangan semangat hidup, gue asli gak bisa berkata kata saat
pertama kali gue nyetel zenius dan dengerin Sabda ngoceh, bener bener bangkitin semangat gue. Meskipun
awalnya belajar gue rada ngaco, tapi gue berhasil ngemasterin semua soal TKPA berkat tutor tutor zenius yang
ajaib. Pas SBMPTN, kebetulan gue milih CBT, dan tiba tiba gue denger suara Kak Willo sama Sabda di kiri kanan
gue. Rada khawatir juga gak lolos abis TKD Saintek gue blablah. Thanks bgt pokoknya, walaupun gue gak diterima
di pilihan pertama, at least gue masih jadi maba di Universitas impian gue sejak balita. Thank you Zenius❤
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606

ZENIUS MANTEEEP! Gw ampe sekarang masih ga nyangka bisa diterima di univ & jurusan idaman gue:') Dan lu

6/29/2016 12:28 AM

Zen, ngebantu banget. Awalnya gw kenal Zenius ini karena gw nyari info soal SBMPTN, eh malah nyasar ke salah
satu artikel di blognya Zenius. Dan mulailah gw pantengin video-videonya. Lumayan bagus sih, terus pas gw mau
lanjut ke video berikutnya eh gataunya ke-lock -__- Dan disaat itulah, gw baru tau kalo Zenius itu bayar. Gw mikir
dalem hati, ini video-video berikutnya kualitasnya sama gak ya kaya video pertama? Tapi yaudahlah gw kasi
kesempetan aja buat si Zenius ini setelah ngeliat testi-testi yang kebanyakan memuaskan. Akhirnya mulailah
perjuangan gw sebagai pejuang SBMPTN. Selain bimbel, gw juga bergadang nonton video-video Zenius sambil
gw catet materinya. Intinya Zenius udah jadi bagian dari rutinitas harian gw, 24/7. Materi yang dijelasin lengkap dan
dalem banget, bahkan ada materi sejarah yang sekolah gw ngga ajarin (dan keluar loh di soal SBMPTN gue).
Alhasil, ilmu yang gw dapet juga nambah dan nilai tryout gw naik. Dan puji Tuhan, Gw keterima psikologi UI! Asli
Zen, makasih banyak loh. Selain lu buat gw keterima SBMPTN, lu juga ngubah cara mikir gw terhadap soal dan
ngereformasi cara belajar gw yang lu jelasin di video-video lu. Pokoknya lu berguna banget, 11/10 would
recommend. Sukses selalu, Zenius! :D
607

gue hana. gue skrg kuliah di jurusan Ilmu Komputer tapi itu bukan cita2 gue. gue dulu (tahun 2015) ikut snmptn,
sbmptn, jalur mandiri, gue cm milih FK, n gak lolos. akhirnya ada jalur mandiri 2 dan gue lolos di Ilkom. Tapi itu gak
bikin gue jd patah semangat berjuang buat msuk FK. Nah.. gue udh tau zenius dr 2015.. tp gue gak ada

6/29/2016 12:27 AM

kepercayaan sama zenius.. tapi,, d tahun 2016,, gue udh lupa semua pljrn SMA. gue gak tau hrus gimana lagi.. gue
mau ikut sbmptn 2016 to gue takut gue gak lulus krn udh lupa smua pljrn SMA.. gue mau bljr lwat buku, gue gak
sanggup baca smua.. akhirnya gue googling dan muncul lah website zenius.. disitu gue mulai otak atik,, masuk jd
member,, trus nnton video2nya.. Itu juga bbrp minggu sebelum sbm ??.. Daaann!! Ternyata zenius membuat gue
berhasil!! video yang gue nnton.. smua materinya nya keluar di soal ujian. gue bersyukur banget krn gue bisa lulus
FK. dan skrg gue percaya banget sama zenius!!! makasih banyak zenius!! sukses buat smua admin nya!! God
Bless!!
608

Asik banget belajar sama zenius. Ga nyesel selalu sibuk sama laptop/hp demi belajar sama zenius. Cuma zenius

6/29/2016 12:25 AM

deh emang yg bikin jadi suka sama fisika dan mtk yang rumit. Tutornya juga keren keren, selalu deh kalo abis
ngerjain soal langsung ngerti dan paham baget! Pokoknya special thanks to Zenius, yang udh nemenin belajar, dan
akhirnya bisa masuk kampus impian. Terimakasih Zenius Education!
609

Zenius itu keren, mungkin para tutor udah biasa ngupas soal sampe ke inti 2nya ya. jadi pas gue ngerjain soal2
UN dan SBMPTN itu apa yang di jelasin di zenius nyambung banget ama soal2 yang ada, ya sebenernya liat buku

6/29/2016 12:24 AM

juga bisa aja sih. tapi kalo pake zenius kita diajak buat ngerti suatu hal dari sudut pandang tutor2 yang pinter, so
dari guru juga dapet dan dari tutor zenius juga dapet. jadi saranin banget kalo buat temen2 yang masih di daerah
tertinggal tapi ingin ngerasain bener2 mikir dengaan kualitas pendidikan yang hampir sama seperti di pulau jawa.
lo harus coba zenius.
610

Di zeniusX gua dapetin lebih dari gua lulus doang, makasih semuanya yg telah dukung gua.

6/29/2016 12:22 AM

611

Pertama kali gw denger Zenius tuh pas kelas 3 SMP. Temen bimbel gw yang super duper jenius sering banget
ngerekomendasi-in Zenius ke gw. Katanya ada video pembelajaran gitu yang asik. Tapi yang namanya dulu SMP

6/29/2016 12:17 AM

gw masih cupu plus norak, ya udah jadinya seruan temen gw itu gw anggap angin lalu aja. Ketemu lagi sama
Zenius di masa-masa UTS kelas 11. Waktu itu gw lagi ngebut persiapan UTS. Gw nyasar di zenius.net dan
langsung jatuh cinta sama tutor yg ngisi materinya*waktu itu gw lagi denger Wisnu ngisi fisika. Saat itu juga gw
langsung lobi ortu buat minta beli voucher zenius. Kelas 11 gak ada yang menarik dari pengalaman gw. Gw nonton
zenius.net di "sisa waktu" malem buat PR atau pelajaran besoknya sampe ketiduran dan gak ada yang bener
bener nempel di otak. Zenius udah oke banget dalam bantu gw belajar tapi sayangnya mindset gw pada waktu itu
masih ancur, gw belajar cuman pas ada butuhnya aja. That's why pas kelas 11 gw belum kena efek dari zenius
itu. Setelah kelas 11 gw berakhir, gw sadar nilai rapot gw gak bisa jadi penyelamat gw buat undangan nanti. Jadi
gw putusin minta ayah buat beli Zenius Xpedia, gw mau ngambis dari awal bareng zenius buat persiapan sbmptn.
Gak ada bagian paling bersejarah dibandingkan ketika gw terasuki ZL-nya Sabda. Saat itu mulai dari rencana PTN
tujuan gw, jurusan, pola pikir, habbit, cara pandang, sampai temen temen gw, semuanya berubah. Gw mulai
paham alasan kita belajar, kenapa pilihan lo harus banget sesuai passion lo, temen-temen yang baik untuk
mendukung visi lo kayak gimana, hidup gw mulai tercerahkan saat itu. Ini gak berlebihan. Buat gw yang berada di
keluarga yg 'awam', arahan Sabda bener bener jadi penolong gw. Satu kesalahan yg gw buat pada saat itu adalah
gw menyia-nyiakan 3 bulan pertama setelah gw beli Xpedia dengan bersantai ria. Padahal gw udah dengerin
Sabda bilang di Zenius Learning(ZL) untuk "MULAI SEKARANG" dan gw baru menyesali hal itu 3 bulan menjelang
sbmptn. Karena 3 bulan itu seharusnya bisa gw pake untuk curi start dengan tenang tanpa khawatir dengan
tumpukan tugas, ujian, praktek, dsb. Sekarang gw divonis gagal sbmptn dan gw gak ikut mandiri juga. Sebenernya
hal ini gk buat gw kaget. Gw udah bisa ngukur dari sebelumnya. Meskipun orang tua gw, temen-temen gw, bahkan
gw sendiri merasa usaha yang gw lakuin udah maksimal, porsi belajar gw bareng zenius sampai nyuri hari belajar
gw di sekolah, tapi gw sadar masih banyak step yang salah dalam proses belajar gw selama ini. Gw nerima
kegagalan gw ini sebagain proses pembelajaran gw. Gw sama sekali gak kecewa atau sedih dengan pencapaian
gw sekarang ini karena gw menikmati semua prosesnya. Semoga jatah salah gw udah banyak terbuang di
perjuangan kemarin dan kegagalan gw sekarang adalah kesempatan gw untuk berjuang kembali dengan proses
yang lebih baik untuk kampus impian gw--impian mayoritas pejuang sbmptn. Gw gak pantang menyerah. Mungkin
beberapa temen gw yang nerima hasil di pilihan kedua atau ketiga harus merelakan impian pertama mereka. Tapi
gw diberi kesempatan lagi untuk memperjuangkan pilihan pertama gw. Ya, gw masih diberi kesempatan. Banyak
temen-temen gw takut dengan kegagalan ini, tapi gw lebih percaya diri menghadapinya karena gw punya zenius,
tempat belajar gw untuk tahun yang akan datang. Ya gw akan berjuang lagi bersama zenius untuk SBMPTN 2017!!
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Hai zenius. Sebelumnya gue mau ucapin makasih yang sebesar-besarnya deh buat tutor-tutor zenius yang kecekece. Makasih udah bantuin gue nembus SBMPTN 2016 yang duh, heartbreaking banget! (TPA yang berubah
terutama). Nah kalo mau cerita tentang pengalaman pake zenius, galengkap rasanya kalo gangungkit dikit tentang

6/29/2016 12:15 AM

sepak terjang gue di kelas 12. Sebenarnya gue udah kenal sama zenius sejak 2015an, dan gue bahkan udah beli
paket zenius.net untuk yang setahun sejak Desember 2015 lalu. Tapi berhubungan pas kelas 12 itu dibombardir
sama tugas-tryout-uas-uan yang gaberkehabisan, alhasil gue gaada belajar sama sekali buat SBMPTN. Ditambah
lagi predikat gue sebagai siswa yang bisa dibilang nilai di atas rata-rata, dan sebagai peraih nilai UAN IPS tertinggi
ke-2 provinsi, gue makin ogah-ogahan (sombong ye?). Nih ya gue ini tipe siswa yang ngurusin aja UAN duluan,
udah UAN baru belajar SBMPTN. Berhubungan gue gaada ikut bimbel, gue kudu ekstra belajar mandiri. Kalo
gasekolah, gue belajar dari subuh sampe malam (serius). Bisa dibilang gue belajar 22 jam dalam sehari. 1 jam
buat tidur, 1 jamnya makan-mandi-istirahat. Repeat. Buat dukung belajar gue yg ekstra, gue tiap hari minum
vitamin dan suplemen penambah darah. Kalo sekolah, gue belajar dari pulang sekolah sampe jam 11 malam,
lanjut lagi jam 12 malam sampe pagi sebelum sekolah. Repeat. Wkwk gila emang. Gue emang gigih kalo masalah
belajar, dan alhamdulillah nilai UAN gue baguslah, worth it. Tapi nyatanya selesai UAN gue bukannya belajar buat
SBMPTN, gue malah nyantai. Gue udah kepedean sama nilai rapot gue yang bisa dibilang bagus dan alumni gue
yang bejibun di kampus tujuan. Duh makin di atas angin deh tuh yakin banget deh tembus SNMPTN. Sampai
akhirnya tanggal 9 Mei tiba. Duarrrr! Gue dapet lampu merah. Gue bengong, takjub, dan gapercaya sama apa yang
gue saksikan. Rasanya gue pengen benturin kepala atau nenggelamin diri, marah-marah gajelas sama nilai dan
orang rumah. Rasanya sakit banget tuhan, belum lagi ingat kenyataan kalo gue belum ada persiapan SBMPTN
sama sekali. Alhasil gue dari jam 1 siang sampe jam 9 malam gaberhenti nangis (lol). Dan lucunya, di sisa waktu
belajar yang tinggal 3 minggu menuju SBMPTN, seminggu pertama gue bukannya belajar, malah berkabung.
Belum bisa move on. Liat duit di dompet aja gue nangis (keingat duit yang udah gue sisihkan buat ngurus berkas
daftar ulang SNMPTN wkwk). Gue udah pesimis banget, mungkin 2016 bukan tahun gue. Tapi orang tua gue
gasetuju banget gue nunggu setahun, dan jujur gue ngerasa iri juga liat teman-teman gue yang udah lulus duluan
walaupun bukan di kampus favorit. Di pikiran gue, masa gue kalah sama mereka? Maka jadilah gue belajar H-14
SBMPTN. Sumpah awalnya gue udah hopeless banget, bayangin 2 minggu buat ngejar materi yang bejibun!!! Tapi
alhamdulillah karena gue anaknya emang udah lumayan dasarnya, jadi ya gakesusahan banget sih. Tapi
gagampang juga. Gue cuma perdalam di TPA dan Matdas. Yang jurusan IPS gue ulang dikit-dikit aja. BING dan
BIND gaada nyentuh sama sekali (gaada waktu mbok). Dan sumpah, gue gapernah semengerti ini sama logika
hingga wilona ngajarin gue. Selama ini gue yang IPS walaupun lumayan ngerti (kebanyakan hafal sih, terutama
sejarah), dengan zenius gue jadi paham banget deh. Ngerti seluk beluknya, mau dibolak-balik juga ayo. Terutama
Ekonomi. Dan postulat Sabda itu emang kece kece kece banget deh. Serius. Dan dengan zenius belajar bukan
lagi beban buat gue, malah kaya petualangan. Gaya ngajarnya yang asyik, lucu bikin gue ngakak tengah malam
walaupun kadang-kadang gue kesindir juga sama leluconnya lol. Gue jadi paham banget esensi dari ilmu yang
dipelajari di zenius. Gue anjurin banget deh zenius buat adik-adik atau buat alumni yang masih berjuang tahun
depan. Gue nyesel banget gabelajar zenius dari dulu (jangan jadi gue ya). Dan alhamdulillah, walaupun gue
awalnya pesimis banget tembus dengan modal 14 hari belajar itu, ditambah lagi sempat keserang mental
breakdown di tengah-tengah ujian karena ngeliat meja kiri-kanan-depan-belakang yang hampir penuh ngisinya
sementara gue mengkhawatirkan (jangan ditiru, sumpah gapenting banget urusin aja ljk sendiri), gue akhirnya
berhasil nembus jurusan dan universitas tujuan gue (yang nolak gue di SNMPTN lol). AKUNTANSI UNDIP. Life
has never been any sweeter. Makasih banyak zenius, you da real mvp ????
613

Terima Kasih Zenius untuk Materi SBMPTNnya TKPA dan Soshum.. Nggak Nyangka bisa lulus di PLB
UNM(Makassar). Materi dan pembahasannya jelas dan mudah dimengerti. Aku ambil paket Voucher 3 Bulan waktu
itu focus banget belajar heheh .. Tapi Santai ;) . Terima Kasih Zenius

6/29/2016 12:08 AM

614

Awal ketemu zenius itu dari blognya dulu pas kelas xi. Pas baca artikel-artikelnya, "wah mantap bener ini blog".
Cuma, ya, belum tau kalo zenius itu bisa ngebantu belajar apalagi buat sbm, jadi taunya cuma blog doang hehe.

6/29/2016 12:07 AM

Akhir kelas xi gua memutuskan buat beli xpedia 2.0. Langsung pada saat paket datang, gua coba itu semua kasetkasetnya haha. Anehnya ternyata cara belajar zenius itu nggak jauh beda dari cara belajar gua dulu, dari konsep!
Jadi, nggak terlalu mesti ngegali dasar jauh-jauh dulu buat bisa ngikutin. Zenius ngebantu banget buat sbmptn,
serius. Sampe di kelas aja sering banget nyetel zenius di laptop. Temen-temen yang penasaran pun berdatangan
satu persatu "eh itu apaan sih?", "kayaknya seru banget deh!", "belinya berapa?" dan serentetan pertanyaan
lainnya. Seneng juga sih karena beberapa orang jadi beli xpedia gara-gara promosi nggak sengaja gua haha.
Belajar pun semakin menggila. Semua file yang ada di xpedia gua print! Serius. Semuanya. Sering banget bawa
tumpukan itu soal ke kelas, terus gua kerjain dengan asyiknya. Temen pun heran "belajar apa?", dengan enteng
gua jawab "belajar sbm". Udah bisa ditebak kan kelanjutannya apa? Yups. Kebanyakan pasti bales "sbm masih
lama kali". Ah bodo amat, gua pengen masuk itb! Sampe akhirnya pengisian snmptn, gua cuma milih sappk itb.
That's all! Hasilnya apa? Ya nggak diterima haha. Tapi untungnya hasil itu udah diantisipasi. Btw, Selama bulan
mei, gua ikut learning camp di cimahi, di situ gua terus-terusan latihan soal. Karena udah 1 bulan terakhir, jadi ga
ada waktu buat ngulang materi dari awal. Prinsip gua, "mantepin yang bisa, tinggalin yang ga bisa". Alhasil gua
mantepin matem, fisika, kimia, dan meninggalkan biologi haha. Selama 3 hari sebelum sbmptn, gua udah ga
belajar lagi. Gua memilih buat main a.k.a refrshing dan mendekatkan diri pada Yang Mahakuasa. Pasrah aja
masalah tes mah. Itu kata-kata pak Hermawan yang selalu gua inget. Alhasil pas ngerjain sbm, hati tenang, pikiran
tenang, ngerjain pun jadi tenang. Alhamdulillah sekarang lolos di SAPPK ITB.
615

Produk zenius sangat membantu kita dalam belajar...selain materinya yang lengkap...oembhasan soalnya pun
sangat detail... Zenius....mantap

6/29/2016 12:05 AM

616

Asik seriusan pembahasannya. Mantap cesspleng

6/29/2016 12:04 AM
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617

Zenius gokil parah parah banget. Gue alumni smk yg buta abis sama materi sma ,awalnya nyoba nyari tempat
bimbel tapi pas waktu itu sekitar awal 2016 di tempat gue udah pada gak nrima alumni sampe akhirnya gue
ketemu sama zen , awalnya iseng nyoba" akhirnya ketagihan juga haha sampe di belain begadang tiap malem

6/29/2016 12:04 AM

cuma buat denger ocehan tutor di sini yg nghipnotis banget , terutama si yoki yg ngejokenya gokil ngeri-ngeri
sedap wkwk At least gue lolos sbmptn cuma pakek zenius! Thnks a lot zenius cs
618

Bisa ngerjain beberapa soal di bab yang belom dikuasai.. Walaupun ga disemua pelajaran.

