
Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Farah Alya

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@farah_aleeya

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

alyafarah17@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Kediri

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Bermanfaat. Soal-soalnya bagus. Terimakasih

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:19:25 PMTuesday, May 10, 2016 6:19:25 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:22:16 PMTuesday, May 10, 2016 6:22:16 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:5100:02:51
IP Address:IP Address:  36.74.127.24536.74.127.245
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Michelle Eliza Gananjaya

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sugaiyuuka_

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/mchellelz

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

michelle.eliza79@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAK Kolese Santo Yusup Malang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pokoknya penjelasan di zenius itu mantap banget, bisa bikin ngerti konsep yang kadang ga dijelasin guru. Bahkan 
ada materi yang baru gw ngerti beberapa jam sebelum UN, untung dapet shift siang haha. Stay cool zenius!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:18:22 PMTuesday, May 10, 2016 6:18:22 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:22:17 PMTuesday, May 10, 2016 6:22:17 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:5400:03:54
IP Address:IP Address:  114.121.233.216114.121.233.216
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rivan Taufiq Adnan

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Rv_Rivan

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/rivan.taufiq1

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Rv_Rivan@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAS Insan Kamil Bogor

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pertanian - Universitas Jenderal Soedirman

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:22:38 PMTuesday, May 10, 2016 6:22:38 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:27:16 PMTuesday, May 10, 2016 6:27:16 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:3700:04:37
IP Address:IP Address:  202.62.17.169202.62.17.169
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Terimakasih pada Zenius yang telah memberi saya banyak dukungan sehingga Alhamdulillah saya berhasil lulus 
PTN di Pilihan pertama saya. selain memberikan bimbingan pelajaran, Zenius juga melatih pelajar untuk punya self 
motivation yang terbukti berperan besar dalam menggapai kesuksesan di SNMPTN. Sekali lagi terimakasih kepada 
Zenius!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Kiki aviani safitri

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kikisaafn

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

-

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

kikiaviani39@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

Mas nurussadah jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas ilmu budaya-uin syarif hidayatullah jakarta

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:24:13 PMTuesday, May 10, 2016 6:24:13 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:28:46 PMTuesday, May 10, 2016 6:28:46 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:3300:04:33
IP Address:IP Address:  124.153.33.42124.153.33.42
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius bener" bisa ngerubah hidup gua, dari terpuruk gara" naik kelas bersyarat, sampe bisa ngedapetin juara 1 
pararel. 

Zenius itu bukan cuma kaya warna yang hanya memperindah cerita hidup gua.

Tapi zenius meneguhkan setiap perjalanan hidup gua 2 tahun terakhir ini.

Thankyou zen.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fairusi Dika Pratiwi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fairusidika

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

fairusidikapratiwi@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA N 1 TEMANGGUNG

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FAKULTAS MIPA - UGM

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:18:39 PMTuesday, May 10, 2016 6:18:39 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:29:03 PMTuesday, May 10, 2016 6:29:03 PM
Time Spent:Time Spent:  00:10:2300:10:23
IP Address:IP Address:  202.67.41.8202.67.41.8
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Nilaiku naik turun naik turun banget ya waktu sma padahal pake zenius dari kls 11 (emg bandel bgt). Pemalas bgt. 
Pas peringkat anjlok langsung down, gaksengaja liat di twitter kakak kelas ngomongin zenius gitu, eh coba2 aja 
sampe skrg, dan buat nyemangatin kita belajar sbm anak angkatanku bikin grup smasa zenius club, ada 2 org kk 
kelas alumni smaku jg yg udh kuliah di ui dan itb mereka dulu pengguna zenius jg, sering banget ngasih motivasi 
ala2 zenius gitu. Pas semangat belajar sbm naik turun naik turun eh tibalah pengumuman snm, udah pasrah bgt 
kan ya, soalnya kuota geofis ugm dikit bgt:' Alhamdulillaaaaah anak yg jarang hoki ini ketiban rejeki nyantol di geofis 
ugm. Thanks zen! mungkin pengaruh zenius gak langsung di nilaiku. Tapi pengetahuan2, pengalaman, crita2nya yg 
ngaruh bgt di hidup. Terimakasih zenius especially tutor favorit bang sabda, juga bang pras, sumpah seneng bgt 
kalo bang pras lg marah2 tentang pelajaran bio anak sma jaman skrgXD
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Uswatun Chasanah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@uswa_independen

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/uswachasanah

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

uswatun_17@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Temanggung

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:17:07 PMTuesday, May 10, 2016 6:17:07 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:30:16 PMTuesday, May 10, 2016 6:30:16 PM
Time Spent:Time Spent:  00:13:0900:13:09
IP Address:IP Address:  202.67.40.3202.67.40.3
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnyaa gue pakek zenius cuma ikut-ikutan temen. Gue heran, kenapa dia bisa dapet nilai bagus padahal 
keliatannya nggak belajar, nggak pernah pegang buku, biasa aja gitu. Naahh setelah gue telusuri, ternyata dia 
pakek yang namanya zenius.

Pertama gue nggak langsung tertarik sama zenius. Paling isinya sama kayak bimbel-bimbel online gitu. Tapii 
setelah gue liaaat di web www.zenius.net, kan ada tuh video yang bisa dibuka walopun kita belum jadi premium 
member. Nah disituu gue mulai tertarik. Gue tertarik gara-gara penjelasannya Sabda tentang persamaan kuadrat. 
hihihi Ini maaahh gue banget. Sistem pengajaran di zenius ituu gilaaakkk! nempel bangeet di otak..