6/29/2016 12:04 AM

619

Gue nyesel kenapa ga kenal zenius dari kelas 10 sih:( mungkin gue bakal masuk ips dari dulu. Dan tau asyiknya

6/29/2016 12:02 AM

belajar sosio sama eko. Haduh. Thanks buat beberapa bulan bersama. Dan artikel kece + tips2 nya! Buat yg ntar
sbmptn, jgn cuman fokus sama yang dibagian sbmptn nya doang, bisa buka video lainnya. Kaya gue yg ternyata
baru nemu bagian akuntansi di bagian kelas 12. Jadi ngerti deh akuntansi! Huhuuu thx so muuuchh zen lav
lavvvv????????
620

Hehehe, gimana ya Jujur pernah hampir tumbang (tipes) gara2 keasyikan belajar zenius sampek begadang

6/29/2016 12:01 AM

hehehe, walaupun udah lihat vidio bang sabda tentang manajemen waktu tpi tetep aja kelupaan waktu mantengin
vidionya zenius. Jadi lupa segalanya deh. Recommended banget pokok e hahaha Pengen ketemu tutor2nya sama
baca2 buku rekomendasi yg keren tpi jauuuh hehehe. Tpi sejauh ini gk pernah kecewa udah beli produk zenius
621

Gw alumni zen, dulu gw sombong bgt mentang2 juara kelas + juara umum, gw yakin keterima snmptn. Well
snmptn ternyata doesn't work that way, gw ditolak mentah2 sama ITB dan tanpa persiapan, gw ngeyel pilih ITB.

6/28/2016 11:57 PM

Yah cerita setelahnya bisa diskip. Kebayang dong gimana ekspektasi org sama gue dan gmn perasaan gw. Skip2
gw dapet kuliah lewat jalur mandiri di univ di kota gw tinggal, ga begitu bangga sih, soalnya jalur mandiri kan
biasanya diidentikkan sama orang sebagai suatu jalur masuk PTN yg terindikasi banyak 'intervensinya' dan
bayaranpun mahal ga kaya yg snmptn sama sbmptn. Nah singkat cerita gw dendam nih sama sbmptn trus gw
inget ada org yg dulu pernah nyaranin gw make zenius (katanya anak ips masuk kedokteran gr2 zenius) gw tertarik
dan nyoba, walau masih kesandung jadwal kuliah semester 2, gw maling2 baca buku dan buka zenius, tepatnya
gw mulai fokus ke zenius sekitar H-2 bulan. Setelah gw belajar disana, gw sedikit-banyak tahi tentang konsep,
walaupun seluruh materi sbm ga gue kuasain, seenggaknya gw crosscheck materi dominan yg bener2 harus gw
pahami dan well, konsep dasarnya gw dapet dari zenius tapi tetep gw ga mungkin cuma bergantung sama satu
sumber dan tetep harus cari referensi laen. Baca2 buku, minjem buku temen dll. To tetep aja, kalo ada benturan
gw coba buka zenius buat nyari2 konsep materi serupa. Pas ngerjain sbm? Soal yg pas sbm 2015 dulu sama
sekali ga tau harus gw apain kini punya titik terang haha, dan tkpa 2016 gw rasa verbalnya beda dari tahun2
sebelumnya jadi agak makan waktu (btw tips alokasi waktu dari zenius bener2 bagus!) tapi at least cuma 20 soal
yg gw kosongin. Dan pada akhirnya setelah berdoa sampai pengumuman ini, walaupun gue ga dapet pilihan 1 dan
2 di univ 3 huruf itu, gw berhasil BALAS DENDAM haha sekian zen
622

Zenius itu suatu cara untuk belajar secara "benar" ,benar-benar di buat mengerti menganai konsep dan tujuan dari
belajar itu sendiri, membuat kita bener-bener ketagihan pelajaran, zenius bukan hanya sebuah bimbel biasa tapi
bisa gw sebut sebagai "way of life" ,thanks zenius berkat loe gw bisa menyisihkan 900 orang....

6/28/2016 11:56 PM

623

Oke bisa dibilang gue kenal Zenius.net itu awal2 naik ke kelas 12. Awalnya sebelum make zenius ini , gue
orangnya gak pinter dan kalo belajar biasa pake sistem kebut semalam . Dan tau sendiri dgn belajar kaya gitu

6/28/2016 11:55 PM

imbasnya gue gak paham sama apa yg gue pelajari dan akhirnya gak cerdas2 tp setelah gue kenal zenius ,
semuanya berubah men .. ! gila keren banget bukan cuma cara belajar yg berubah tp cara brpikir dan paradigma
kita ttg pelajaran berubah total .. gila nih tutor2nya pada dewa bener , njelasin materinya pake konsep dasar dan
pembawaanya cocok banget buat orang yg agak dodol kaya gue ini. Alhasil setelah gue udah agak lamaan make
zenius gue bisa bersaing dengan temen2 gue yg pada pinter2 .. mereka semua kaget dan ngiranya gue kesambet
petir sampe bisa kaya gitu . Gue bersyukur banget bisa kenal dan belajar bareng Zenius education .. dan akhirnya
gue tembus di SBMPTN 2016 di pilihan pertama :) thanks a lot
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Awalnya direkomendasikan pakai zenius sama Kakak kelas, dia juga masuk ptn impian berkat belajar di zenius.
Nah, saya pakai zenius deh saat desember. Mantap, dah! Nilai uas untuk pelajaran mipa naik. Tiap semester

6/28/2016 11:55 PM

biasanya sih hampir 80. Setelah pake zenius, udah nyampe tuh 90 an. Apalagi matematika dan kimia. Saat mau
belajar sbmptn, sekolah malah meberi tugas membuat karya tulis ilmiah. Nah loh, gimana jadi belajar sbmptn kalo
karya tulis harus cepat diselesaikan, belum sidangnya pula. Yaudah deh, buat karya tulis tentang sbmptn aja
sekalian juga bisa memantau pesaing. Makanya baru sempat belajar verbal, numerik, dan figural dulu aja di
zenius. Februari udah sidang, datang alumni dari berbagai ptn ternama pakai almamater berbagai warna dan logo
ptn yang jadi moodbooster untuk belajar sbmptn. Makanya tpa diselesaikan secepat mungkin. Saat mau belajar
tkpa lain selain tpa, ada jadwal baru untuk try out un + ujian sekolah teori dan praktik hingga maret. Waduh, harus
pikir-pikir lagi nih. Jadwal belajar sbmptn akhirnya dimundurkan hingga un selesai. Saat un selesai, ada guru yg
kasih quiz dadak. Yg bisa jawab dapat bonus nilai ujian teori matematika. "Apa pengertian dari Determinan". Nah
lho, saya aja baru selesai un diberi yg seperti ini malah bingung. Sampai sekarang ga ada yang bisa jawab dengan
benar. Setelah un, saya baru deh belajar sbmptn, baru nyadar betapa banyaknya materi yang masih belum
dikuasai. Untungnya ada tweet dari Zenius mengenai frekuensi kemunculan topik sbmptn. Akhirnya saya belajar
mulai dari awal setiap materi yang keluar banyak. Selesai TKPA, lanjut ke Saintek. Gila! Soal macam apa ini?
Lihatnya aja udah bingung mau jawab apa nanti ujian. Oke deh, jangan lihat soal dulu, belajar konsepnya.
Pertama-tama saya suka dengan fisika, jadi saya belajar mekanika dulu. Ga cukup sekali tonton, saya tonton
materi yang sama berulang kali hingga mengerti. Lalu saya pindah ke kimia, ini mata pelajaran yang saya paling
ga bisa selama ini. Stoikiometri aja belum paham, apalagi kelanjutannya. Eh ada Zenius, saya tonton materi kimia
selama hampir 2 minggu. Jadi ketagihan kimia daripada fisika lho, hehe. Coba ah nyari soal kimia sbmptn,
sebelumnya pernah sedih dapat -2. Setelah nonton zenius, sampai ngerasa "Kimia? Kesempatan nih lumbung nilai
di saintek". Dapat +37 di kimia udah ngerasa bahagia, serius deh. Ga kerasa sbmptn tinggal 2 minggu lagi, saya
belum belajar matematika ipa dan biologi. Mungkin sudah keasyikan dengan kimia? Akhirnya saya belajar
matematika ipa cuma 1 minggu untuk materi yang ga ada di matematika dasar seperti integral, vektor,
transformasi. Biologi saya hanya belajar metabolisme dan genetika aja lho, itupun hanya 5 hari. 2 hari sisanya saya
gunakan untuk istirahat. Saat ujian tiba, saya lihat soal sbmptn saintek. Hmm, kira-kira bisa mengerjakan
setidaknya 1/3 dari keseluruhan soal yang ada. Saya bantai fisika dan kimia, sempat ceroboh karena ada 1 soal
matematika ipa yang saya anggap mudah karena konsepnya sudah diajarkan oleh Zenius, namun saya ceroboh
saat menghitung dan membulatkan jawaban malah berbeda. Untuk biologi sih, mungkin kurang baik ya, karena
persiapan saya juga kurang matang. Tkpa nya agak berbeda, tapi diubah juga apa kok karena Zenius mengajarkan
konsep. Saya agak kesulitan sih di bagian verbal karena hubungan 2 kalimat memang sulit untuk dijawab.
Figuralnya beda banget dari try out, sampai saya putar-putar soal agar menemukan gambar yang sesuai dan itu
memakan waktu yang lama. Pertanyaan bahasa indonesia dan bahasa inggris bisa dijawab dengan baik. 10 menit
terakhir ternyata saya baru mengisi 1 soal matematika dasar, akhirnya saya mengerjakan matematika dasar
hingga waktu habis. Sayang sekali, padahal ada beberapa soal yang saya bisa namun waktu telah habis. Mengatur
waktu pengerjaan soal ternyata bukan hal sepele, penting banget! Well, saya rasa dengan apa yang saya kerjakan
mungkin optimis saja dengan pilihan ke 3. Ternyata hari ini, saya dinyatakan tidak diterima SBMPTN 2016.
Mungkin salah saya karena banyak kesibukan sebelum ujian yang mengakibatkan waktu belajar yang tertunda
cukup lama dan pilihan prodi saya yang terlalu tinggi. Saya akan terus belajar hingga mencapai impian.
Selanjutnya tunggu saya di SBMPTN 2017! Zenius saya beri nilai 92/100 :)
625

Gua adalah siswa dari tahun ajaran 2014/2015, tau dong knp gua nulis ini. Yah karna gua udh prnah gagal pas
SBMPTN 2015, disitu gua mulai ngerasa sedih, marah, bingung, campur aduk. Dan salahnya gua cma ikutin 1 tes
(SBMPTN) doang byangin apa ga DEWA bnget gua, dngan rasa optimisme tinggi dan prsiapan kacau balau (mlah
ngutamain UN), Kemudian hasilnya “GAGAL”. Setelah itu gua mulai brpikir keras bahwa ada bbrapa faktor yg buat
gua gagal yaitu prsiapan kurang, cuma andalin 1 jaklianr doang, & slah plih jurusan itu mnurut gua. Langkah awal
Kemudian gua cari-cari di internet metode belajar yg efektif, ga bkin jenuh, tpi ngena materinya. Kemudian
ketemulah ZENIUS, gua sempet baca” testimonialnya (anak-anak yg lolos) dan trnyata itu hidayah buat gua untuk
coba zenius. Sbnernya gua udh kenal zenius lama, soalnya om gua sring saranin buat pke zenius & guru bio gua
jga pke zenius klau ngajar, tpi dsitu gua msh malas”an buat coba. Setelah itu gua coba bli kasetnya eceran, dan
gua coba 1 kaset mapel BIOLOGI gua dngerin dan prhatiin smpai 1 materi slesai dan trnyata excited bnget. Gua
rasa ini gaya gua, kmudian dimulailah dngan gua bli stiap kaset dngan mapel” brbeda sesuai yg diujikan untuk
SBMPTN. Stelah melewati fase skitar 7-8 bulan, gua mikir dong gua hrus tes nih kmampuan gua. Laklian gua coba
daftar d tmpat bimbel spaya skill gua nambah & ngukur kmampuan gua, eiitss gua mlah kcewa stelah gua daftar
kmudian blajar. trnyata cara ngajarnya jauh bnget sma ZENIUS, gua lngsung brpkir lbihbaik gua ikut try out
bimbelnya aja, tpi gua mikir msa gua hbis uang bnyak cma buat try out doang (untungnya gua bklianm kliannasin
daftar d bimbel itu). Gua coba aja cari” lagi di internet, wah ada TO gratis nih dan hasilnya pun bsa lngsung di lihat.
Gua cobain tuh, skitar 3 kali TO. Dan apa yg trjadi ?? gua bsa ngerjain dngan persentase nilai bnar dngan
klianmayan. Kmudian gua mantepin trus materi”nya di ZENIUS, kmudian tibalah di hari H gua cma bsa ngrjain
sdikit soal saintek tpi itu tuh yakin benar & Alhamdulillah pas soal TKPA gua ngerjain skitar 60-70an soal. Gua
tekankan pda klian, klian gua usah takut ga lolos hnya krna ngerjain sdikit soal, knp ?? karna jlas di aturannya (ga
diisi 0 poin salah -1 poin), jdi mnding mna ga diisi atau diisi tpi ragu ?? stelah nunggu bbrp minggu kmudian tibalah
hri dimana pngumuman gua dsitu udh ga optimis lantaran cma ngisi sdikit soal saintek, dan trnyata gua ktrima
dipilihan 2 (Fak. Kehutanan jurusan Manajemen Hutan IPB) cita” gua sjak SMP. Walapun gua ga ktrima dipilihan 1
tpi gua ttep snang lantaran pilihan 2 jga slah satu cita” gua. Sdikit saran gua buat klian yg thun brikutnya ikut
SBMPTN atau UM : prsiapan yg matang buat SBMPTN cri cara bljar yg enak (bukan buat UN krna UN ga ngaruh
cuy), klian jngn prnah prcaya yg namanya pass grade itu bkal buat klian tkut buat mlih jurusan krna kbnyakan mkir
(tpi jngn smpai engga mikir hehe), kerja keras (usaha trus) krna gua slama fase bljar tuh ga knal nmanya pgi dan
malam (tpi jngn kterusan), dan terakhir Doa & restu org tua krna gua yakin 2 hal itu yg buat klian bner” bsa lwati hal
sesulit apapun. Sekian testimonial dri gua, terimakasih udh baca, ;)
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gw paling suka belajar mat fis kim nyampe cepet-cepetan ngejawab. Kalo bahas soal yang njlimet mulai deh gw

6/28/2016 11:52 PM

otak atik tapi nggak ketemu juga (kadang ketemu sih) eh begitu lihat pembahasanya ternyate cuman begetoh.
waktu ada orang banyak dirumah, mereka nyampe duduk disamping dan dibelakang gw gara-gara penasaran
sama sistem pembelajarannya, eh ujung-ujungny ngikut ngejawab juga..
627

Zenius itu gila keren. Walaupun saya gagal lolos SBMPTN tahun ini tapi saya akui kalau Zenius cadas sekali
ajibnya. Cuma.... saya yang lagi ada masalah aja, alhasil kalau belajar SBMPTN sering nggak niat hehe, jadi
merasa bersalah ke bang Sabda yang udah pernah bilang sebisa mungkin hindari masalah menjelang SBMPTN.