Gue mulai suka pakek zenius, gue rela begadang demi zeniusan, bahkan gue sampe mimpi ada suara sabda.. 
wkwk Gue rela nggak ngerjain PR demi zeniusan, haha
Alhasil di kelas, gue berasa paling oon.. Temen - temen gue pakek rumus cepat gtu, tapi gue yakin.. Rumus cepat 
ngga secanggih konsepnya sabda,, haha

Kerennya, gue bisa nyabet peringkat 1 dikelas pas kelas 12.. Ini semua jelas berkat zenius..
Padahal dulu kelas 11, ngga pernah ikut 5 besar.. Gokil lah..

Makasiiihhh zenn.. buat semuanyaaaaa...
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Bella Pratiwi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Bella_RNZ

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/bella.moela

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

bellaraspati@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 3 Tangerang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:23:34 PMTuesday, May 10, 2016 6:23:34 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:32:42 PMTuesday, May 10, 2016 6:32:42 PM
Time Spent:Time Spent:  00:09:0800:09:08
IP Address:IP Address:  112.215.64.207112.215.64.207

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kalo SNMPTN sejujurnya aku nggak tau betul apa faktor bisa diterimanya._.
Yang jelas zenius ngebantu banget proses belajar aku yang dari nggak ngerti banyak banget materi waktu kelas 11 
itu.
Ngebantu tugas-tugas yang aku nggak ngerti terus pas streaming zenius jadi ngerti.
Terus suka ngerjain soal-soal UN yang susah-susah dari zenius, walaupun berakhir buka video pembahasan terus 
karena nggak ngerti. Alhamduliah jadi ngerti.. dan nilai UN cukup memuaskan deh tertinggi di kelas hehe.
Intinya zenius ngebantu banget lah~~
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Maryama

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@_mryama

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/KC.Yama

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

mryama.309@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 4 Bekasi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Pertanian Bogor

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:25:07 PMTuesday, May 10, 2016 6:25:07 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:36:36 PMTuesday, May 10, 2016 6:36:36 PM
Time Spent:Time Spent:  00:11:2900:11:29
IP Address:IP Address:  139.0.90.79139.0.90.79

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this
question
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fijar Suwarno Putri

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fijarsputri

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

fijarsuwarnoputri@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 KAJEN PEKALONGAN

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Bimbingan dan Konseling - UNS

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:41:13 PMTuesday, May 10, 2016 6:41:13 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:45:12 PMTuesday, May 10, 2016 6:45:12 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:5900:03:59
IP Address:IP Address:  120.164.45.213120.164.45.213

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama kenal zenius ini kelas 12 semester 2 berasa nyesel baru tau tentang zenius diakhir masa masa kelas 12. 
Pertama pakai produk zenius kesannya belajar gak tegang, fun, materi yang diajarkan mudah dimengerti. Karena di 
zenius ini bukan menghafal rumus yang ditekankan tapi mengerti konsep itu penting. Thanks zen udah nemenin dari 
persiapan UN dan SNMPTN.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Adzkia Farirahman

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@madzkiaf

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

www.facebook.com/madzkiaf

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

adzkia@live.co.uk

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Tangerang Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Psikologi - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:46:56 PMTuesday, May 10, 2016 6:46:56 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:48:54 PMTuesday, May 10, 2016 6:48:54 PM
Time Spent:Time Spent:  00:01:5800:01:58
IP Address:IP Address:  103.47.135.61103.47.135.61

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sebenernya kalau ngaruh sama buat snmptn mungkin gak seberapa karena juga baru join telat banget yeh, kelas 
12. Tapi yang lebih penting di zenius gua menerima pencerahan dari ceramah-ceramah inspiratif guru zenius favorit 
gua, mister sabda. Ni orang berhasil menggerakan niat gua supaya suka belajar. Sampe sekarang pun gua selalu 
coba terapin ilmu-ilmunya yang pasti bermanfaat dah. Pokoknya belajar dari zenius mantep dan seru abis. Buat 
temen-temen yang punya zenius, saran gua coba disebarin ke temen-temen. Kaga usah pelit urusan beginian mah. 
Sukses buat semua
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

anita rustanti

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@anitaRustanti_

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/anita.rustanti

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

anitarustnt@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 JUWANA

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:33:27 PMTuesday, May 10, 2016 6:33:27 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:52:16 PMTuesday, May 10, 2016 6:52:16 PM
Time Spent:Time Spent:  00:18:4900:18:49
IP Address:IP Address:  202.67.41.2202.67.41.2

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

walopun kesannya sia2 gue pake xpedia krn keterima snm. tapi sebenernya nggak kok
kalo udah baca artikel di blog zenius itu lgsg dapet pencerahan. materinya juga bukan khusus sbm loh. bisa 
diterapin di un juga. soalnya kita diajarin konsep! bukan tipe2 soal yg kyaknya ga pernah ada abisnya
gitu aja sih
thanks nemenin gue setahun ini. banyak manfaat yg gue dapet. salah satunya waktu gue ga terbuang percuma buat 
nonton drama. ya walopun gue ga bisa ninggalin baca novel, tp seenggaknya ada waktu yg bermanfaat. jadi ngerti 
materi2 sbm. kan lumayan buat bekal kuliah
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fara Yuniar Latifah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@faraltfah

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/frynrltfh

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

yuniarfara@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Cirebon

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Well overall zenius itu keren banget! Punya cara yang simple dan gampang dimengerti. Aku awalnya tau zenius dari 
sahabat aku dan sekarang ketagihan!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:47:58 PMTuesday, May 10, 2016 6:47:58 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:52:49 PMTuesday, May 10, 2016 6:52:49 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:5100:04:51
IP Address:IP Address:  112.215.66.250112.215.66.250

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Rafif Nur Aulia

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sikuskas

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/muhammadrafif

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

muhammadrafif98@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Kuningan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Padjadjaran

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:39:51 PMTuesday, May 10, 2016 6:39:51 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 6:53:27 PMTuesday, May 10, 2016 6:53:27 PM
Time Spent:Time Spent:  00:13:3600:13:36
IP Address:IP Address:  115.178.197.123115.178.197.123

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gue beli zenius cuma pengen ngebantuin gue perang sama SBMPTN nanti. Gue kenal zenius itu dari awal kelas 12 
semester 2 karena gue sadar apa yg telah gue pelajari selama 2,5 tahun masih membuat gue bingung dengan 
materi pelajaran . Di sekolah gue orang nya apatis banget gak peduli dengan pelajaran yg gue gak suka. Tadinya 
gue ikut bimbel lokal di daerah gue. Tapi, gue masih kurang puas. Gue pengen lebih mengerti konsep daripada 
mencari rumus cepat. Pada akhirnya gue ketemu zenius gara-gara banyak iklan di internet dan susahnya gue nyari 
materi pelajaran. Gue cobain jadi member premium. Dan gue merasa ketemu dengan para sensei yang banyak 
merubah mindset gue sampe cara belajar gue. Walaupun, kadang gue suka ngantuk kalo nonton zenius tapi, gue 
kolaborasi dengan kopi dan ngerjain soal-soal. Hingga akhirnya gue berkesempatan ikutan snmptn walaupun gue 
udah ragu banget dengan nilai rapot gue yang bikin muntah ini. Dan, saat pengumuman ternyata ada kata 
"selamat". Gue masuk Manajemen Komunikasi Unpad. Ternyata rezeki udah datang duluan. Makasih zen udah 
mengubah cara berpikir dan ngebantuin gue selama 5 bulan.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Diajeng Kesuma

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@diajengka

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/dieajenq.kesumaelf?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

diiajengkesuma@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Muara Bungo

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fisika - Universitas Jambi

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:47:06 PMTuesday, May 10, 2016 6:47:06 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:01:27 PMTuesday, May 10, 2016 7:01:27 PM
Time Spent:Time Spent:  00:14:2000:14:20
IP Address:IP Address:  202.67.42.46202.67.42.46

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kalau ditanya "zenius ngebantu gak?" Hahah, jalas dong.. cara belajarnya gue banget, mudah banget dipahami, 
bahasanya juga gaul, kadang kalau belajar trus pake bahasa yang terlalu resmi dan kaku bakalan susah 
ngingetnya. Kalau-kalau semua sekolah gurunya begini, mungkin udah pinter banget gue, tapi karena kenal zenius, 
gue jadi percaya diri buat ngisi jawaban.. dari pertama kenal yang cuma liat satu video, gue langsung bilang "wih, 
ada tutor yang ngajar bahasa begini, satu video yang gue tonton ini langsung ngerti gue.. wihh A+ dah.. (klik vide 
selanjutnya) yaah, diketawain karena balum gabung" nah dari terkagum-kagumnya gue ke "cuma" satu video itu, 
gue langsung nabung buat dapetin vochernya, dan tadaaaa. Liat kan. Gue masuk SNMPTN 2016! LOLOS! LULUS!. 
dan tinggal selangkah lagi, langsung jadi mahasiswa resmi. Pasti dah, kalau yang baca ini trus belum make zenius. 
Pasti buru2 pesan. Udah.. pesan aja. Rasain kaya yang ngajarin itu orang yang lo suka. Walau lo bilang "ah biasa 
aja" bentar juga kalau udah nonton dan belajar bareng zenius lo bakal ngangguk dan bilang "iya bner.. kaya diajarin 
orang yang gue suka, moodboostet trus".
Hahaha. Ngiri? Janganlah.. tetap pake zenius guys.. Semangat! Dan raih mimpi setinggi langit.. kalau belum bisa 
pasti kamu cuma akan jatuh diatas bintang2 dan bakal ketemu sama Zenius di Awan. Karena Zenius bakal bikin lo 
Jenius.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Angga Arianda

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@arianda1998

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/angga.arianda

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

angga.arianda@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri Modal Bangsa Arun

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FakultasTeknik - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:31:51 PMTuesday, May 10, 2016 6:31:51 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:08:07 PMTuesday, May 10, 2016 7:08:07 PM
Time Spent:Time Spent:  00:36:1600:36:16
IP Address:IP Address:  112.215.148.14112.215.148.14