6/28/2016 11:49 PM

Tapi, seriusan seru parah cara ngajarnya. Seneng juga soalnya saya jadi lumayan bisa ngutak-atik rumus.
Pengalaman yang cukup saya ingat setelah beli voucher itu waktu saya bisa menjelaskan trigonometri sama limit
ke temen dan mereka cuma ber-"kenapa dulu guru kita nggak njelasin dasarnya aja" dan ungkapan sejenisnya.
Ngebantu banget buat ngerjain tugas apalagi waktu garap laprak kimia. Terus biologi jadi lebih gampang dipahami,
bang Pras asik banget. Itu aja sih menurut saya.
628

Zen! Lu gokil banget pokoknya. Gue bersyukur bgt ketemu sama Zenius. Zenius udah rubah banget Cara berfikir
Gue, Cara berlogika, Cara bernalar Dan Zenius gaol banget. Gue baru ngerasain pelajaran masuk ke otak itu
setelah kenal Zenius. Konsep-konsepnya dewa banget jadi gak ngapalin bentuk soal. Cara ngajar tutor-tutornya

6/28/2016 11:49 PM

asik gila. Setelah setahun Gue pake Zenius akhirnya Gue bisa pindah dari upi ke tetangganya itb hehe. Zenius
super nice!
629

Ngga kebayang bisa Di teerima di ilmu hukum, karena sempat belajar habis habisan untuk paket Saintek Di
salahsatu bimbingan belajar, ehh malah disuruh ambil ilmu hukum sama orang tua padahal sudah belajar Saintek.
Bimbingan belajar sudah dibayar, waktu terbuang, tenaga terkuras. Sempat putus asa karena ngga Ada dasar

6/28/2016 11:47 PM

soshum tapi untungnya dapat info dari teman tentang zenius Dan ternyata berkat belajar kilat dengan zenius aku
bisa diterima Di PTN. Thank u zenius
630

Thank you banget zenius! Sumpah, semenjak jadi pengguna zenius, gue ngerasa pola belajar gue langsung
berubah banget. Banyak "oh..." moment yang bikin gue ngerasa amazed banget sama guru online gue ini. Tulisan
di blog zenius juga bener-bener ngasih inspirasi banget. Terutama tulisan tentang hal-hal yang harus dikorbanin

6/28/2016 11:40 PM

kalau mau lulus SBMPTN. Gue inget banget pas lagi minggu-minggunya US, gue malah nge zenius sejarah sampe
malem demi ngejar materi SBMPTN. Thank you pokoknya sudah membuat gue nyebrang dengan sukses tahun
ini!
631

Asik banget. Dan waktu ngerjain soal SBMPTNnya kebantu banget, meskipun ada tipe soal baru. Buat tambahan,
sering-sering diupdate ya videonya, soalnya kemaren materi Geo nya kurang banget.. Pokoknya zenius bener-

6/28/2016 11:35 PM

bener zenius deh.... ;-) :-)
632

WKWKWK gue ikut program bimbel zen-x. Gak cukup ini diceritain karena terlalu gokil ceritanya dan ga bakal
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cukup kayaknya ahaha.
633

Terima kasih buat zenius yang udah buat konten belajar yang begitu menyenangkannya, sampe-sampe materi

6/28/2016 11:28 PM

sejarah 22 bab yang kata banyak orang membosankan, saya libas semua haha
634

Buat teman teman yang mau memperjuangkan satu kursi di PTN impian gua saranin deh jauh jauh hari udah

6/28/2016 11:28 PM

PDKT-an ama zenius. Alhamdulillah kurang lebih 4bulan gue belajar bareng zenius jadi makin ngerti soal konsep
konsep dasar yg sebelumnya gue anggap susah banget. Thanks zenius....
635

pokoknya belajar pake zenius itu asik banget. dulu sebelum kenal zenius, gua terkenal bego di kelas, langganan
nyontek, langganan kena remed. dari SMP nyampe SMA ranking nya jelek mulu.alhasil gua kaga pernah ngasih tau
ke ortu isi rapot gua dari SMP sampe SMA, dan nilai-nilai di ijazah SMA-pun kaga gua kasih tau ke ortu, karna

6/28/2016 11:24 PM

saking jeleknya dan takut di marahin. hehe. setelah lulus, gua putusin buat nganggur dulu deh, karna gua pengen
masuk PTN, dan tepat setelah lulus gua ga ikutan sbmptn, karna gua sadar diri, gua BEGO! setelah beres UN gua
mulai deh belajar bareng zenius bener2 dari nol. gila emang deh zenius itu keren banget, apalagi si sabda sama si
yoki. joosss!! alhasil jawaban matematika sama kimia gua di sbmptn kaga ada yang salah.haha yah walaupun gua
gagal masuk FTMD ITB (sekolah impian gua), tapi gua seneng banget bisa keterima di teknik mesin ITS.
636

Luar biasa rasanya setelah ngerjain soal tkpa sama soshum.Jumlah soal yg terjaawab tpa sekitar 30,mtk 3,b.indo
6-8,b.ing 3,dan soshum sekitar 50 di isi.Saya rasa saya gak mungkin lulus di Fakultas Hukum di pilihan pertama
tapi alhamdullillah lulus di unpad.

6/28/2016 11:22 PM

637

Sebelumnya gue nge-blank banget yang namanya chemistry, saat gue nemuin zenius, ternyata sesimpel itu aja.
Cukup paham ama konsep mol. Semua soal bisa diatasin. Thanks buat zenius :)

6/28/2016 11:21 PM
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Sejak SD aku gapernah diikutin bimbel sama orang tuaku. Dan aku bisa buktiin masuk sekolah favorit di kotaku

6/28/2016 11:21 PM

tanpa bimbel. Tapi waktu SMA sebenernya udh pengen banget masuk ITB tapi ya masih jalanin kelas X XI biasa
aja. Tapi agak panik pas mau masuk kelas XII gapunya bekal apa-apa. Akhirnya waktu browsing browsing di
internet nemu web zenius.net awal buka matdas langsung suka banget sama sabda. Yaudah akhirnya beli deh
vouchernya yang setahun. Sering banget dulu review materi terus ngerjain soal dibahas. Tutor yang lain keren
juga. Apalagi pras yang awalnya aku buta sama biologi malah biologi bisa jadi lumbung poin karena gapaje
ngitung2. Sampe waktu h-2minggu sbm akunya sakit. Jadi dua minggu itu sama sekali nggak belajar. H-1 sbm ujan
deres banget jadinya kebanjiran padahal aku harus ke rumah om biar pas hari H bisa dateng pagi. Alhasil jam 11
malem baru sampe. Aku langsung tidur disitu takutnya nggak fresh besoknya. Hari sakral pun dateng.... Aku diantar
tante ke tempat tes aku langsung stand by di depan ruangan sambil makan roti. Detik2 masuk ruangan udah coba
nenangin diri. Tapi otak langsung panik waktu liat soal takut gabisa ngerjain. Eh paniknya keterusan soal parabola
sama newton yang biasanya aku ngerti banget kok malah mandek. Aku coba ini itu gak nemu. Akhirnya aku lwatin
soalnya kata zen gaboleh kelamaan ngulik. Yah sbmptnku tidak begitu mulus. Makanya aku takut nggak dapet jadi
tiap hari cuma doa apa aja ngga itb gapapa yang penting tahun ini nggak nganggur. Alhamdulillah ternyata dapett
wohoo pilihan tiga sih tapi seneng bangettt makasih banget ya zen. Zenius nggak hanya ngajarin kayak bimbel
atau privat biasa tapi juga membentuk pola pikir dan ilmunya bisa dipake kapanpun! The best deh.
639

Gue udah jadi member zenius sejak september 2015 dan baru gue pake 1 smpe 10 kali lah ya tapi bene2 blajat
zenius tuh bulan mei (parah bgt ya h-1 bulan sbm)dan karena udah mepet bgt ya gue cuma belajar soal2 sbmptn
yang tahun2 lalu dan guna bangettt suka bgtt bisa ngebahas soal sbm kyak berasa diajarin guru langsung.gue

6/28/2016 11:20 PM

paling suka kimianyaaa enak bgttt.udah gitu aja walaupun gue sempet nyesel karna engga gunain zenius dari awal
karna soal2nya tuh bnyak bgt ga ada abisnya.kerenlah buat gue yg cuma bene2 blajar h-1 sbm.
640

zenius.net itu keren abiz! panduan lengkap tentang banyak hal ada di web ini. ga cuma tentang belajar hal-hal di
sekolah tapi juga hal-hal baru yang belum pernah didapat. cocok banget buat yang sedang berjuang masuk ptn.
amazing bgt deh! thanks zenius :)

6/28/2016 11:18 PM

641

asik banget, karena pertama kali baca artikel zenius wah menarik banget karena mindset aku tentang belajar itu
berubah. dulunya sih males karena buku tebel tebel sekarang asik banget tinggal nonton ngulang soal bahas

6/28/2016 11:18 PM

gataunya paham deh uhuhuhu. yang paling aku suka sih karena selalu menekankan konsep dasar. kebayang pas
ngerjain soal sbm suara kak sabda sama kakak zenius lain wakakak. sekarang juga uda meninggalkan budaya
rumus cepat ala ala. ibaratnya kalo lo bisa ngulik dengan cara zenius yang asik banget kenapa engga?
terimakasih banyak zenius.net!
642

Kenalin, nama saya Nadia. mungkin gak seperti teman-teman lain karena saya adalah lulusan TMI Al-Amien

6/28/2016 11:17 PM

Penduan, salah satu pesantren muadalah di Madura (kurang lebih sama sepeti Gontor). yang mana kurikulum nya
bebeda dengan SMA dan tidak mengikuti UN. Selain itu saya juga wajib mengabdi/mengajar selama 1 tahun (saya
lulusan 2015) sehingga baru bisa ikut SBMPTN tahun 2016 ini. backround saya adalah IPA, meski saya suka IPS
dan nilai saya juga sama-sama bagus di kedua bidang tersebut, dan sejak kelas XI saya ingin kuliah informatika.
petemuan saya dengan zenius ketika browsing materi yang akan keluar di SBMPTN terus suka banget baca
artikel2nya, waktu itu belum ngeh sih zenius ini maksudnya apa. yah saya belajar sekadarnya, materi cari di
internet, soal2, bener2 ngulang dari awal yang namanya fisika, kimia, karena di pondok banyak yang
berbeda(karena pake kurikulum sendiri). baru pada februari 2016 dengan hasil mecahin celengan mutusin beli
voucher zenius dengan tujuan maba teknik informatika. dimulailah petualangan belajar saya bersama kak sabda,
kak pras dan tutor SAINTEK zenius lainnya, yang mana baru kali ini catetan belajar saya jadi lengkap dan rapih !!
nagih banget buat belajar, apalagi oh moment-nya. lalu sekita 17 april, saya ikut ty out SBMPTN di Unibraw. dan
hasilnya... HANCUR!! di situ saya mulai nyadar, impian saya terlalu tinggi sedang kemampuan saya pas-pasan
dan pesaing saya tentu sudah siap dengan 3 tahun SMA. lah saya? cuma modal 2 bulan zenius-an dan semester
sebelumnya nyambi belajar mandiri di tengah kesibukan menjalani tugas pengabdian mengajar salah satu SD
Islam di kota saya, Malang, plus saya tidak ikut bimbel. Akhirnya saya menyadari sejak SD saya suka menulis
/jurnalistik dan memutuskan banting setir ke SOSHUM ilmu komunikasi. sebenarnya sih sejak awal saya memang
ingin ambil komunikasi dan infomatika sekalian tapi kok kayaknya berat banget harus ujian 2 kali (IPC).
alhamdulillah keputusan nekat saya (karena sudah H-1 bulan SBMPTN) didukung orangtua dan mulailah bergelut
dan berkenalan dengan mas faisal.. dan tutor SOSHUM lainnya. pendapat saya SOSHUM tinggal dibaca dan tidak
perlu ribet menurunkan rumus blablala.. berhubung waktu SBMPTN yang mulai dekat. dan voila... anak lulusan
pesantren yang tak ikut UN, tak ikut bimbel, dan baru menemukan jati diri di ilmu komunikasi H-1 bulan berhasil
lolos ilmu komunikasi UNESA di pilihan ketiga. walaupun bukan di universitas yang saya impikan, tapi terima kasih
zen, tiga bulan kau ajarkan belajar yang sesungguhnya.. terus mencerdaskan anak bangsa ya..
643

Pas ngerjain soal sbmptn, um undip, sama simak ui ada soal yg diajarin konsepnya sama Zenius dan langsung
bilang dalam hati 'anjir ini yang diajarin .....' Hehe. Terus pas kelas 11 itu gue ulangan kimia tuh, gurunya ga nerima
remedial. Jadi kalo nilai lu jelek, yaudah. Pokoknya tiap ulangan kimia pas kelas 11 tuh bener-bener banget lah
belajarnya. Pas bagian yang entalpi itu, pertama kalinya gue beli produk zenius yg DVD. Gue tontonin aja tuh,
Alhamdulillah gue ga remed. Itu seneng banget yaAllah, apalagi banyak juga temen-temen gue yang remedial.
Gue ngerasa lucky banget pokoknya. Terus, gue ternyata udah kenal zenius dari jaman gue masih SMP. Waktu itu
gue dikenalin sama Zenius sama guru biologi gue. Jadi beliau itu nyetel Zenius pake projector. Sebenernya enak
sih, cuman gimana ya, anak SMP tuh kalo ditinggal sama guru terus disetel kaya gitu aja, kebanyakan ngobrolnya.
Gue mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya sama team zenius. Walaupun gue gagal di SBMPTN 2016
ini, gue tetep berterima kasih sama kalian karena udah nemenin 2tahun masa SMA gue. Gue berharap semoga
konten zenius makin baik lagi, baik itu blog nya atau pun video di zenius.net Sekali lagi, makasih banyak Zenius!!
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Asik dan asik. Dah pokoknya asik. Soalnya beneran belajar pake konsep. Tutornya asik banget, jadi bikin belajar
nambah asik. Walaupun ini jadi 2x nya gue gagal lagi SBMPTN gapapa lah yang penting dapet ilmunya. Masih ada
pengumuman SIMAK UI hari Jumat nanti semoga bisa lolos. Minta doanya ya semua.

6/28/2016 11:16 PM

645

Berjuang di SBMPTN, aku cuma ngandelin zenius. Hasilnya, alhamdulillah, zenius sangat bisa diandalkan. Gak
sia-sia berduaan ngabisin waktu sama zenius, pagi siang sore malem, bahkan di kelas pas jam kosong, play

6/28/2016 11:15 PM

zenius. Belajar betah banget ya cuma sama zenius. Finally, aku bisa raih mimpiku di Teknik Kimia UGM berkat
zenius. Thank you so much, Zen❤❤
646

Awalnya ragu bgt pake zenius,kayak males bgt gak sih lo belajar trs mantengin laptop mulu,sakit deh matanya(?)
tapi gue coba sekitar seminggu-an,parah langsung suka bgt! Apalagi gue alumni 2015,tiap pulang kuliah langsung
deh gue mantengin zenius wkwk bener2 kupu2 bgt sih,ga ikut organisasi sama sekali.Agak nyesel sih baru tau

6/28/2016 11:15 PM

zenius sekarang,kenapa nggak dari taun lalu huhu tp gapapa!bersyukur bgt Alhamdulillah.. Zenius ngajarin gue
buat open-minded sama pelajaran,dan memahami betul materinya,bukan dengan dihafal.And it works!gaperlu lagi
tuh buka2 buku,paling buku yang gue pake buku catetan doang,sisanya buku2 soal hueheh.thanks beraat buat
tutor2 yg ngajarin soshum SEMUANYA<3
647

Sumpah gue ngerasa beruntung banget bisa kenal zenius. Gue tau zen dari kelas 11, dan langsung daftar
zenius.net premium, dan bantu banget buat nyelesain pr2 gue, dan nilai harian juga ulanan gue pun naik, walaupun

6/28/2016 11:15 PM

gue gak terlalu intensif zeniusannya (jgn ditiru wkwk) , dan setelah sem.2 kelas 12 gue mulai serius nonton video
zen karena gue sadar sbmptn mulai dekat, dan gue pesimis sama snmptn. Dan bener aja, gue gak keterima jalur
undangan, tapi keterima SBMPTN cuy.. bangga banget, padahal gue gak pernah bimbel sama sekali , cuma pake
zenius tapi bisa masuk PTN favorit. Pokoknya cinta banget zeniuslahh, semua orang harus tau zenius!!!
648