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Satu-satunya penyesalan gue pakek zenius ialah gue telat makeknya, gue baru pakek zenius pas kelas 12 semester 
1. walaupun telat, ibarat kata pepatah tdk ada kata terlambat untuk belajar, semenjak kenal zenius nilai2 rapor gue 
di sekolah meningkat dgn sendirinya walaupun gue sadar pesan zen bahwa belajar itu bkn untuk nilai rapor, semua 
berdampak dgn sendirinya, dengar kata ulangan bkn lagi hal yg serem malah bikin gue tertantang, soal gimanapun 
bentuknya bakal tetap aman asal ngerti konsep yg udah ditanamin ama zen. zen juga yg udah bantu gue ngejar 
materi kelas 10 yg dulunya gue orgnya agak gk peduli ama pelajaran dan hal itu yg ngebantu gue banget di UN 
2016, ditambah dengan tips2 luar biasa di blog zenius jadiin gue pd milih UI di SNMPTN 2016 dan akhirnya semua 
berbuah manis. thanks zen untuk semuanya, salam untuk tentor2 zen yg luar biasa
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muh. Fa'iq Zhahirin

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@faiq_zhahirin

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Faiqzh@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Watansoppeng

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas MIPA-Universitas Negeri Makassar

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:07:16 PMTuesday, May 10, 2016 7:07:16 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:12:35 PMTuesday, May 10, 2016 7:12:35 PM
Time Spent:Time Spent:  00:05:1800:05:18
IP Address:IP Address:  125.167.115.67125.167.115.67

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this
question
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

HEIDAR ISMA ANISA

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@heiheidarr

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/heidar.snickerssejati?__nodl

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Heidarismaheidar@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Porong

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pertanian - Universitas Trunojoyo Madura

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:59:45 PMTuesday, May 10, 2016 6:59:45 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:15:18 PMTuesday, May 10, 2016 7:15:18 PM
Time Spent:Time Spent:  00:15:3300:15:33
IP Address:IP Address:  202.67.40.22202.67.40.22

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi , aku mulai daftar di zenius karena mau daftar ke satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Tapi, tes masuk 
perguruan tingginya ada materi TPA. Dan karena TPA nggak diajarkan di bimbel aku , disekolah , jadi aku daftar 
jadi member zenius karna ada materi tsb. Tapi sayangnya aku nggak lolos ujian masuknya hanya karena wilayah ?? 
trs aku coba daftar snmptn dan Alhamdulillah aku lolos .?? Tapi aku sama sekali nggak nyesel sudah jadi member , 
karena sampe sekarang ilmunya dipakai terus dan sangat bermanfaat, thx zenius ! ??
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Kameliana Alhad

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

kamelianaalhad98 @gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Kurik, Merauke

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Pendidikan Fisika- Universitas Musamus

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this
question

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:08:29 PMTuesday, May 10, 2016 7:08:29 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:16:03 PMTuesday, May 10, 2016 7:16:03 PM
Time Spent:Time Spent:  00:07:3300:07:33
IP Address:IP Address:  114.125.151.0114.125.151.0

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this
question
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pelita Mu'minatus Sholihah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@pelitams

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/pelita.muminatus?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

pelita_ms@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 99 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Teknik Metalurgi&Material - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:58:14 PMTuesday, May 10, 2016 6:58:14 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:19:05 PMTuesday, May 10, 2016 7:19:05 PM
Time Spent:Time Spent:  00:20:5100:20:51
IP Address:IP Address:  180.243.2.110180.243.2.110
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Tau zenius dari crush yg udah duluan masuk teknik ui wkwkwkkw. Trs pake zeniuss kan krn kata dia membantu. 
Gue pakelah, terus sadar cara belajarnya gini.
Terus mulai praktekkin buat bljr biologi krn kan biologi butuh pembahasan. DANTA BANGET SIH ASELI.
Terus makin kesini makin gapede snm, yaudah buka yg sbmptn zenius.
ANJIRLAAHH, karena gue les GO jg trs soal TO SBM GO sm zenius setipe bangett woi parah. Cuman garagara 
zenius yang awalnya gue TO cm 30%an eh bisa tembuss 45% parah peningkatan jauh sih bagi gue. Terus semakin 
pede aja tuh kl emang snm gadapet, sbm bisa.
Eh ternyata dapet hadiah snmptn?????? padahal udah ngeprint soal sbm zenius byk bgt. Tp gada salahnya sih 
belajar, asik bgt lah brooo!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Audina Riyanti

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@audinarynt

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

audinarynt@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Tambun Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Kesehatan Masyarakat - Universitas Jenderal Soedirman

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius itu bener-bener ngebantu gue buat belajar selama ini, terus tutor-tutornya asik parah. Ngejelasinnya jg jelas 
bgt. Pokoknya kalo pake zenius itu belajar jadi nagih!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 6:54:07 PMTuesday, May 10, 2016 6:54:07 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:24:11 PMTuesday, May 10, 2016 7:24:11 PM
Time Spent:Time Spent:  00:30:0400:30:04
IP Address:IP Address:  114.121.130.70114.121.130.70

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fadilla Rahmania Kamil

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fadillakamil

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/fadillaerkaerka

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

fadillarahmania03@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Temanggung

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknobiomedik - Universitas Airlangga

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius itu gila.-.) baik blog maupun materi, semuanya bener2 ngubah jalan pikiranku, yang tadinya belajar karena 
kepaksa jadi bener-bener asyik. Walaupun udah lulus snm, tapi tetep rajin mantengin zenius, soalnya kata sabda 
kalo nggak diulang2 bakalan lupa, hahaha :) thanks zen buat ilmunya :)

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:28:12 PMTuesday, May 10, 2016 7:28:12 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:37:12 PMTuesday, May 10, 2016 7:37:12 PM
Time Spent:Time Spent:  00:09:0000:09:00
IP Address:IP Address:  202.67.46.24202.67.46.24

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Afif Purwandi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@afifmp_

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/fief.deandels?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

emafifpe@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Sidoarjo

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Sepuluh November

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:44:00 PMTuesday, May 10, 2016 7:44:00 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:50:38 PMTuesday, May 10, 2016 7:50:38 PM
Time Spent:Time Spent:  00:06:3700:06:37
IP Address:IP Address:  180.246.14.212180.246.14.212

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius makes a revolution beneran. Setelah pake zenius, aku jadi tau manfaat belajar itu apa.  Ya, bukan sekedar 
nulis diketahui, ditanya, jawab, pake rumus, dapet angka, dan selesai. Tapi memahami a hole concept dari suatu 
permasalahan or rumus adalah yang penting. Berkat zenius, aku jadi tau banyak asal usul rumus yang super keren, 
dan juga nambah semangat (re:curiousity) di mapel mapel eksak. Overall, sama zenius dapet banget asiknya 
belajar yang bikin ketagihan banget deh pokoknya.
Untuk saran, segera buka cabang zenius x deh wkwkw biar nggak yang ada di jakarta doang yang bisa diajar 
langsung sama bang sabda dkk :D
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Made Ayu Sekarrini

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@madeayuinggas

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

Https://www.facebook.com/madeayuchance

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Madeayuinggas@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Brawijaya

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ngebantu banget! Kalo siang saya sering ngantuk dan tergoda buat ngobrol sama temen-temen, jadi 
pembelajaran gak optimal. Tiap ada materi yang gak saya ngerti langsung buka di zenius. Langsung paham!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:50:04 PMTuesday, May 10, 2016 7:50:04 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:53:09 PMTuesday, May 10, 2016 7:53:09 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:0500:03:05
IP Address:IP Address:  125.160.204.217125.160.204.217
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rizky Octaviani

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ikyoct

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/ikyoctaviani

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

octav.rizky11@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 48 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:49:44 PMTuesday, May 10, 2016 7:49:44 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:53:13 PMTuesday, May 10, 2016 7:53:13 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:2900:03:29
IP Address:IP Address:  114.121.166.87114.121.166.87
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Ngebantu bgtt kalo aku lagi mau memperdalam konsep apalagi pelajaran fisika hehe. Mau saran dong kak, 
pelajaran biologinya kurang lengkap... Maksudnya ga semuanya ada(?) Ya gamungkin semuanya ada sih, 
maksudnya kadang-kadang materi yang aku butuhin bgt aja gaada.

Overall sih zenius topcerr! Guru les ku aja bahkan make hehe
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Marsha Listiyani

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@marimarsha

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

-

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

inisasha129@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 1 Tangerang Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekologi Manusia - Ilmu Keluarga dan Konsumen

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

zenius teman asik untuk belajar. semenjak belajar di zenius jadi merasa kepo sama pelajaran hahaha thx zennn

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

DEBBY TASYA MAULIDYA

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@attiskdeb

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

debbytasyamaulidya@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Tangerang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Adab dan Humaniora

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pokoknya, pake zenius menurutku, merasa lebih zenius aja daripada orang-orang sekelas. Merasa tahu duluan, 
sebelum teman-teman belajar dengan guru tersebut. Pokoknya! Harus banget lo join di zenius! Jangan join-join 
yang lain, hahahaha TOP lah!

COMPLETECOMPLETE
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pandu Dewa Nata

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@pandudenataa

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/pandu.dn3

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

pandu.dewa6@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Kotagajah - Lampung Tengah

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Perencanaan Wilayah & Kota - Institut Teknologi Sumatera

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gini deh sebenernya nyesel telat pake produk Zenius sumpah bener bener nyesel kenapa gak kenal sejak kelas 10 
Zenius bener bener ngebantu setiap materi yang dijelasin guru gak mudeng entah karena gw yang ngantuk apa 
gurunya yang boring hahaha malemnya review pake Zenius dan dapet 'Ooo' momentnya, kalo dibilang Zenius 
bantu apa enggak terkait SNMPTN kayaknya enggak deh karena sekolah gw pake SKS dan kebanyakan materi 
semester 5 itu masuk ke semester 4 jadi belom kenal Zenius :(, tapi sangat membantu di Ujian Nasional yah 
walaupun hasilnya emang kurang maksimal tapi makasih banget lo Zen hehehe puas dari hasil sendiri dan juga 
bantu banget buat sbm lintas jurusan kayak gw tapi alhamdulillah dapet rezeki di SNMPTN, makasih Zen udah 
nemenin gw belajar 1 tahun ini, coba kamu dateng lebih awal :')
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Maydina Izzatul Yazidah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@my_dinaa

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

http://www.facebook.com/may.d.na1

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

maydina.izzatul@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Tanjung Tabalong

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Lambung Mangkurat

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Ya, saya merasa terbantu dengan menjadi pengguna Zenius. Apalagi disaat terdesak dan benar2 nggak mengerti 
bahan ulangan

COMPLETECOMPLETE
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ayrin Anisha

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu
pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Respondent skipped this
question

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Mandau

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Industri - Universitas Pembangunan Negara Veteran Yogyakarta