Sebelumnya ak mo cerita gimana ceritanya bisa kenal ama si Zen. jadi awalnya ak tu sumpek (pake ngetz). gak
ngerti mo gimana lagi, belajar udah ngotot tp ga paham paham akhirnya iseng2 searching di youtube "cara belajar
efektif".. eh taunya ketemu sama video intronya zenius net. udah deh ak liatin sampe selesai tapi habis ngeliatin
videonya jadi hopeless soalnya harus mbayar.. masalahnya bukan di bayarnya sih, tapi bayanganku itu harus
transfer yang ribet2 gitu jadi yahhh pupus deh harapannya.... ini kejadiannya sekitar bulan Maret 2015. lanjut
sob.... akhirnya saking pengennya belajar pake zenius ak coba kepoin lagi. sampee pada suatu ketika ternyata
cara bayarnya ga harus transfer yang ribet2, lewat indomaret bisa. itu rasanya seperti ada secercah harapan gitu
brooohh gila.... habis itu ngomong ama ibu bapak dan akhirnya beli akun yang satu bulan... tara...... jatuh cinta deh
sama zenius heheheheheh... sepanjang tahun 2015 mulai bulan Maret itu ak belinya cmn akun yg sebulan aja,
ngga pernah yg 6 bulan atau bahkan setahun langsung, soalnya ngga di bolehin sama ortu... pada awal tahun
2016 ak coba ngomong sama ortu dan alhamdulillah ortu ngebolehin beli akun yang 6 Bulan.. sebenernya ak start
belajar SBMPTN itu mulai bulan Desember 2015, soalnya waktu itu kan liburan semester jadi ak manfaatin waktu
liburan itu buat ngejar materi SBMPTN SOSHUM. btw ak dulu SMA nya IPA :v . ak mutusin banting setir ke jurusan
IPS soalnya ak ngerasa di IPA ak udah ngotot2 tapi gak nyambung2 dan gak ada feel selama belajar materi IPA,,
yaah walapun sebenernya ak ngga benci2amat sih ke pelajaran IPA, tapi mo gimana lagi feelnya ngga di situ...
setelah diskusi sama ortu, akhirnya mantap pilih PSIKOLOGI di UNAIR, karna ak mikir org2 semakin hari beban
hidup semakin berat, banyak org yang bunuh diri dll, dan setelah ak searching di mbah google, ternyata negara kita
kekurangan Psikolog, jadi cocok deh, aknya juga "click" sama psikologi setelah ak renungkan matang2... ak
terinspirasi kata2 zenius yang kek gini :" pilih jurusan yg buat lo rela ngulik2 sampe gak kenal lelah dan bla bla bla
(maaf ya kalo kutipannya gk sesuai :v) nah terus udah deh, ak putusin untuk banting setir ke soshum... dan pada
waktu itu ak punya mindset bahwa pelajaran ips itu mudah banget, lebih mudah dari ips :v... efeknya belajarnya
jadi kerasa mudah beneran hehehehehe... habis itu belajar sbmnya sempat berhenti sebentar karena ak harus
nyiapkan materi UN yang notabene IPA.. yess :v wkwkwkwk tapi tak apalah... ak jalani apa adanya dan ak
bertekad di UN ga pake kunci2 an.. dan alhamdulillah walaupun hasilnya gak WOW tapi ak tetep seneng dan
bangga sama hasil UN ku. lanjut lagi setelah UN ak maksain diri buat belajar SBMPTN dikit2 sambil nunggu
pengumuman SNMPTN.. dan ak gak dapet jatah SNMPTN,, alhamdulillah wkwkwkw shock juga se sebenernya,,,
tapi kegagalan itu ak jadiin pelecut untuk bersemangat belajar SBMPTN... ak brusaha nyelesein materi di zenius
sampe habis baru latihan2 soal TO... dan alhamdulillah hasil pertama ikut TO sekitar 56 an... tapi TO TO
selanjutnya mnurun terus,,, terakhir PG ku stop di 44 an.. tapi ak tetep optimis dan tidak berpuas diri karena
sbnernya PG 44 ak bisa tembus di psiko Unair.. pengalaman menariknya selama ak latihan sbm adalah ak sering
di tanyain oleh temen sekolah kek gini : " buat apa kamu skolah jurusan ipa 3 tahun ?" ya ak simple aja sih
njawabnya " ya buat ngisi bangkunya anak ipa aja biar ngga kosong :v heheheheh buat rame2an aja " tapi
walaupun begitu pertanyaan itu ngga buat ak tambah lemes buat menggapai cita2... saya tetep focus on target plus
minta doa sama tetangga, marbot mesjid, ortu, sahabat, temen, adek kelas dan siapapun org yg nanyain ak kuliah
dimana.... pengalaman waktu tes sbm itu rasanya kek ada deg2an nya gitu,.... alhamdulillah ak ngerjainnya enjoy
spt ngerjain soal TO bisanya... tapi yang bikin greget alarm ku bunyi pas waktu tkd soshum.... jam 14.00 wib...
awalnya ak diemin, eh 5 mnit setelah berhenti, si alarm bunyi lagi,,, akhirnya ak izin sm pengawasnya untuk matiin
alarm,, sempet khawatir sih ,, takutnya ak pake joki dan bisa2 di diss.. tapi alhamdulillah hasilnya positif... banyak
sekali momen2 indah selama latihan sbm,, gak bisa diceritain satu2,, terimakasih Ya Allah udh di kasi tau kalo ada
zenius.net.... satu kata buat zenius : FUCKIN AWESOME!
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Zen. Lu keren bgt. Bikin gue yg awalnya benci bgt sama yg namanya konsep (krn gue tipe penghapal) jd suka bgt.
Nah ini bermula saat gue dinyatakan GAGAL SNMPTN. Sakit? Bgtlah. Mungkin yg denger "alah biasa aja" tp
serius ini sakit, bukan mau sombong tp gue di sklh dpt rank 6 dr 300an anak. Sekolah gue tiap tahun pasti ada yg

6/28/2016 11:09 PM

tembus di fkg ui dan fknya, gue dan guru2 bk pede aja tuh daftar fkg ui, dan emang nilai gue lebih tinggi dr yg thn
lalu tembus di fkg. Gue selow aja tuh sampe pengumuman. Singkat cerita gue gagal (Buat yg mau dftr snm, jgn
merasa bakal diterima walau udh ada alumni yg tembus) . Nangis kejer. Udah kayak org stres, akhir sisa 3 minggu.
1 minggu pertama gue abisin dgn bimbel. Gakuat sama cara ngajarnya. Lgsg keluar. Lgsg aja gue inget zen. Gue
pake username temen gue krn yg gue udah abis. Gue mendekam di kamar teruuus demi lu zen.. gila parahlah gue
denger tutor2nya bicara lgsg seger lagi otak gue dan lgsg nemplok di otak. Akhirnya gue latihan trus2an tuh sampe
H-1. Gue gatau lg zen kalo ga inget lu gue jadi apa. Singkat cerita hari H. Gue. Ga. Pede. Yg gue kerjain dikit bgt!
Org2 sebelah gue sampe 80% diisi. Yaudahlah ya. Singkat cerita. Gue lolos sbm cuy! Hahaha wahai sbmptn 2016
yg susah abis, gue lolos!
650

saya sudah dua tahun belajar bareng zenius, meskipun saya dari SMK yang gak tau bagaimana isi materi yang
ada di SMA, tapi setelah belajar bareng zenius selama sekitar enam bulan intens,itu membuka mata saya

6/28/2016 11:07 PM

bagaimana sih belajar yang bener,apa esensi belajar itu dan jadi merasa nyaman belajar itu. Bener juga kata bang
Sabda buat alumni itu cukup belajar apa yang belum di kuasai,mungkin hanya berapa persen saja yang belum
memenuhi Passing Gradenya. hehe sebenernya juga saya itu lulus tahun lalu sbmptn ,udah kuliah di PTN juga tpi
karena passion saya ada dijurusan ini,dan nyoba lagi sbmptn taun sekarang lalu belajar aja yang belum dikuasain
bagi kamu sebagai alumni. Alhamdulillah deh bisa lulus di prodi ini.
651

Belajar pake zenius enak banget, yg ngajar gaul dan mudah dimengerti. Nilai ulangan tdnya jelek skrng jd bagus
bagus. Thanks Zenius :)

6/28/2016 11:06 PM

652

Setidaknya membantu 1, 2 nomor walaupun akhirnya tidak terima.

6/28/2016 11:05 PM

653

Gue udah pake Zenius sejak masih di kelas 3 SMA tapi persisnya satu bulan sebelum SBMPTN 2015 dan gue

6/28/2016 11:04 PM

nyesel ga pake dari dulu akhirnya gue ga lolos dan keterima disalah satu politeknik kesehatan. Gue bertekad ikut
SBMPTN lagi dan selama kuliah gue berusaha ngebagi waktu antara kuliah dan persiapan tes, emang Zenius
ngebantu gue banget selain buat persiapan tes Zenius juga ngebantu gue pas kuliah karena emang materinya
masih nuansa SMA hehehe. Pokoknya thanks banget Zen udah bantu gue dalam belajar dan alhamdulilah
akhirnya gue lolos di SBMPTN taun ini. Thanks Zen udah nemenin hari-hari gue dalam mempersiapkan amunisi
buat perang di medan SBMPTN. Zenius emang kece parah dan mantap abis !!
654

\(￣▽￣), pengalaman yang mendebarkan saat ikut Sbmptn 2016 (pertama kalinya), rasanya 2X lipat ikut UN. Yang
paling seru itu saat ngerjain soalnya, entah kenapa rasanya seperti ngerjain TTS, sekian terimakasih.

6/28/2016 11:04 PM

655

Awalnya sedikit ragu namun rasa penasaran yang cukup tinggi membuat saya membuka Zenius. Dan akhirnya
saya banyak membuka artikel artikel dari zenius yg bermanfaat seperti orng yg lulus SBMPTN 2015 yang

6/28/2016 11:02 PM

perjuanganya sangat memotivasi. Dan juga saya rela ngehabisi uang saya untuk beli paket zenius. Tapi
alhamdulillah hasilnya memuaskan makasih zenius.
656

gokil pokoknya belajar di zenius!! zenius ngebantu gue banget dalam belajar dan ngebantu milih jurusan yang
tepat secara tidak langsung. alhamdulillah zen keterima di ekonomi pembangunan unpad, thanks zen sudah ada
dalam kehidupan gue!!wkwk...

6/28/2016 11:02 PM

657

Zenius ngajarin gua kalo belajar itu harus bener paham sama konsepnya, bukan cuma ngafal doang, ditambah
cara ngajar tutornya yang asik bikin ketagihan sampe2 gua pernah dimarahin nyokap gara-gara minta izin bolos

6/28/2016 11:02 PM

sekolah buat nonton zenius. Buat persiapan SBMPTN, zenius sangat ngebantu. Awalnya gua nonton zenius ga
teratur, tapi mulai sekitar bulan Februari gua jadi rajin nonton zenius. Latian soal mulai dari antiremed gua print
terus dikerjain, bagian yg belum bisa gua tonton pembahasannya terutama mapel biologi yg gua anggep paling
susah. Saking rajinnya, gua di kelas lebih sering ngerjain latian soal buat sbmptn dibanding ngerjain latian soal dari
guru buat persiapan un. Alhamdulillah, usaha gua buat start belajar sbmptn lebih awal membuahkan hasil yang
menggembirakan.
658

Jadi saya ini ikut SBMPTN 2016 sambil kuliah... di jurusan Akuntansi... haha. Belajar SBM di kelas diem-diem
supaya ga banyak yg tau.. takutnya ga lulus kan malu haha. Thanks to zenius bisa belajar secara elektronik jadi
praktis dan fleksibel! Dikelas, di motor, dimana aja bisa belajar.. sukses terus! Alhamdulillah sekarang saya lulus
SBM 2016 :)
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Gue alumni, sma jurusan ipa, dan tahun lalu udah kuliah di salah satu ptn di Jakarta. Setelah beberapa bulan
ngejalanin di ptn tsb, gue mulai ngerasa salah jurusan. Akhirnya bulan Oktober gue mutusin untuk sbm lagi tahun

6/28/2016 11:02 PM

depan dan murtad ke ips (karena sbnrnya emg tujuan awalnya mau masuk ke jurusan ips). Gue mulai
ngehubungin temen sma gue satu satu, gue tanyain mereka masih punya buku ips kelas 10 atau engga, jawaban
mereka semua sama "Yah, udah dikardus-kardusin". Singkat cerita, gue inget zenius. Setelah itu gue tontonin
semua video zenius yang bisa gue tonton secara gratis sambil kumpulin uang untuk beli voucher yang setahun.
Setelah sekitar 2 minggu (pertengahan oktober), uangnya mulai kekumpul dan gue beli vouchernya. Dari situ gue
mulai ambisius banget, buka zenius hampir tiap hari. Semua video sbm zenius, termasuk zenius learning, gue
tontonin satu-satu. Bahkan beberapa video gue tontonin sampe 3 kali atau lebih:)) Tiap kuliah gue bawa soal-soal,
sambil nunggu jam kosong, gue ngerjain soal-soal sbm di fakultas sebelah (biar ga ketauan anak kelas). Saking
ambisiusnya, ketika diajak liburan sama ortu, gue bawa soal-soal dr zenius. Gue kerjain disana. Iya, saat liburan.
Selama beberapa bulan gue habisin untuk ngedalemin materi ips. Semester 1 kuliah gue masih rajin kuliah,
semester 2 kuliah gue mulai sering banget bolos. Bener bener jadi mahasiswi kupu-kupu sampe temen-temen
kampus heran sendiri. Kuliah-zenius-kuliah-zenius. Gitu terus rutinitas gue tiap hari. Setiap hari minggu dari bulan
februari sampai hari minggu sebelum sbm, gue try out mandiri (sesuai dgn artikel di blog zenius) dari soal yang gue
dapetin dari internet. Materi ips yang gue dapetin bener-bener full dari zenius tanpa bimbel! Bahkan materi dari
zenius berguna jg untuk diskusi beberapa mata kuliah di kelas, plus gue diterima di Ekonomi Unpad! Makasih
banyak zenius!!
660

pake Zenius mantep deh komplit, gw jadi bisa ngerjain soal2 SBMPTN,tau strategi2nya, dan banyak bgt hal yg bisa
gw dapetin dari zenius, yg tadinya gw benci mtk sekarang jadi suka, tetapi nasib ga keterima lagi di SBMPTN

6/28/2016 10:59 PM

tahun ini, gw udh pake Zenius Xpedia 2.0 dari akhir tahun 2015, tinggal nunggu pengumuman Jalur Mandiri aja
nih, pokoknya Recommend banget buat seluruh siswa siswi di Indonesia buat pake Zenius khususnya Xpedia,
Worth it banget !
661

Zenius bener-bener ngebantu aku banget yang dari jurusan Bahasa dan baru belajar materi soshum 3 minggu
sebelum SBMPTN. Cara tutormya ngejelasin juga asik, jadi gampang ngerti. Makasih banyak deh buat Zenius

6/28/2016 10:58 PM

udah bantuin aku sampai keterima di univ impian:') :')
662

Belajar pake zenius tuh kak mantap bangetttt!Aku yang tadinya ipa trus pindah ke ips harus belajar semua bahan 3

6/28/2016 10:57 PM

thn mereka dalam waktu 2 bulan,aku seneng banget sm kak sabda dan kak glen yang ngajarin ekonomi sm
sejarah!MANTAP ABIS!meskipun pilihan 1 g dpt ttp aja mayann lahhh HEHE SUKSES TERUS ZENIUS LOVE U
(no homo) haha:))
663

gue senang banget dengan metode yang diajarkan zenius melalui video videonya, Luar biasa sampai tahan 4 jam
doang tidur 1 hari jangan ditiru yaa :). tapi sejauh ini sangat bersyukur bisa tahu zenius. THANKS ZENIUS

6/28/2016 10:57 PM

664

Saya suka penjelasan pas pelajaran Sejarah dan B. Indonesia. Entah apakah saya orang jadulis (istilah saya untuk
orang yang suka sejarah) sampai begitu suka sama penjelasan mentor kedua pelajaran tersebut--btw saya kagak

6/28/2016 10:57 PM

kenal nama mereka, wkwk. Suara kebapakan itu seksi sekali. *eh. :v Saya tak seperti kebanyakan yang justeru
'ngidol' sama suaranya bang Sabda. Jujur di pelajaran Math belom bener-bener nyantol di otak (saya masih mikir
Math itu susah). Tapi Ekonominya bang Sabda--walau tidak semua bab--bikin saya ngerti dalam waktu singkat!
Awesome sekali. Beli Xpedia sekitar September, agak jarang belajar karena sibuk kerja. Bulan Januari mulai
dijadwal, Maret serius. April lebih serius lantaran ketakutan akan 'jadi apa nanti kalau kagak lulus' yang mulai
menghantui tidur saya. Dan tadi, untuk mengenang kegagalan saya (dan mengubahnya) dua tahun lalu, saya buka
pengumuman di komputer warnet biar kerasa greget suasana dua tahun lalu itu. Akhirnya penantian itu dijawab
dengan "Selamat Anda lulus SBMPTN.." Saya langsung nangis ketawa, wkwk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Viva
Historia! ??
665

Sebelumnya Tengkyu banget Buat Tutor2 Kece Zenius yang udah nemenin gw selama 6 Bulan, yg Bener2 bikin
gw yg awalnya Males Buat belajar malah jadi ketagihan belajar. Gue anggap belajar pke zenius itu investasi
semakin banyak lo berkorban buat belajar maka semakin besar pula kesempatan lo buat masuk PTN Favorit, n
Gue udah ngebuktiinya. Awalnya Gak PeDe banget buat ambil PTN Favorit apalagi jurusanya yang Wow, secara
gw gk ikut Bimbel, Dengan Modal Nekat+Keyakinan gw beli voucher zenius yg 6 bulan, oh iya gw jga Memilih buat
Out kuliah di PTS buat fokus d SBMPTN karena gw tau pertempuran d SBMPTN itu gk main2. so, selama 6 bulan
itu gue berusaha tekun n melajarin materi yg paling gw buta yaitu Akuntansi & Ekonomi. Sumpah gw langsung
Cinta sama yg namanya AKUNTANSI n alhamdulilah d SBMPTN gw bisa ngisi materi ekonomi & akuntansi,
Ekonomi yang awalnya Jadi kelemahan gw malah jadi Senjata buat "Nyuri" score SBMPTN gw bsa ngisi 12 soal
ekonomi n insyallah semuanya bener, Untuk TKPA Jujur yg awalnya gw harapin sbg "Lumbung Nilai" malah
Sebaliknya.But, karena basicnya udah diajarin, Semua itu bisa dilaluin dg lancar. and Finally gw yg cman modal
Zenius + Keyakinan bisa Masuk Prodi Soshum Terketat SeUnpad, semua berkat Tuhan n Zenius. sekali lagi
makasih Banyak buat tutor2 Zenius, hanya do'a n harapan gw semoga zenius semakin maju.??
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Sebenernya aku udah kenal zenius dari kelas 11, pada saat semester 2 aku putusin untuk membeli voucher

6/28/2016 10:56 PM

zenius. Tujuannya sih buat bantu aku dalam memahami fisika, maklum gurunya ngga enak kalo ngajar. Selama
kelas 11 aku ngga serius bljr di zenius, alasannya ya karna aku msh sering main sama temen wkwkwk. Singkat
cerita naik ke kelas 12. Dari awal kls 12 aku udah pusing mikirin strategi biar un bagus dan dapet ptn impian. Mau
ikut bimbel, ngga ada duit. nasib =)) wkwkwk. Trs aku inget zenius yang pernah aku gunain wktu kls 11 dulu. aku
pikir kalo aku maksimalin zenius pasti aku bisa tanpa ikut bimbel. Akhirnya tanpa pikir panjang aku korbankan hp
dijual utk beli xpedia, dengan ini aku ngga perlu ngrepotin org tua, terus ngga perlu izin =)) wkwk *kalo izin blm
tentu dibolehin* Dari awal kelas 12 aku udah "beda" dari yg lain. Ya bukan beda karna muka ya hha. Tapi beda
dalam hal pemikiran. Yg lain belajar un dulu baru sbm, aku bljr sbm terus sampe mamposss hahaha. Karna
perbedaan ini sering terjadi perdebatan nih di antara dua kubu. wkwkwk kubu un vs kubu sbm. Sampe pernah aku
disindir salah satu guru, dijadiin contoh murid yg ngga baik menurutnya. :) Suka duka perjuangan sebagai pejuang
sbmptn aku lalui bersama sang kekasih. Yeaahhh zeny!!!! Dari mulai belajar sampe malem, belajar pagi2 *kuota
bonusan biasanya dipagi2 coy* daaaannn boloooosss demi bljr sbmptnnnn hahaha =)) moment "oh" itu beneran
ada di zenius coy! Selain itu juga ada momen "kampret", yaitu ketika km ngerjain soal yg km rasa itu sulit banged,
ternyata mudah sekali setelah liat pembahasan di zenius. hahaha Zenius emang kampret, gokil parah ! Bagi kamu
yg skrg kelas 12, dan alumni yg mau ikut sbmptn tahun depan, aku saranin beli produk zenius sekarang juga!
Nyesel kalo ga beli *alay dikit* wkwkw. Tapi emang bener sih, zenius sangat membatu aku sebagai siswa yg punya
mimpi kuliah di Institut Tambal Ban TANPA BIMBEL =)) Selain membantu aku di akademik, zenius juga membuat
aku terbuka pikirannya, mengubah pandanganan tentang apa itu "belajar". dan yang TERPENTING adalah zenius
membuat aku KETAGIHAN BELAJAR. GOKILL BROO!!! Aku udah buktikan saktinya zenius. Yakin ngga mau pake
zenius?
667

Karena gua berasal dari SMK swasta yang pelajarannya tuh masih dasar banget di bandingin SMA Negeri dan tau
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sendiri kalo SMK itu lebih mentingin skill ketimbang memperdalam sebuah materi. Gua mulai berfikir untuk murtad
untuk mengambil SBMPTN rumpun IPA sekitar semester 2 awal kelas 12, dimana gua mulai berfikir buat masa
depan gua dan gua juga mau merubah pola pikir masyarakat tentang SMK, yang setelah lulus hanya bisa berkutat
di pabrik dan pabrik lagi. Kapan punya pabriknya?Namun ada juga yang berani keluar dari zona nyamannya
dengan berwirausaha, meskipun tidak sedikit juga siswa SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,
namun sayangnya jarang sekali yang ingin merasakan sengitnya bersaing untuk mendapatkan kursi di PTN
terutama di SBMPTN ini. Niat gua untuk murtad ini mendapat banyak dorongan pihak terutama keluarga, dan tidak
sedikit juga medapat cemooh dari beberapa pihak. Akhir tahun gua mulai dimasukin les sama nyokap gua dan
perjuangan gua dimulai bukan hal yang gampang ngejar materi anak-anak SMA yang dia udah pelajari di sekolah,
beberapa bulan berjalan Gua make zenius tuh sekitar bulan maret gua
668

Jeng jeng, belajar peke zenius emang keren dha, gampang dimengerti. Kerjain soal sbmptn pas hari H saya gak
ngapal rumus, konsepnya ke guna dha yang diajarkan zenius. Saya kaget lihat soal TPA yang berbeda jauh dari
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tahun sebelumnya, syukur walau begitu saya mampu mengerjakannya. Saya akan rekomendasikan untuk adik
kelas saya untuk gunakan zenius untuk persiapan ujian sekolah, un, sbmptn, atau ujuan mandiri. Thank for
everything, zenius.
669

Hi zen, we meet again hahaha..... aku udah tau zenius dari kelas 10 SMA karena ayah beliin xpedia 2.0 (yang
berakhir dianggurin karena males bukanya *ampun*) dan mulai ketemu lagi di semester 2 perkuliahan yang lagi
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ancur ancurnya karena aku udah mulai gak betah. Seminggu sebelum penutupan pendaftaran SBMPTN, aku
mulai mikir untuk daftar SBMPTN. Sebagai salah satu dari sekian banyak alumni 2015 yang hijrah dari IPA ke IPS,
aku ngerasain banyak ilmu yang ada dari zenius. Bikin gak males buat belajar banyak hal-hal dari yang kepikiran
sampe gak kepikiran. Dan alhamdulillah, aku keterima di psikologi UIN SGD Bandung walaupun itu pilihan kedua
dan berkah ramadhan banget. Tapi selain belajar, aku juga minta do'a restu sama ortu (bukan buat nikah, biar
keterima SBMPTN) terutama ibu karena do'a ibu itu ampuh guys, serius! Selain belajar sama zenius
#teteppromosi, kalian juga harus banyak banyakin do'a karena apalah arti suatu usaha tanpa do'a terutama do'a
ortu. Last but not the least, thankyouuuuuuuu zenius! xx
670

Hallo semuanya ??.. Aku mau share nih pengamatanku selama menjadi pengguna zenius . sebelumnya kenalin
aku zidni dan aku dari smk . ??.. Pertama kali tau ada zenius tuh dari teman .trs karena aku tertarik aku beli
voucher zenius. Setelah aku jd pengguna dan aku liat vidio pembelajaran dr zen .. Aku merasa tertarik .. Nah
dizenius ini aku ngrasa nyaman belajar.. Materi yang keliatan sulit jd gampang .. Dan aku Udh pakai zenius Udh
hampir 1 tahun ini .. ??.. Oiya dipenghujung masa sekolah di smk ..dan ketika itu aku ikut SNMPTN.. trs pd saat
aku mau milih jurusan ..aku sedih soalnya jurusan yang aku mau gak ada ..karna buat tahun ini .. Kouta pemilihan
jurusan buat anak smk sedikit .. Sempet down gt .. Ahirnya aku ttp nyelesain pendaftaran SNMPTN.. Aku berharap
bgt buat bs diterima.. Dan karena aku berharap bgt buat diterima ..aku sempet down bgt saat Aku gak diterima di
SNMPTN..??.. Saat itu aku dah mulai nyerah ..dah minder soalnya aku dr smk .. Tp ahirnya aku baca testimoni
zenius ttg anak smk yang lolos ptn ..dari situ aku dpt pencerahan kalau anak smk juga bs masuk ptn ??..trs sejak
saat itu aku semangat belajar sampai rela begadang Wkwk.. Ya gimana lg aku gak pernah dpt tuh pelajaran anak
sma ..asing bgt buatku .apalagi aku lintas jurusan .bener bener harus berjuang sm berdoa .aku tetep kekeh sm cita
citaku jd guru ??.. Alhamdulillah di sbmptn ini aku bs diterima ..meskipun bukan di pilihan pertama tp aku yakin itu
takdir terbaik . dan meskipun aku beberpa kali gagal tp alhamdulillah ada jalan buat meraih cita citaku ??.. Oiya
buat teman teman yang masih berjuang buat dpt PTN semangat ya.. Gak da yang gak mungkin kalau kita mau
usaha ..??..intinya jangan menyerah ..dan jangan lupa buat selalu berdoa .. Oiya terimakasih ya zen sudah
menemaniku selama kurang lbh satu tahun ini..semoga zenius bisa lbh sukses lagi ..Aminn????
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Awalnya sih, agak ragu gitu pertama kali pakai, dan belum bisa paham materi yg disampaikan, eh ternyata aku nya
yg Human Error ( ya iya lah, secara aku SMK , sementara SBMPTN kan materi SMA semua ) . Dan eh ternyata,
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setelah SBMPTN usai aku baru sadar, "kenapa gua nggak belajar materi SMA mulai dari kelas 1 di Zenius ?" .
Duh, sempat deg deg an deh, setelah aku buka materi SMA mulai dari kelas 1 sampai 3, keajaiban seolah
menghampiri ku ( CIE ), benar-benar keren materi yg disampaikan dan gua pernah baca Meme " Kenapa dari dulu
nggak pakai Zenius " dan ternyata tuh Meme kena nya di aku XD . Akhirnya sempat nyesel deh gara" gugup
SBMPTN, soalnya nggak belajar dari awal (maksud nya materi SMA nya di Zenius). Setelah pengumuman
SBMPTN, ternyata aku nggak lolos, tapi karena zenius lah aku jadi kenal SBMPTN dan bisa menyerap konsep"
materi yg ada di Zenius . Ya, meskipun nggak lolos gpp sih, kan masih ada Mandiri, itupun semoga aja lulus :D .
Makasih Zenius
672

Jadi ya zen sebelumnya terimakasih banget udah nemenin 2 tahun belajar gw. Sebenernya gw udah kenal zenius
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ini sejak SMP! Dimana guru gw pake CD zenius untuk njelasin mapel IPA. Nahkan ketika kelas X berlalu dan gw
baru keinget zenius. Mulai deh kelas XI beli paket XpediaS 2.0 dari zenius nah dari kelas sebelas ini gw baru ngerti
konsep-konsep fisika. Entah itu hukum newton dll. Gw baru sadar kalo pelajaran fisika bukan hanya tentang rumus
tapi tentang kita mengerti konsepnya. Khususnya buat bang wisnu thanks banget. Di kelas XII gw udah rencanain
semua untuk SBMPTN tapi jadwal yang padat membuat susah nyari waktu senggang untuk belajar. Gw baru
benar-benar sadar ketika awal 2016 gw mulai tuh dengan matematikanya bang Sabda yang ngonsep bener. Dan
pada hari H nya gw inget kata-kata bang Sabda kalo gw harus ngerjain semampu gw sebanyak-banyaknya kudu
bener. Alhamdulillah dapat pilihan ke 3 Tehnik Sipil UNS! Thanks banget ya zen...
673

Hm sejujurnya materi zenius gak membantu banyak buat ngadepin soal-soal yang ada di SMA karena soal SMA
jarang yang gunain konsep dasar dan cenderung hapalanlah atau hapalan step ngitung. Tapi Zenius berguna

6/28/2016 10:51 PM

banget pas gue udah liat liat model soal SBM tahun tahun sebelumnya, eh iya pernah deh kan di K13 gak ada
materi logika matematika, tiba tiba guru gue iseng sehari bahas begituan dan ngasih soal.. mayan seneng karna
gue termasuk yang lebih unggul wkwkwk
674

Gua siswa akselerasi (baca : prematur) di salah satu sekolah swasta di pinggiran bandung. Awalnya minat belajar
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gw itu rendah banget, tapi materi yang diajarin di sekolah itu cepet banget jadi mau ga mau gw mesti belajar
sendiri buat mencapai minimal kkm. Gua kenal zenius sekitar akhir taun 2014. Awalnya gw butuh bahan buat
ngejar materi di sekolah, abis surfing di youtube, gw ketemu channel zenius dan gw jatuh cinta pada pandangan
pertama. Ga pake mikir panjang, gw langsung hubungi aja cs zenius buat beli voucher yg 1 taun. Awal2 gua hajar
zenius learning sampe abis. Bang sabda ngejelasin basic skills sampe berbusa2 tapi ga ngebosenin. Konsep DP
yang dipake di zenius itu bener2 efektif banget, ga cuma buat belajar materi2 sma aja, tapi belajar apapun kalo
ngadopsi konsep DP pasti enak, gw jamin. Setelah "pencucian otak" oleh bang sabda, akhirnya gw mulai tertarik
dan serius buat belajar sbmptn lebih awal. Toh impian gw dari smp itu pengen kuliah di Informatika ITB. Gw inget
banget, bikin sticky note H-56Minggu menuju sbmptn. Masih lama banget padahal, tp gw sadar kalo persaingannya
itu ga main2. jadi gw memilih untuk curi start dan ngezen lebih awal biar bisa tembus ITB.TO demi TO gw lewatin,
dengan grafik naik turun ga karuan, tapi gw optimis aja dan berdoa. Ternyata curi2 start itu ga selalu positif dampak
nya. Detik2 menuju SBMPTN, gw mulai MALES ngezen. Pikiran gw "Ah udah siap lah gw, tembus ini mah,
ngapain belajar lagi" dan akhirnya gw males2an, tidur2an, dsb. Dampaknya TO terakhir gw ancur hahaha. tp gw
mencoba nenangin diri, daftar simak ui juga buat alternatif. Menurut gw bagusnya pergunakan waktu se efisien
mungkin sampe detik2 sebelum sbmptn jauh lebih bagus daripada ngambis dari jauh2 hari, tapi akhirnya
melempem. Alhamdulillah gw berhasil tembus fakultas impian gw dari smp, STEI ITB 2016. Thanks banget zenius
udah nemenin gw belajar selama setaun, dan efek nya terhadap pola pikir itu bener2 berguna banget.
675

Cukup terbantu sih, terutama pas lagi latihan soal, trus ga bisa, reviewnya pake zenius. Tapi karena ikut bimbel
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juga, jd jarang dipake zeniusnya..
676

Semua berawal dari Artikel2 kerennya zen!, waktu ane lulus SMK, ane bingung mau ngelanjutin kuliah/kerja
bimbang deh pokoknya mah,saking bingungnya SBMPTN 2015 gak daftar. nah ane iseng buka fb ehhh ketemu
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artikel tentang "Jangan Salah Milih Jurusan". bener2 keren artikelnya Y_Y.sampe bener2 semangat buat SBMPTN
tahun depan.waktu udah beli voucherya, ane pun coba disiplin belajar pas desember 2015.dari bikin plan mau
kemana2nya, jurusannya, sampe jadwalnya bener2 nyiapin buat SBMPTN sampe mei H-7.ane waktu itu milih
pilihan pertama di STEI ITB, ke dua IF UNPAD dan ketiga T.Elekro di UINSGD nuhun tutor2 Y_Y meskipun dapet
pilihan 3, ane bener2 syukur banget, yang penting dapet jurusan yang diinginkan udah syukur Y_Y terlepas
kuliahnya dimana-dimananya.hatur nuhun zen!! jangan kapok2 ngajarin yang lainnya hehehehe.
677

Zenius bener-bener keren sih. Baru di zenius aku bisa ngerasain asiknya belajar. Nggak cuma menghafal rumus,

6/28/2016 10:49 PM

tapi di sini bisa tau asal rumus dan konsepnya (yang jarang aku dapet di tempat les bahkan sekolah).
Penjelasannya nggak panjang tapi dapet konsepnya. Apalagi ditambah suara tutornya yang bikin semangat kayak
Sabda dan Pras, bikin candu! Pokoknya Zenius super keren dan makasih buat semua ilmunya!
678