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Hey zenius. Pertama gue bersyukur kepada Allah yg udah izinin gue lolos SNMPTN dan ini juga berkat doa 
orangtua gue juga hehe Alhamdulilah. Gue juga bersyukur bgt karna Zenius bener2 ngebantu gue selama sekolah. 
Kalo mau ulangan, ujian, UN itu gue selalu nyempetin utk buka Zenius. Yg awalnya materi UN kimia gue bener2 
lemah, berkat Zenius gue bisa mahami materi kimia. Matem juga hey kak Sabda wkwk trik dan konsepnya pas bgt 
dah. Pokoknya the best bgt dah Zenius. Sukses terus ya Zen!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pierre Indra Sukma

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Pierreindraaa

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.Facebook.com/PierreIndraSukma

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

pierreindra17@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 107 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Institut Teknologi Sumatera

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Lumayannn
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ima siti halimah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hawavatara

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/?hrc=1&refsrc=http%3A%2F%2Fh.facebook.com%2Fhr%2Fr&_rdr

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Imasitih@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 1Cicalengka

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Pendidikan- Universitas Pendidikan Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
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Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:50:48 PMTuesday, May 10, 2016 7:50:48 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:59:36 PMTuesday, May 10, 2016 7:59:36 PM
Time Spent:Time Spent:  00:08:4800:08:48
IP Address:IP Address:  180.214.232.7180.214.232.7
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius bener bener ngebantu banget buat tugas sekolah sehari hari. Apalagi guru sering nugasin buat ulangan 
lisan. Otomastis gue harus faham betul apa yang akan gue tes nanti. Nah pake zenius gue jadi lebih ngerti dan 
ternyata pembahasannya ternyata ga seribet yang gue kira. Ini juga sebagai cara gue buat dapetin nilai plus sama 
lebih ngerti buat ngerjain berbagai ulangan.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Faisal Afa Yulianto

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@faisal_iaan

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

faisalian16@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Semarang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Niatnya beli zenius buat ngejar materi UN sambil belajar buat SBMPTN. Eh alhamdilillah keterima SNMPTN ??
Walau udh keterima, ttp bljr pake zenius biar otak kaga berkarat????

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:49:48 PMTuesday, May 10, 2016 7:49:48 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 7:59:43 PMTuesday, May 10, 2016 7:59:43 PM
Time Spent:Time Spent:  00:09:5400:09:54
IP Address:IP Address:  180.246.56.89180.246.56.89
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Irma Yulistyawati Puspaningrum

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@irmairrr

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

irma.yulistyawati@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 33 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Pertanian Bogor

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:24:04 PMTuesday, May 10, 2016 7:24:04 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:00:40 PMTuesday, May 10, 2016 8:00:40 PM
Time Spent:Time Spent:  00:36:3600:36:36
IP Address:IP Address:  118.136.186.156118.136.186.156
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama kali kenal zenius mungkin udah lama ya.. cuma baru sadar kalo zenius itu konten yg bermanfaat bgt pas 
kelas 11. Waktu itu liatnya lewat video punya temen, berhubung mau ulangan kimia, jadinya gue copy deh tuh video 
dan belajar di rumah. Mulai dari situ baru deh gue jadi ngerti halhal yang diajarin di sekolah, asal mulanya dari 
mana... bikin nyangkut di otak.
Berhubung waktu kelas 11 gue sibuk jadi pengurus OSIS, gue menunda untuk berlangganan zenius dan berniat 
berlangganan awal kelas 12 semester 1 yg satu tahun.. biar kebagian buat sbmptn dan tes yg lain2 heheh. Tp 
alhasil, gue gaberlangganan lagi, gue sibuk jadi panitia buku tahunan, dan menunda lagi untuk berlangganan 
zenius. Eh tapi, kadang2 gue suka buka akun zenius punya temen gue si wkwk
Liburan semester 1, pengen tuh berlangganan zenius tp sayang kalo ngambil yg 6 bulan takutnya gabisa buka lagi 
pas mau ada tes2 kedepannya. Jadinyaa.. gue berlangganan zenius itu sekitar bulan februari, ambil yg 6 bln.
Banyak banget yaa halangannya mau berlangaanan sama zenius wkwk.

Hal2 yang gue sesali itu adalah... GA KENAL ZENIUS DARI ZAMANNYA GUE SEKOLAH. Buat temen2 yg blm 
berlangganan, segera deh skrng jg jadi premium member... gaakan nyesel pokoknya. Zenius ini ngebantu banget 
belajar yg belum kalian ngerti, diajarin gmn memahami konsep BUKAN hafal rumus. Lu akan tau dari mana rumus 
cos, rumus sin berasal. Di sekolah gabakal deh diajarin kyk gitu. 

Untuk snmptn, gue sendiri memimpikan bisa kuliah di UI dan UGM. Gapernah ada niatan mau masuk IPB wkwk. 
Kyknya ini doa gue yg dikabulkan sama Tuhan deh. Sebelum pendaftaran snmptn, ada alumni IPB yang dtg ke 
kelas, dia nyuruh kita angkat tangan siapa aja yg mau masuk IPB. Gue disitu ngangkat tangan buat support temen 
gue yg mau masuk IPB. Eh akhirnya malah kesampean masuk IPB. Dari hal yang ga kalian duga, justru menjadi 
doa untuk kalian. 
Nah waktu pengumuman, gue udah siapin mental untuk lolos dan ga lolos... selesai gue masukin nisn dan tgl lahir, 
tulisan yg ada di web ga gue baca samsek, gue cuma liat backgroundnya doang, dan warnanya itu biru. Yg gue tau 
pas tahun lalu kalo lolos warna ijo kan, gue masih diem aja tuh. Pas temen gue bilang kalo gue lolos, Langsung gue 
sujud syukur saat itu jg, air mata ga bisa dibendung wkwk, tp gue jg gabisa euforia berlebihan, gue sedih karna 
temen gue pada ga lolos. 