Thanks Zen, ilmu lu berguna banget!
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Aku tuh bukan tipe orang yang bisa diem belajar di kelas dan bisa fokus kalo belajar sendiri. Aku tipe orang yang
gampang belajar kalo ada orang yang ngomong tapi dengan bahasa yang gak terlalu kaku (?) dan makanya zenius
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itu cocok banget sama aku. Aku juga gampang ngerti sama cara-cara yang diajarin sama tutor zenius karena pake
konsep dan walaupun kadang ada yang beberapa pake cara cepet (tapi dikasih tau juga cara yang benernya
gimana setelahnya) kita dikasih tau logikanya. Jadi ya, bikin ngasah pengen tau juga sih. Udah gitu aja hehehe.
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Gilaaa!! Belajar pake produk zenius bener-bener ngerubah pandangan soal belajar. Dari yang masih setengahsetengah motivasinya, sekarang jadi ketagihan belajar. Dari yang cuman bisa ngapal rumus, sekarang jadi jarang
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banget ngapalin. Thanks banget buat setengah tahun yang berharga buat gue zen :')
681

zenius bagus banget, insyaalloh tahun dedan ikut sbm lagi dan simak. Ka sabda lumayan bagus ngejelasin
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tentang ngejalis konsep mtk tapi pas sbm saya lupa semua postulatnya karena begitulah kondisi & situasi sbm
seperti perang frontal. terima kasih zenius;))
682

Semasa SMA dulu di tahun 2015, gue ngerasa paling bebal kalo yang namanya mahamin pelajaran. In fact, gue
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ranking 3 dari belakang dari 37 siswa di kelas. Terutama pelajaran Fisika, Kimia dan Matematika itu dulu bagi gue
bikin gak karuan. Apalagi gue punya kebiasaan yaitu malas-malasan kalo belajar lewat buku, apalagi drilling soal.
Ya, akibatnya waktu teman-teman gue udah dapet PTN, gue panik sendiri karena PTN sini-situ gak nerima gue
apalagi kalo yang nolak itu PTN favorit. Sakit, men. Setahun kemudian, gue usaha komitmen kalo gue harus bisa
belajar biar bisa masuk PTN. Tapi gue sadar itu aja gak cukup, sampai akhirnya gue tau zenius. In fact, beberapa
temen SMA gue yang udah keterima di tahun 2015 ada yang follow zenius juga jauh sebelum gue kenal. Akhirnya
gue memutuskan untuk gabung ke member dan beli vouchernya. Perjuangan banget belajar sama zenius, bahkan
sampe ngorbanin wifi tetangga (baca: nyolong). Tapi akhirnya gue keterima di SBMPTN 2016 ini di PTN favorit
gue, Universitas Jendral Soedirman jurusan Biologi walaupun awalnya tangan gue gemeteran waktu nyari hasil di
situs SBMPTN. Well, saatnya memulai lembaran baru di PTN baru. Merci beaucoup, zenius.
683

Matematika sama Fisikanya konsep banget. Biologinya juga. Waktu ngerjain sbmptn agak bingung karena tipe
soalnya beda sama tahun tahun yang lalu. Tapi gara gara kebiasaan mikir pake konsep. Alhamdulillah bisa juga
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ngerjainnya. Walaupun diterima di pilihan 3 gapapa lah disyukuri aja heehehe. Makasih zen :-)
684

Waktu mau ulangan dan belum ngerti sama pelajaran yang disekolah zenius ngebantu banget bisa langsung buka
zenius dan boom... Diajarin dari detail banget thanks zen????
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Pertama Kali ngeliat video zenius di blog nya berada tertarik aja gitu , trus langsung beli dah kasetnya , karna kalo
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online syang kuota ,selama nnton zenius jadi lebih ngerti sama hal hal yang agak rumit apa lagi math keren dah ,
tapi sayang ada beberapa pengajarnya yang agak flat ngomong nya ,kurang menarik , Dan lebih di sayang nya lagi
saya gk lulus SBMPTN 2016 :" ,tapi saya sadar gk lulus jalur SBMPTN nggak menemukan jalur2 lainnya gk bakal
lulus ,Dan sekarang saya berusaha untuk berjuang lebih giat lagi dan meningkatkan ibadah karna usaha Dan doa
adalah tanggung jawab kita ,tapi masalah hasil , kita nggk berhak menemukan , doakan saya yaa lulus pendidikan
dokter di PTN favorit ;)
686

Chai sbnernya pengguna produk zenius yg kena dibuka di bagian tertentu doang (sinonimnya yang free ato gk

6/28/2016 10:45 PM

premium). Pas pertama kali kenal gara2 kepencet zenius aku jd lbh rapi dan terarah gitu. materinya jadi simple klo
kita paham konsep, itu yg aku dapet. Jadi skrng aku suka buat catatanku yg hanya aku bisa pahami gt, lucu deh.
Buat yg sistem sks 2 thn ato yg 3thn, aku saranin siap2in dari awal ya. Aku termasuk agak lemot dan ndelewer
nyiapinnya, jujur aja. tpi km ttep bisa kok klo punya strategi dimepetnya waktu. tapi ya kalo bisa jangan mepet.
mumpung kalian pada punya waktu lumayaaaan bgt kataku, jangan pernah sia2in deh. sedetik itu berharga, detik
itu menentukan km paham ato gk. jika sedetik itu hilang, km bisa gagal paham gr2 kehilangan sedetik dmn km
bakal paham.
687

Sebenernya punya zenius ini udah mulai dari sejak kelas 12 tapi karena dulu masih fokus buat daftar Akpol jadi
engga 100%, udah gitu karena dulu engga tau "passing grade" jadilah gagal total. Karena enggak enak masa
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nganggur setahun, daftarlah ke salah satu bimbel di Bandung, udah les pun masih males malesan sampe tiba
tahun baru, disitu mulai sadar gue harus belajar, siangnya belajar di bimbel, malemnya belajar pake zenius.
Singkat cerita sampe lah disini udah ikutan 4 tes, dan yang baru tau hasilnya (28 Juni 2016) cuma 2 yaitu UM
Universitas Pertamina lolos di manajemen, SBMPTN lolos di Pemerintahan Unpad, dan sekarang masih nunggu
hasil SIMAK UI & UM Undip. Zenius ini ngebantu banget apalagi yang TPA nya wiih sedep, karena pas mutusin
bener bener belajar itu cuman keburu ngebahas TPA aja, yang materi soshum engga keburu. Akhir kata
terimakasih zenius udah membantu buat masuk univ yang diidamkan sama gue.
688

Setelah memakai zenius, soal yang diputar putar guru waktu pas ujian atau kuis bisa dipecahkan, karena zenius
mengajarkan konsep. Begitu juga pas SBMPTN. Alhamdulillah lulus pilihan 1, thanks Zen!!
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Dulu gue dari anak ipa ysng pupus harapan setelah gagal sbmptn ambil kedokteran gue langsung pindah haluan
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mau ambil manajemen dan zen bantu bgt buat gue ngerti pelajaran 3 tahun ips yg selama ini jadi minoritas buat
anak ipa pokoknya keren zen,,,
690

Gue pernah pake zenius waktu kelas 12 sma selama 3 blan itupun jarang diakses dan kuota internet yang terbatas
belajarnya jd kurang maksimal dan gue gak sempat buka zenius learning , gue belajrnya cuman pembahasan soal
aja, taun berikutnya gue beli paket Xpedia 2.0 yang pertama gue denger adalah zenius learning yang membuat
pikiran gue terbuka yang asalnya ngedown banget gak ada semangat2nya jd semangat lagi jadi nyadar kalo
selama ini cara belajar gue masih salah dan byk bgt motivasi 2 yg dikasih bang sabda. pas ngerjain soal sbm itu
sebenarnya mudah yang di ajarin di zenius semua ada dan gampang cuman sayangnya gue kalo mau belajar itu
orangnya malesan dan jarang ngerjain latihan soal kapsel sama soal campuran tiap minggu kalo belajar materi
yang disampein tutor2 sih langsung ngerti cuman satu2nya penyakit gue cuma males buka laptop jadi akhirnya
kagak lulus deh :( smga taun depan gue bisa tembus sbmptn di tempat yang gue inginkan ;) sebenernya gue
pengen bgt rekomendasiin produk zenius sama semua adik2 kelas gue di sma tapi kalo gue udah lulus sbm kalo
belum lulus mah malu atuh masa pake zenius tapi gak lolos ??
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Jd gini.. sy beli zenius sebenernya gk 100% biaya sndiri, sy patungan sm 2 temen sy lainnya, hehehe habis
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harganya kemahalan sih.. tp karna temen sy yg paling banyak kepake uangnya, jd dia yg pegang akun zeniusnya,
sy dan temenku 1 nya lg cmn dapet video pembelajaraannya..
692

yang menarik itu.... wawasan gue jd luas tentang matematika yg pengajarnya asik bgt. gapuas pake zenius soalnya

6/28/2016 10:42 PM

gabisa dicopy paste wkwk tp afterall keren asli. wkt sbm emg pilihan gue yg ketinggian jd gadapet. tp gue optimis d
jalur berikutnya karena gue lebih siap pas ngerjain. nih zen pengen curhat tau... gue wkt sbmptn gue duduk tepat d
depan ac. merinding parah kan? jd ga fokus ngerjain soal mana gue nahan kebelet coba. hikss. trs sebelah gue
bawa tisu 1 pack yg besar & dia ngerjain soal sbm dengan pilek yg tak berkesudahan min gue kasian bgt liatnya,
mana bajunya tipis gitu pas bgt lg posisinya d bawah ac. terus TKPA nya blank abisss. kesalahan gue adalah...
gue panik. gue bner2 skip tuh figural, cuma ngerjain 2 soal. pdhl selama TO gue kerjain semuanyaa. hudahlah emg
blm rejekinya. tp bahagia bgt pernah bljr pake zenius, kalo bisa mah buat email aku diperpanjang penggunannya
secara gratis boleh min? hehe nyaman bgt blajarnya. oiya nanti aku kabarin d twitter min kalo aku kterima mandiri.
afterall mkaasih banyak min zen. smoga makin sukses
693

pas SBMPTN teringat suara bang sabda

6/28/2016 10:41 PM

694

Zenius keren banget deh. Belum pernah nemuin modul pembelajaran yang se LENGKAP dan se JELAS zenius.
jadi gue belajarnya lebih mudah. Berhubung gue belajar serius buat sbmptn tuh singkat bgt (setelah tau gak lolos

6/28/2016 10:40 PM

snmptn) untung ada zenius yang bisa bantu memperdalam materi gue dengan soal-soal yang menantang dan
nagih banget. gak perlu tuh bimbel. Thanks Zenius.
695

sumpah.. zenius keren banget. Kalau ada kata yg lebih dari keren, itu dah yg bakal gue Kasih buat zenius. Pertama
gue kenal zenius itu, pas gue memutuskan untuk mengulang (gue alumni sma yg thun 2015 ga lolos sbmptn). Asli..

6/28/2016 10:40 PM

gue takjub banget dan dari situ gue mulai stalking apapun tentang elo, zen. Gue kepoin twitter, web, Dan blog
zenius. Dan dari situ gue memutuskan pokoknya gue harus belajar sbmptn pake produk zenius. singkat cerita gue
beli expedia 2.0 dan gue cuuss belajar intens bareng elo, Zen. Thankyou banget, zen. Lo udah banyak ngebantu
gue. Lo berhasil ngerubah mindset gue. zenius TOP deh. ?????????? Bang Sabda, Pio, Faisal, Donita, Wilona,
dan tutor zenius lainnya makasih bangett. ??????
696

Aku tau zenius dari iklan di facebook, terus aku mulai cari tau lebih. Akhirnya aku milih pake zenius dibanding ikut

6/28/2016 10:40 PM

les sana-sini terus biayanya juga mahal. Orgtua sempat gk setuju beliin produk zenius (takut ditipu), tp pas brgny
dtg mereka juga ikutan nonton hehe Asik bgt deh bljr sma zenius, aku nyesal gk ikutan pas awal2 kls 3. Bljr dg
zenius bnr2 buka pikiranku, konsep2nya mantap pokoknya. Tpi sygnya aku gk terlalu seriusin bljrnya jdi nilai UNku
anjlok,walaupun bgtu Puji Tuhan, aku bisa diterima SBMPTN pilihan pertama.Dan buat yg mau bljr bareng zenius
pokoknya jgn ragu deh, zenius bakal ttp bermanfaat smpe kuliah, smpe turunan ke sekian pun. Thanks zenius,
smga tetap terus berinovasi mencerdaskan anak2 indonesia !! Hehe
697

Awalnya pusing gimana cara belajar,karena aku anak ipa dan ngambil tes soshum. Tapi setelah belajarnya pakai

6/28/2016 10:39 PM

zenius. Aku yang awalnya gak tau apa apa tentang soshum. Akhirnya ngerti juga. Dan pas ujian jadi bisa
ngerjainnya...terima kasih zenius,berkat belajar di zenius aku bisa lolos di universitas yang aku mau.
698

mencerahkan.walaupun aku gak lolos untuk kedua kalinya....

6/28/2016 10:39 PM

699

Gilaaaaakkkk... Finally lolos SBMPTN 2016 Akuntansi Unair. Padahal aku basicnya anak IPA yang lulus tahun

6/28/2016 10:38 PM

kemarin. Zenius ini memang recommended buat kalian yang kesulitan belajar dan memahami konsep. Materinya
bener-bener dijelasin secara detail mulai dari konsep paling dasar. Selain itu waktu belajarnya bisa kalian tentuin
sendiri,pas banget buat alumni kaya aku gini nih yg belajar SBMPTN sambil kuliah. Tambah lagi video nya
addicting banget,nggak cukup sekali nontonnya :"D sampe waktu ngerjain soal SBMPTN masih terngiang jelas
suara bang Sabda waktu ngejelasin materi. Thank you, Zenius!
700

Saya sebagai premium member merasa puas dengan materi yang diberikan oleh kakak-kakak zenius. Tetapi saya

6/28/2016 10:38 PM

kurang maksimal dalam belajar karena keterbatasan koneksi internet (maklum pake hotspot gakuat beli pulsa
hoho) jadi belum rejeki di sbm tapi pede di SIMAK UI doain aja ya zen! semoga bisa kasih testi hoho
701

nyesel banget baru ngikutin zenius di detik" mau sbmptn. Alhasil gak lulus drh karena belajarnya gak optimal, tapi

6/28/2016 10:37 PM

berkat zenius sekarang aku berani buat ngambil jurusan yang emang aku pengenin. Tahun depan aku mau ikut
sbmptn lagi, mau ambil kedokteran. Karena awalnya takut sama biaya kuliah di kedokteran, jadi aku urungkan
masuk kedokteran, tapi pas gak lolos snmptn, aku nemu ni blog, baca ttg biaya kuliah itu kaya gimana, dan
akhifnya aku berani nerusin impianku ambil fk. Sekarang aku udah mulai fokus banget belajar di zenius.net pake
sbmptn 2017, semoga berbekal ilmu dan latihan di zenius.net aku tembus sbmptn kedokteran ugm/ub/unud tahun
depan. Astungkara amin.
702

waktu ngerjain SBMPTN 2016 percaya diri banget tapi mungkin emang belum rezeki , tetep semangat aja thanks

6/28/2016 10:36 PM

zenius :-)
703

Pakai zenius membuat cara belaja saya berubah 180 derajat .sanagat berguna bangetlah biarpun sbmptn nggak
lulus tapi lulus di ujian mandiri .
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704

Pengalaman gue belajar pake zenius yang paling ngena banget dikehidupan gue, ngerubah cara pandang, dan

6/28/2016 10:36 PM

pola pikir gue adalah....nasihat bang sabda, yang berbunyi "Lihatlah sesuatu dengan netral, tanpa menilai baik atau
buruknya sesuatu" Yap, sederhana emang tuh kata-kata hehe. Tapi, kata-kata itu bener-bener ngubah cara
berpikir gue. Gue jadi bisa ngambil hikmah dan sisi positif dari sesuatu hal, yg mungkin biasanya dianggap negatif.
Itu poin yg paling ngena dan berbekas dikehidupan gue berkat zenius :') Selain itu...gara-gara zenius gue jadi suka
sama sosiologi, berkat tutor nya juga yg ekhem, "sesuatu" bikin gue jatuh cinta dan senang mendalami ilmu
sosiologi. Maybe, someday gue akan bermimpi untuk bisa jadi tutor sosiologi di zen hehe. Ya, walaupun latar
belakang kuliah gue nanti bukan sosiologi. Tapi gue akan mencoba untuk mendalami ilmu tersebut. Kan, kuliah itu
mencari ilmu sebanyak-banyaknya? hehe. Intinya, walaupun gue lolos dipilihan ke tiga, yg notaben bukan "ptn
impian" gue. Tapi, gue tetep bersyukur karena masih relevan sama mimpi yg ingin gue raih. Dan gue sangat
bersyukur berkat zen gue bisa lolos sbm tanpa bimbel hahaha. Itu sesuatu yg dapat dibanggakan menurut gue.
Zen, someday lo harus bisa jadi besar dan terkenal dari sabang sampai merauke. Menjadi sarana yang dapat
mencerdaskan bangsa ,zen! Oke itu aja pengalaman gue make zenius, I hope saat kuliah nanti gue masih bisa
belajar bareng lo. Kalo bisa, kali gitu ditambahin untuk yg jenjang universitas juga pelajarannya hehehehe :)) At
last, THANK YOU ZENIUS!
705

Gue udh rekom ke bbrpa temen tapi sama mbaknya gadianggep huhu

6/28/2016 10:35 PM

706

gw dulu SD rangking 1 terus, ga tau kenapa di SMP gw menurun jadi rangking 23, 13, 17 paling bagus ranking 9.