Pesan buat kalian yg masih kelas 10 dan 11 nih, usahain semaksimal mungkin nilai kalian itu akan terus 
meningkat.. khususnya pelajaran peminatan, gausah pikirin kalian dapet peringkat berapa, yang penting nilai 
peminatan kalian di rapot selalu meningkat. 
Buat yg kelas 12, kalo emg udah terlanjur nilai gaterlalu bagus, its okay jgn terlalu disesali. Temen2 gue dulu punya 
inisiatif buat ngedata masing2 siswa ambil jurusan dan univ apa. Di sini lah the power of tactic digunakan. Pilih 
jurusan dan univ dmn temen kalian yg nilainya lebih besar dari kalian ga milih itu. Cari peluang sebesar2nya. 
Jangan sampe ada temen kalian yg nilainya lebih besar milih univ dan jurusan yg sama dengan kalian. And last, 
berdoa dan tetep belajar. Kita gatau apa yg akan terjadi kedepannya.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Zakkiyah Azka

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ZakkiyahAzka

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/zakkiyahazka

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Zakkiyah.azka@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 3 Bandung

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:50:22 PMTuesday, May 10, 2016 7:50:22 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:00:41 PMTuesday, May 10, 2016 8:00:41 PM
Time Spent:Time Spent:  00:10:1800:10:18
IP Address:IP Address:  180.245.146.52180.245.146.52

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016

#34

58 / 171

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2016



Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

ZENIUSKU! 
Ngebantu banget22 parah sampe gatau gimana caranya bilang makasih.... 
zenius.net nya sendiri dan zenius blognya bener2 ngebuka mata kalo ilmu tuh ga hanya didapet dari belajar doangg. 
Apalagi "pelajaran hidup" dari Bang Sabda, terbaik! 
Di zenius ini bener2 diajarin dari konsepnya dan itu menurutku penting banget, ga cuma hafal, tapi mengerti dan 
tentunya bukan cuma buat sekarang, tapi buat ke depannya.
Alhamdulillah aku ngga bimbel smp&sma tembus ke sekolah yg menurutku terbaik:) Terimakasih banyak. Sukses 
selalu dan tetap menginspirasi, Zenius!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Yusuf Rifqi Hudaya

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Rifkinal

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/rifqi.pastibisa

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

rifqi.elang15@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 3 Magelang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:41:51 PMTuesday, May 10, 2016 7:41:51 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:01:18 PMTuesday, May 10, 2016 8:01:18 PM
Time Spent:Time Spent:  00:19:2600:19:26
IP Address:IP Address:  202.67.40.19202.67.40.19
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Dengan Zenius saya jadi lebih dapet feel buat berjuang. secara kelas 10 dan 11 saya belajar pakek hafalan mulu 
jadi ketagihan belajar konsep disini. Pertanyaan ngaruh apa kagak di SNMPTN pasti ngaruh lah, kan dituntut 
nilainya minimal stabil dan cerita lengkap pengalaman seru bisa cek blog saya (yang kalah lomba artikel blog 
Zenius)      
http://inside-48.blogspot.co.id/2015/12/a-brief-story-with-zen.html

Thank you, salam sukses.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Luthfi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@mluthffi

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/M.luthfi14

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Hpluthfi@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Bekasi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Hal yang menurut saya seru di zenius ya itu artikelnya asik buat dibaca sama nambah pengetahuan wkwk. Enak 
juga ngereview materi fisika di zenius,  Pokoknya zenius artikelnya top! Dah itu aja haha

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:50:49 PMTuesday, May 10, 2016 7:50:49 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:05:10 PMTuesday, May 10, 2016 8:05:10 PM
Time Spent:Time Spent:  00:14:2000:14:20
IP Address:IP Address:  114.4.77.228114.4.77.228
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Aliya Ramadhani

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Aliyaaar19@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 2 Kota Tangerang Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri Kampus Jatinangor - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:55:48 PMTuesday, May 10, 2016 7:55:48 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:05:25 PMTuesday, May 10, 2016 8:05:25 PM
Time Spent:Time Spent:  00:09:3600:09:36
IP Address:IP Address:  118.136.128.151118.136.128.151
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Dari gue SMP setiap mau ulangan atau habis dijelasin guru kalau gue gak ngerti apa yg dijelasin di buku dan apa 
kata guru pasti langsung buka zenius. Dan yg gue suka zenius bener2 ngejelasin dari dasarnya dan gak sekedar 
menghafal rumus. Penjelasan videonya yg pake bahasa santai jd gampang dingertiin. Pokoknyaa zenius bener2 
ngebantu gue banget buat dapetin nilai bagus dan akhirnya alhamdulillaah diterima SNMPTN :))
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