6/28/2016 10:34 PM

akhirnya di SMA kelas 1 gw dapet ranking 3 terakhir (rank 33). dulu di kelas 3 SMP gw les di bimbel paling
terkenal di kota gw. temen -temen ngerasa itu bimbel paling manteb lah, tapi enggak dengan gw, gw merasa gw
udah kapok ikut bimbel disana. kelas 3 SMA akan dimulai, ortu gw nganjurin gw untuk ambil bimbel itu lagi. gw
bilang ke ortu gw "ayah, ibu bimbel itu cuman buang - buang uang ayah, kalo ibu sama ayah pengen aku buat les,
aku pengen yang les privat" (entah kenapa disitu gw kesannya sombong banget . tapi serius, gw mending ga ikut
bimbel, karena disana itu isinya cuman bercandaan disuruh ngapalin yang namanya the king, menurut gw itu
useless. dan entah kenapa yang katanya matematika adalah logika, disana gw diajarin belajar matematika rasa
sejarah, hafalan semua brooo). jadi dari sana gw mulai coba search iseng di google. muncullah iklan digoogle yang
namanya zenius. gw cobain dengerin video videonya. dan tepat di hari ultah gw, gw dibeliin zenius sama ayah. gw
seneng banget, berasa gw dibeliin guru privat digital hahaha... darisana gw dengerin videonya, menurut gw hal
yang paling powerfull di zenius itu dibagian zenius learning and Xpedia guide. menurutku gw itu yang ga dimiliki
bimbel lain , dari situ gw tahu kesalahan gw sama cara belajar, ngebangun semangat gw disaat bener bener down,
bagian TPA juga menurut gw ajib banget. gw setelah belajar itu selama beberapa minggu, dari yang IQ gw 98
(rendah banget parah deh) lumayan jadi 118. gw mengalami peningkatan IQ sekitar 20 poin hanya selama
beberapa bulan. dari sana gw percaya bahwa gw bisa, dan gw ga bodoh. gw inget dapetin nilai tertinggi kimia
sekelas yang anak anak ga nyangka, gw nyadar banget dari dulu anak yang suka nyontek jadi anak yang bener
bener PD. atleast dari ranking gw 33, semester pertama dikelas 3 SMA gw dapet ranking 1. temen temen gw pada
kaget. tapi entah mereka seakan akan entengnya bilang "iyalah farid kan emang dasarnya pinter" itu kaya
ngelupain semua perjuangan gw buat belajar sampek jam 1 malem tiap hari. sakit parah pun gw harus tetep
belajar. gw tau saingan gw selanjutnya bukan 35 anak lagi, tapi beratus ratus ribu anak. dizenius gw juga belajar
apa itu artinya belajar "ngerti (bukan ngafal)". gw juga selalu diketwain sama anak sekelas kalau gw nanya yang
aneh aneh. iya gw juga ga malu nanya sama anak rank terakhir dikelas gw. menurut gw semua anak punya
keahlian bidang masing masing dan zenius yang bikin gw sadar tentang hal itu. di SNMPTN gw ga diterima.
rasanya itu sakit banget parah (kalah rasanya ditinggal sama ceweklo) *baper kan* tapi bener, rasanya itu bikin
down banget. lanjut ke SBMPTN di H-1 bulan SBMPTN gw harus relain banyak waktu. gw harus minimal 3 hari
sekali try out mandiri, ngerjain soal yang kira kira semua soal di zenius udah gw kerjain sampek tuntas. dan udah
ngehabisin 2 buku soal yang tebel banget parah. yang ga tau lah ya berapa soal yang udah gw lahap. di hari H-2
SBMPTN gw udah ga mau belajar lagi. udah cukup buat gw. jadi dibuat santai aja. banyak artikel zenius yang bikin
gw menjadi anak yang lebih cerdas. thanks zen. gw termasuk orang yang terpilih di SBMPTN 2016. best teacher
ever.
707

Belajarnya seru banget tiba tiba jadi pengen belajar mulu. Saking sering belajar mamah jadi gamau nyuruh beres
beres hehehhe

6/28/2016 10:34 PM

708

zenius membantu banget pokoknya belajar, bukan dengan hafal rumus tapi tahu bagaimana konsepnya. setelah

6/28/2016 10:34 PM

pakek zenius aku lebih siap kerja soal sbmptn 2016 bagian fisika kimia sama biologi kebantu banget dengan
materi yang dijabarin. meskipun belajarnya cuma senin kamis tapi bersyukur banget berkat zenius bisa lolos ptn.
makasih zenius
709

Jadi tahun lalu tuh gua gagal masuk PTN impian. So langsung down. Ngambeg ga mau daftar kemana mana selain
kampus "itu". Akhirnya mutusin buat nunda 1 tahun buat ngejar kampus dan fakultas impian. Awalnya cuma
belajar otodidak *berbekal buku les kls 3 dulu dan pelajaran2 SMA* tapi sempet ngalamin masa masa sulit karena
tb2 ngerasa bodoh. tadinya selalu rangking kelas tapi ngerjain soal SBM ga bisa:( ga tau kenapa tiba2 baca2 ttg
blog zenius,tanpa mikir panjang langsung pengen beli voucer saat itu juga (kondisinya itu udah bulan desember
2015) akhirnya belajar zenius yg tadinya ngedown krn ngerasa ga bisa ngehapal rumus2 buat sbm,jadi lancar bgt
belajarnya krn di zenius itu diajarin KONSEP. Diajarin GIMANA CARANYA PAHAMIN SUATU KONSEP,NURUNIN
BUAT JADI RUMUS bukan dikasih rumus buat DIAPALIN. Jadinya makin kesini makin gampang ngegabugin
materi 1 sama yg lain krn emang semua berawal dr konsep yg sama*skrng gua pun kalo ngajarin adek gua,ga mau
ngasih tau rumus,tapi ngajarinnya ngajarin konsepnya,biar dia gampang paham*. Asli deh pkoknya ga nyesel bgt
kenal zenius. Udah harga voucernya terjangkau,cara ngajarnya asik,ga kaku,gokil lah pkoknya cuma 5-6 bulan
bisa ngebuat gua jebol di Budidaya Perikanan UGM!! Big love zen!!!!
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710

parah banget,petcah , gatau harus ngomong gimana,lu ber-evolusi jadi monster deh abis pake zenius, kwkwk ,

6/28/2016 10:33 PM

serasa dapet kekuatan (lebay) awalnya waktu SMA dulu pake pas akhir kelas 12 mau ada UN.trus ya udah nyoba
zenius sih tapi belom "pake" metode nya, masi pake cara ngafal. alhasil belom ketrima di taun pertama, gw coba
lagi setaun,dan pake metode konsep nya zenius, hasilnya sbmptn enteng banget sumpah, gilak. Pada bilang kalo
soalnya susah,ato beda sama taun lalu, untung di zenius udah di wanti wanti kalo pake cara ngafal soal itu salah .
kwkw. setelah ngerjain SBMPTN 2016? rasanya nagih.pengen sbm lagi. kwkw. entah kenapa dengan ngeliat
sbmptn itu seolah2 medan pertempuran. dan ketika abis ketrima ini , gw gabisa berhenti nge-zen terus. wkkw. ilmu
nya "kepake" banget waktu ngerjain ato bahkan di kehidupan nyatanya. tutor2 nya seru banget. GW GA AKAN
BISA NEMU TUTOR2 SE KEREN KALIAN DAN SESERU KALIAN. SEMUA HARUS NGERASAIN BERZENIUS.NET.HARUS! WAJIB! dan gw sadar......kebutuhan itu jadi kebutuhan baru, harta,tahta,wanita,zenius. LOL.
thanks buat nemenin selama 2 tahun ini zen :) semoga lebih maju lagi,lebih keren,lebih lengkap. byeeee *btw
kayaknya gw bakalan jadi zenius user terus untuk seterusnya kwkwk.
711

Seneng bgt zenius ngajarin konsep buat sbm materi yg sering keluar d kasih tau manteep dh

6/28/2016 10:33 PM

712

Zenius Keren Abis !! Di Zenius lu ga bakal nemuin rumus cepet, semua ada asal muasalnya, gua juga lebih

6/28/2016 10:33 PM

menghargai ilmu bukan sekedar buat keterima di PTN aja Recommended banget pokoknya pake zenius
713

Dari dulu sih ulangan pas kelas 11 ngebantu banget, rata rata nilai aku bisa tinggi karena belajar dari zenius
karena aku males les, dan worth it bgt, terus yg sbm tuh pas ngerjain tpa sama matdas ngerasa bgt efeknyaa

6/28/2016 10:32 PM

beruntung sempet tau zenius :')
714

Pake zenius semakin ngebuat cinta sama ips awal nya biasa aja apalagi pelajaran macem ekonomi dan sejarah.
Setelah pake Zenius jadi ngerti banget sama konsep nya dan ga gampang kejebak sama soal.

6/28/2016 10:32 PM

715

Jadi tahun 2015 lalu, gue ditolak 5 ptn. Akhirnya mutusin libur setahun dulu buat belajar sbmptn. September 2015

6/28/2016 10:30 PM

gue beli xpedia. Oktober mulai belajar pake xpedia. November mulai serius belajar buat sbmptn dan akhirnya hari
ini gue lolos SBMPTN. Simpel aja : Zenius adalah solusi buat elo yang kepengen lolos sbmptn + punya mindset
yang bagus tentang segala hal. Rugi kalo lo gapernah kenal zenius, serius!
716

Selm hidup ku, baru kali ini aku bisa mendapatkan enlightment of making sense. Udah 2 Tahun aku make zenius.

6/28/2016 10:30 PM

Aku orangnya kurang disiplin aja, padahal cita2 sangat tinggi. Tapi mau gimana lagi udah berusaha segitunya
walau sebenarnya bisa lebih jauh. Tapi ini bukan karena zenius hehe. Cara yang paling efektiflah untuk belajar
sendiri di rumah. Karena kita bisa lebih konsen, bereksplorasi macam2, dan banyak hal yang mebuat kita lebih
maju kedepan. Zenius harus disebarluaskan di indonesia. Itu karena pendidikan di indonesia saja yang masih
kurang. Good job zenius.
717

Zenius top!!

6/28/2016 10:29 PM

718

thankyou udah ngajarin konsep-konsep yang buat belajar ketagihan.

6/28/2016 10:29 PM

719

Tiap hari dari H -4 Bulan SBMPTN gw udah belajar dengan serius dengan zenius, tiap hari tuh gw tongkrongin

6/28/2016 10:28 PM

zenius, gara² zenius jam gw yang tadinya males belajar pun jadi ketagihan yg namanya belajar, apalagi pelajaran
Soshum. Makanya setelah dipikirkan matang-matang gw pun memutuskan untuk lintas jurusan dan akhirnya
semua usaha gw pun mendapatkan hasil yg setimpal, gw diterima di pilihan pertama gw yaitu SBM ITB. Thanks
zenius atas ilmu-ilmu yg sudah diberikan!!!
720

Menurut gue kembali lagi ke orangnya atau pribadi masing-masing sih. Gue pengguna zenius tapi telat

6/28/2016 10:28 PM

belajarnya,jadi cuman mental doang menurut gue. Tapi asik banget kok tutor nya, but nyesel belajar mepet. Buat
adik-adik belajar SBMPTN mulai dari sekarang!
721

Pastinya ada moment "Oooohhh" . jujur gua pribadi sih ngerasa nyesel baru tau produk zenius akhir2 gua jd kelas
12

6/28/2016 10:27 PM

722

aku semenjak pakai produk Zenius yg paling hits ini, mengerjakan soal soal rasanya gak ada beban walau itu

6/28/2016 10:27 PM

gatau bnr gatau salah wk. mulai dr TO, PRA UN, US, UN, juga skrg SBMPTN. metodenya jg asyik bgttttt jadi
kebawa enjoy walau itu soal rumit sekali wkwk. ngerti tentang jurusan juga, pokoknya puas bgt pernah jadi
anggota+pemakai produk zenius. kerabat ku juga aku suruh pk ini, soalnya aku ongn mereka juga menikmati
rasanya bagaimana belajar tapi bikin Asiiikkkkk.
723

Testimoni gua karena gua pengguna baru dikarenakan zenius ini cuma bisa d puter di laptop dan handphonenya
canggih maka gua baru pake zenius 3 bulan gua rasa cukup puas walau diakhir gua GAGAL di sbmptn buat

6/28/2016 10:27 PM

kesekian kali, Gua sedikit menyesalkan di Tutor Geografi dan Bahasa Indonesia di SBMPTN yang GAK BANGET
malah mirip kayak guru disekolah yang bikin ngantuk *maafkan aku kakak kakak tp ini jujur gua kurang puas sama
kedua tutor SBMPTN itu GEOGRAFI dan BAHASA INDONESIA. di geografi tutornya pun seperti Pilek suaranya
bindeng gak asik juga , Bahasa Indonesia logat jawanya keliatan banget , bikin ngantuk 11 12 kayak gitu gue
disekolah. Tapi gue dapet banget feel si Sosiologi,EKONOMI MTK juga sih karena MTK mau gue skip jd gak
terlalu ngikutin, sumpah gua ngerasa jadi SUKA sama Sosiologi sekarang hahaha. Btw doain gue lolos SIMAK UI
ya kak
724

Enak, konsep banget.

6/28/2016 10:27 PM
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725

Awalnya saya pesimis, karna saya lulusan taun kemarin & lulusan SMK. Tapi setelah di rekomend temen buat

6/28/2016 10:26 PM

belajar di jenius, ane ragu karna semua bimbel sama aja. Ngeboseninnnnnnn. Tapi karna tekat untuk lulus sbmptn
dan budged yang minim ane teraksa, kerja sekitar 2 bulanan hanya untuk bisa beli paket zenius, alhmdulillah 2
bulan d lewati dan saya langsung pake tuh buat bimbel zenius. Ehhh alhmdulillah gak sia2 ternyata saya lolos di
pilihan pertama. Thanks zenius
726

yaa, walaupun gak lolos SBMPTN tetep gak pernah nyesel pake produk zenius :), lagipula masih tetep berharap
pengunguman SIMAK UI tanggal 1 juli huehehe

6/28/2016 10:26 PM

727

Maaf Zen lgi sedih banget nih jadi ga bsa ceritain.. :'(

6/28/2016 10:25 PM

728

Zenius satu-satunya bimbel di Indonesia yang gak ngajarin cara cepat tapi lebih ke basic skill dan konsep. sangat

6/28/2016 10:25 PM

berguna untuk ngerjain soal TKD yang bikin greget. sama soal TKPA yang tahun ini konsep soalnya beda jauh
sama tahun sebelumnya. gigit jari tuh pejuang sbm yang selama ini masih ngapalin soal :v Berkat Zenius yang
dalam pembelajarannya mengutamakan basic skill dan konsep. Alhamdulillah, gw bisa masuk IT UNSIKA Jurusan
yang peminatnya sampe ribuan Thanks Zenius :) titip salam juga buat kak sabda sama kak wilona. the best tutor in
the world :v (Sebenarnya gw juga keterima di POLITEKNIK AKA BOGOR juga lho :v)
729

Sebenarnya gue tau zenius itu setelah siap sbmptn,setelah siap sbmptn saya rasa keknya ga lulus nih,jadi

6/28/2016 10:25 PM

kebetulan nengok",awalnya udh tau ada zenius,cumannya tidak begitu tertarik,ujung"nya wow banget
nengoknya,jadi daftar deh jdi premium member,walaupun keterima di ugm,masih banyak kurangnha di bbrp
pelajaran,trus mau ubah mindset juga,belajarnya pake zeniua deh siap ini,mohon bantuannya zen ;)
730

-

6/28/2016 10:24 PM

731

Pokoknya the best deh ... ??????

6/28/2016 10:24 PM

732

Ini sangat ngebantu banget buat gue dalam memahami biologi yang notabene gurunya ga pernah ngajar ??
Thanks banget lah pokoknya, soalnya penjelasannya bisa gue ulang2 sampe afal sendiri titik komanya haha.

6/28/2016 10:24 PM

Bahkan untuk salah satu bab di kelas 12 aja, ada yang pernah gue tonton sampe 5x an kalo ga salah. Oh iya,
sebenci bencinya gue sama fisika, ttep kerasa asik kalo Zenius yang ngejelasin. Thanks a lot ya, Zenius!
733

Jujur, gue takjub dg cara belajar di zen yg bikin gw jadi ketagihan untuk belajar terus. Gw bisa lebih paham
daripada belajar di sekolah. cuma gw juga bingung, padahal gw udh usahain memahami segala materi di zen, dan

6/28/2016 10:23 PM

hal itu terbukti berguna banget untuk di sekolah, tapi kok gw tetap aja kesulitan ya saat menghadapi soal2 tipe
sbmptn? gw masih sering kelabakan. gw berusaha belajar menggunakan konsep dasar, tp tetep aja masih belum
kebuka pikirannya. padahal gw udah start nyiapain sbmptn dari bulan Juli 2015. gw juga meninggalkan kebiasaan
jelek gw sebagai maniak nilai. tapi kok zen..... gw gagal tahun ini :( gw gak menyalahkan elo. jujur, gw ngerasa
kehadiran elo di hidup gw membawa pencerahan. cuma ya, gw bingung aja.. gw gagal :'( :'(
734

Jadi gini, pas UAS sampe UN tuh gw sakit tifus, sampe ngerjain UAS aja dirumah sakit, UN sambil diare diare ga

6/28/2016 10:23 PM

jelas. Lulus aja udah syukur... waktu belajar SBMPTN yaitu h-7 why? Karena kesehatan gw , beneran bukannya g
mau belajar... gw pengguna Zenius dri kelas 11dan cuman ikut TO sekali itupun H-1 dengan hasil yaaah seperti
itulah, nah pas gw SBMPTN eeeeh asma gw kambuh ditempat. Bayangin!!! Udah badan gak bener soal Sbmptn
aniyaya banget lagi... tapi Allhamdullilah saya keterima PTN hiks ???????? Thanks zen lu satu satunya tempat
belajar gw pas putus asa P.s saya tidak mengikuti bimbel lain
735

Zenius Keren pokoknya, materi-materi yang sulit untuk dipelajari setelah belajar di zenius menjadi mudah untuk
dipelajari.

6/28/2016 10:22 PM

736

Sebelum kenal zenius gue nggak tau materi apa-apa tentang SBMPTN, gue belajar materi random , alhasil gue

6/28/2016 10:21 PM

keteteran sama cara belajar gue tsb, trus waktu iseng searching di google belajar online, nongol atas sendiri
zenius.net, kirain dulu website biasa aja, ternyata setelah iseng-iseng kepoin itu website, eh makin lama makin
tertarik, habis gitu gue netapin hati gue buat beli voucher zenius.net, udah deh dari situ belajar serasa enaaak
banget, materi yang gue pelajarin juga jadi jelas, jadi gak banyak buang waktu buat mempelajarin materi-materi
yang gak keluar di SBM, dan bahasa yang di gunakan author Zenius friendly banget kek temen sendiri, so jadi
mudah buat di serap otak hahaha..., pokoknya gak pernah nyesel deh gue ikut belajar bareng Zenius selama ini,
thanks zen :D
737

Yaampun sangat gak nyangka. Aku udah kuliah setahun di Farmasi UI. Tapi kadang suka kepikiran untuk jadi

6/28/2016 10:20 PM

dokter karena emg udh jadi cita2 semenjak kecil juga kan.... akhirnya karena dorongan dari orang tua juga aku
beranikan diri buat daftar SBMPTN 2016 padahal sebelumnya aku belom pernah ikut SBMPTN di tahun
sebelumnya. Kalo bisa dikata aku lupa total sama pelajaran SMA karena tenggelam sama mata kuliah.... Akhirnya
aku mantepin beli voucher Zenius! Pertama kalinya beli karena penasaran dan ternyata gak rugi sama sekali!!!! Aku
curi2 waktu buat belajar SBMPTN bahkan sampe suka bolos (jgn ditiru). Belajar juga dr basic dan baru ngerti
sekarang justru!! Alhamdulillah IP tetep cumlaude dan tembus SBMPTN FK UNPAD :))) Alhamdulillah makasih
banyaaak zenius udah membantu saya selama 3 bulan ini... Aaaahh bener2 recommended banget!!!
738

gua nyesel ga pake zenius lebih awal, pas mepet baru gua beli voucher zenius. tapi meski ga lulus sbmptn gua
ngerasa kebantu sama zenius seengganya ada perlawananlah pas ngerjain soal sbmptn kemarin utamanya soal
tpa bareng ka wilo.
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739

Gue belajar pake zenius bener-bener paham khususnya fisika yang gue gak ngerti apa-apa tapi pake zenius enak

6/28/2016 10:20 PM

banget! Ternyata fisika gak sesusah yang gue kira, gak cuma sekedar hapal rumus tapi paham konsepnya jadi
otak gak penuh! Walaupun ada beberapa yang harus di update kayak biologinya, kalo kak prasdianto yang ngajar
baru enak. Overall mending pake zenius daripada bimbel, udh mahal, waktunya diatur, pelajaran diatur, trs
waktunya sempit jadi gak sempet kebahas semua. Kalo pake zenius kita paham sampe bener-bener ngelotok di
otak! Thanks Zenius!
740

bagi gue zenius sangat bermanfaat bgt

6/28/2016 10:20 PM

741

zenius emang gokil bangett!! aku dari SMK bisa masuk UGM lewat SBMPTN masya Allah.. nggak nyangka!

6/28/2016 10:19 PM

padahal di SMK nggak ada materi sosiologi, geografi, tp di zenius komplit banget! TKPAnya kereenn terutama
matdas! gokil! pas ada berita aku ketrima UGM dan STAN orang2 disekitar pada kaget dikira aku jenius padahal
dengan BELAJAR LEWAT KONSEP semua orang bisa!! emang yaaa zenius tu harusnya semua orang tauu!!
742

Belajar di zenius enak banget. Materinya jelas, tutornya oke. Kalo gak belajar di zenius mungkin gue ga bakalan

6/28/2016 10:19 PM

lolos sbmptn tahun ini.
743

pas pertama tau zenius tuh dari twitter, terus minta beliin dvdnya. dan setelah lihat tuh Zenius Lerning Guidenya
ngebantu bgt, bikin mindset kita tuh gak cuma hapalan saja. ngomongnya juga santai bgt dan gak ngebosenin.

6/28/2016 10:18 PM

soalnya juga lengkap abisss. pembahasannya juga.. pokoknya zenius TOP deh. bikin hal yang susah jadi mudah
dengan teori postulatenya. thanks zen
744

seneng sih bisa belajar banyak dari zenius. mengubah pola pikir yg selama ini masih salah. meskipun tahun ini blm
lolos sbmptn tp manfaat yg didapet dr zenius banyak bgt. thanks a lot! temenin belajar lagi ya :D

6/28/2016 10:18 PM

745

Terimakasih, pakai zenius itu menyenangkan. Sampe pernah dimarahi temen gara-gara ga bilang pakai zenius.

6/28/2016 10:17 PM

746

Pertama kali tau ada materi untuk TPA, Basic Skill, dll Gua coba diagram venn yang ada di basic skill dan saat itu

6/28/2016 10:15 PM

gua menyadari bahwa cara berpikir gua salah selama ini. Alhasil setelah itu dan latihan berulang kali, pikiran gua
lebih terbuka dan alur logika gua jadi lebih baik :)
747

Mungkin aku juga masih rada males sampe h-14 sbmptn. aku ngebut materi terutama fisika, kimia. aku ngerasain

6/28/2016 10:14 PM

banget oooo moment belajar di zenius. dan kecenya lagi TPAnya seru banget aku paling semangat ngerjainnya.
Fisika juga kebantu banget. pokoknya walaupun ga dapet di universitas impian tapi seenggaknya masih di fak.
yang aku mau. buat bang sabda dan ka wilona luv yu so much.
748

Bisa tau trik trik ngerjain soal dengan tepat walau ujungnya ga lolos sbm. Pendekatan sama bang sabdanya kurang

6/28/2016 10:14 PM

kali ya /? Hehe
749

Zenius emang jenius, pembahasannya praktis mudah di serap otak (mungkin karena konsep ya :D), tapi yg jd

6/28/2016 10:12 PM

masalah diri gw sendiri yg gk bisa ngoptimalin waktu gue dan kayaknya susah bener mau serius belajar (ada aja
cobaannya :D). Kegagalan ini bakalan gw jdiin buat batu loncatan gw nyebrangin sungai masalah test masuk PTN.
Jujur Zen, walau gw alumni, tpi ini pengalaman pertama gw ikut test SBM | karena sebelumnya ada suatu
kewajiban yg bikin gw gk bisa ikut SBM. Sekali lg gw salut sama zenius.net, kece abis... mohon bimbingannya ya
Zen, biar gw bisa masuk PTN :D
750

Seru bangett pake zenius,apalagi belajar sosiologinya jd gampang,dan ngerti bgt! belajar tpa di zen juga seruu

6/28/2016 10:11 PM

kok. zen itu bagus kok,tp karena gue bimbel juga,jd zen cuman jd selingan gue yg luar biasa bgt!!terutama untuk
belajar tpa,oiya buat materi eko/geo gitu di lengkapin ya kak,kadang suka lg asik2 belajar ternyata kurang lengkap
hehe.
751

Pengajarnya easy going, gurih banget penjelasannya gampang banget dicerna

6/28/2016 10:09 PM

752

Awalnya tau zenius tuh bulan januari, pas nyoba2 eh ternyata asik apalagi buat orang yg suka stay lama di depan

6/28/2016 10:09 PM

kompi kayak gue, langsung deh gue beli premium yg 6 bulan. Buat persiapan UN, tapi waktu itu masih jarang2
buka sih. Bulan mei baru niat belajar sbm, tp bingung mau mulai darimana. Eh gue inget ada zenius, langsung gue
buka trus gue lahap abis sbm tahun2 sebelumnya haha. Alhamdulillah sbm gue dapet dipilihan ke2, Teknik industri
UNDIP. Thanks zenius!
753

Alhamdulilah Ya Allah , terimakashhhh zenius loe-loe pada udh ngrubah pikiran gue yang jelek jadi lebh kritis dah
klo ada sesuatu yg aneh wkwk, waloupun gue tembus di pilihan 3 tpi gue sangat puas karena gue berjuang dan ini

6/28/2016 10:08 PM

bener2 Passion saya dari pada pilhan 1 dan 2 itu jujur karena gue ngikuti2 in wkwk , Pokok top bgttt lah geo dan
ekonominya soal hampir kembar tpi gue lupa akhir gk diisi wkkkww, dan klo gue lagi bosen gue beljr IPA wowww
kerenn banget deh kimia dan biologi aku jadi fall in love sama ka prass ehh biologi wkwk, Salam buat yg ngisi TPA
dan Eko AKuntansi suaranya adem bangettt, hhaha sama kaka sosiologi gue rasa gue gk beljr tpi malah
bercandaan tpi asyik mudah ditangkapa wkwk, Pokoknya makashh bangett dehhh , cita2 gue terwujd bisa nulis
testimoninya penginnya ditampilkan ama foto tpi gk mungkin dehh, over all asyikkk 1 x lagi makashhh banggettt
754

Gue tuh puas bgt karena emang kan gue gak bimbel dimana2, nah udah gitu gue lintas jurusan dari ipa ke ips. Jadi

6/28/2016 10:05 PM

ya gue ngerti dan bisa ngerjain kemarin soal sbmptn ya gara2 zenius??
755

Beberapa materi sudah lumayan menguasai, tutornya jelasinnya enak terutama biologinya. Hanya perlu tambahan
pengetahuan baru yg biasa dikeluarkan di sbmptn. Mudah"an kedepan zenius jg memfasilitasi tryout sbmptn

6/28/2016 10:05 PM

online.
756

Banyak soal soal SBMPTN tentang konsep dan zenius bantu banget mancepin konsep di otak
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757

Alhamdulillah zen, gue lolos di UIN Jakarta padahal sumpah ya gue tuh orangnya mualesssss banget belajar pas

6/28/2016 10:03 PM

jaman sekolah dulu, udah gitu gue juga lulusan SMK jadi ya tau lah ya, untuk bisa lolos sbmptn itu susah banget
karena kebanyakan materi ujian yang diujikan itu kebanyakan materi SMA, tapi gue beruntung banget nemuin
zenius ini, sebenernya sih udah lama tau zenius cuma gue baru mulai belajar pas bulan februari tahun ini, gue
ngerasa enak belajar pake zenius sampe gue pernah dari pagi ampe pagi lagi mantengin pc cuma buat dengerin
bang sabda ngajar, duh bang suara lo sumpah ya sexy abissss sumpang bang demiapapun, semangat deh gue
belajarnya, terus tutor sosiologi tuh siapa namanya gue gatau, sumpah ya dia kocak banget bikin gue ngakak deh
haha. Terus saking asiknya belajar jadi gue ngerasa enjoy aja gitu. Sampe akhirnya tadi gue ngecek pengumuman
dan alhamdulillah lolos di salah satu ptn yg gue pengen hehe. yeaayyy, walaupun keterima dipilihan ketiga tapi gue
bersyukur banget secara gue anaknya males banget buat belajar dan prestasi gue disekolah pun biasa-biasa ajaa
haha. Thanks ya zen. Love youuuu hahahaha
758

Gilaaa pake zenius konsep banget belajarnya, ngebantu banget pas sbmptn

6/28/2016 10:03 PM

759

Alhamdulillah saya lulus SBMPTN 2016 ini karena Xpedia 2.0 Zenius yang ngajarin bener2 dari dasar dan belajar
jadi ga ngebosenin. Saya adalah siswa IPA namun saat SBMPTN memilih ujian Soshum, berkat Xpedia 2.0

6/28/2016 10:02 PM

Zenius jadi makin ngerti tentang pelajaran2 IPS. Dan sekarang bersyukur bisa menjadi bagian dari Universitas
Padjadjaran berkat Zenius! Thank you Zenius udah nemenin hari2 saya ketika berjuang!
760

Tau gini dr dulu makek zenius :)) belajarnya dr konsep dasar trus latihan soal sama pembahasannya mantapp

6/28/2016 10:01 PM

761

Produknya keren ngebantu banget

6/28/2016 10:01 PM

762

Awalnya iseng2 doang buka2 zenius because its all over my timeline back then, dari kelas 2 sma gue tau zenius tp

6/28/2016 9:59 PM

baru jadi user pas kelas 3. Dan nyaman bgt pakenya hahha alig gue emg mayan hobi belajar tp pas pake zenius
malah makin demen lagi. Gue tuh pernah mikir 'anak2 kelas gue gaboleh tau zenius exist!!!!' Because yes i was
that selfish but they eventually know you!!!! Gue bersyukur tp mereka tau soalnya mereka skrg juga lolos di ptn fav
:"") pokoknya mantap abis and now, i really mesn this, SEMUA ORANG HARUS TAU TENTANG ZENIUS!!!!!! I
HOPE WHOEVER CREATED THIS WILL HAVE A SPECIAL PLACE IN HEAVEN!!!!!!!
763

Awal kelas 10 dulu aku males banget belajar karena nggak suka sama sekolah aku. Bingung kimia, matematika

6/28/2016 9:58 PM

selalu remidi, yang aku suka cuma fisika. Apalagi matematika aku nggak suka banget. Tapi waktu kelas 10
semester 2, aku pake zenius. Alhamdulillah nilai kimia aku yang ipk nya cuma 3,00 langsung jadi 4,00 pas
kenaikan kelas. Aku yang dulunya nggak pernah belajar, malah jadi rajin banget, karena belajar di zenius asik
banget. Dan aku nggak pernah cocok sama lbb lbb. Pernah waktu kelas 12 aku ikut lbb, tapi nggak cocok akhirnya
tiap pulang dari LBB aku buka zenius lagi. Alhamdulillah akhirnya skrg keterima di Matematika ITS.
764

Belajar bersama zenius itu sangat enak sekali dan cepet ngertinya ,aku ketagihan buat belajar walaupun aku gak
lolos SBMPTN tapi zenius telah menemaniku setahun lalu saat aku kelas 11 buat persiapan OSTN Fiskia tingkat

6/28/2016 9:58 PM

provinsi dan Alhamdulillah aku masuk top 5 , dan semoga aku bisa tembus SIMAK UI 2016 , Amiin
765

Pertama gue mau ngucapin makasih buat zenius. GILA LO GOKIL ABIIIIIIS!!!!! Berkat bantuan zenius gue jadi tau
sebenernya passion gue itu dimana dan sekali lagi makasih banget,zen. Karena udah nemenin gue belajar lintas

6/28/2016 9:58 PM

jurusan. Buat bang sabda sama bang pio,I do loveeeee youuuuu!!!!♥♥♥♥♥ Zenius amazing deh! Belajar ips tanpa
hafalan,keren parah!!!
766

Belajar pake Zenius bisa lebih gampang dalam mendalami materi serta latihan soal-soal, karena pembahasannya
asik dan perluasan materinya banyak

6/28/2016 9:58 PM

767

Zenius itu enak bgt apalagi matematikanya. Dari yg awal hanya hafal rumus jadi ngerti konsep.Apalagi biologinya

6/28/2016 9:57 PM

udah super lengkap banget deh. Pokoknya terima kasih zenius??
768

tutor zenius yang namanya sabda membuka pikiran gw banget yang akhirnya bikin gw bisa masuk ITB

6/28/2016 9:57 PM

769

Zenius menemani gue ketika gabut malem malem, zenius nemenin gue ketika H-1 SBMPTN, gue beli zenius pas

6/28/2016 9:56 PM

tahun baru, kepake H-30 SBMPTN. Duh rugi banget! Kalo gue dari awal beli udah rajin, mungkin gue keterima FTI
ITB huhuhu! But, ya Teknologi Bioproses UI isn't bad right? Thanks zen menenami waktu waktu gabut gue dengan
video video yang azek!
770

Gw ikut bimbel slma 3tahun yg hasilnya nihil, stlh tmen gw pake zenius gw ikut2 ehh ternyata perubahan yg gw
alami gilaaaa maju bgt! Jadi suka bljr! Makasih zen udh meneni gw bljr SBMPTN slma 6bln ????????
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