M. Afrizal Ihza Mahendra

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@afrizaal21

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/afrizalmhendra

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

afrizalmahendra22@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Tegal

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Material dan Metalurgi - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:53:09 PMTuesday, May 10, 2016 7:53:09 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:07:35 PMTuesday, May 10, 2016 8:07:35 PM
Time Spent:Time Spent:  00:14:2500:14:25
IP Address:IP Address:  112.215.66.91112.215.66.91
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

wah berguna banget zenius. zenius tidak mengajarkan untuk menghafal rumus cepat, sekali ada rumus zenius 
mengajarkan darimana rumus itu berasal. zenius jg mengajarkan tentang basic skill dan konsep yg sangat penting 
dalam mengerjakan berbagai bentuk soal.. itu brguna bgt dalam mengerjakan tes sekelas sbmptn maupun ujian2 
lainnya. terus zenius juga membantu saya dalam berfikir kritis, open mind dan meningkatkan problem solving saya 
dalam menghadapi berbagai macam soal. terus pengajarnya asik2 apalagi bang sabda beuhh mantap sampe 
ngelotok di otak itu omongan2nya hehe. pokoke zenius iku top markotop. yg pnting itu mencintai ilmunya jika kita 
mencintai ilmu itu niscaya mau belajar sampai kapanpun, mau pagi, siang , sore bahkan tengah malem ngga akan 
terasa dan itu udah dibuktikan dengan saya. Terimakasih Zenius!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fidelity Gratyanus Bebali Gea

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fidelggea

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/fidel.gea

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

geafidell@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Batam

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Menurt gw Zenius itu Extraordinary bgt, belajar asik dan konsep itu paling penting. Akhirnya gw bisa mencapai 
impian kuliah di  FTMD ITB. Thanks zen

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:04:30 PMTuesday, May 10, 2016 8:04:30 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:09:06 PMTuesday, May 10, 2016 8:09:06 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:3600:04:36
IP Address:IP Address:  36.77.191.2536.77.191.25
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Nanda Zerlian putra

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nandazerlian

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/nanda.z.putra

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

nandazerlian@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 9 Kota Tangerang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik elektro - institut teknologi Sumatera

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

????

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:06:05 PMTuesday, May 10, 2016 8:06:05 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:10:26 PMTuesday, May 10, 2016 8:10:26 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:2000:04:20
IP Address:IP Address:  111.94.217.86111.94.217.86
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rahmat Ramadhan

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rahmatrmdn

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/rahmatrmdn

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

bunsinrama03@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

MAN 1 Bandar Lampung

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Pertanian - UGM

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Tutor-tutor Zenius pada kece gilaa. khusus buat bang Pras nilai un biologi gue 90 thanks bangg. Mulai pake zenius 
dari satu tahun lalu. Nilai rapor gue meningkat alhasil keterima TEP UGM. Thanks a lot!!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:59:31 PMTuesday, May 10, 2016 7:59:31 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:11:24 PMTuesday, May 10, 2016 8:11:24 PM
Time Spent:Time Spent:  00:11:5300:11:53
IP Address:IP Address:  112.215.123.111112.215.123.111
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rifaa Afia

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rifaafia

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu
pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Respondent skipped this
question

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 28 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius bermanfaat banget deh!!! Ngebantu banget kalo blm ngerti pelajaran di sekolah...soal2nya juga membantu!! 
Alhamdulillah nilai2 rapot jadi bagus jdnya bisa lolos SNMPTN

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:14:09 PMTuesday, May 10, 2016 8:14:09 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:17:02 PMTuesday, May 10, 2016 8:17:02 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:5300:02:53
IP Address:IP Address:  202.62.17.63202.62.17.63
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Marwa Millennia Chaerani

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

http://www.facebook.com/marwamillennia

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

millen0711@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 70 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Geologi - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

alhamdulillah zenius berguna buat persiapin materi-materi terutama mulai waktu awal semester 2. Berjam-jam 
dirumah dengerin ocehannya kak sabda. Belajar materi sekalian ngerjain soal yang ada divideonya, ngebantu deh 
pokoknya hehe

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:13:38 PMTuesday, May 10, 2016 8:13:38 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:18:38 PMTuesday, May 10, 2016 8:18:38 PM
Time Spent:Time Spent:  00:05:0000:05:00
IP Address:IP Address:  103.47.133.78103.47.133.78
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Hana Hanifah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@allohanaa

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/Hananifahh

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

hanahanifh@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Cibadak

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Padjadjaran

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:02:34 PMTuesday, May 10, 2016 8:02:34 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:22:13 PMTuesday, May 10, 2016 8:22:13 PM
Time Spent:Time Spent:  00:19:3800:19:38
IP Address:IP Address:  125.166.221.242125.166.221.242
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku tau zenius itu dari awal SMA. Dimulai follow akun twitternya. Kemudian sering buka blognya. Dan baru pake 
produk zenius ini pas mau UN saja. Hehehe
Jujur di blog zenius ini banyaaaaak banget artikel yang bermanfaat. Mulai dari cara belajar efektif, menentukan 
passiom dan jurusan yang tepat, dan masih banyak lagi. Tutor-tutor zenius lah berjasa banget mempermudah kita 
generasi muda untuk terus maju. Dan aku tertarik untuk buka konten zenius learning. Kak Sabda, you are the best. 
Petuah-petuah mu itu loh kak, aku suka. Yang unik saking nempelnya nasihat kak Sabda di otakku. Aku sampe 
coba ikut memotivasi teman-temanku dengan cara menasihati mereka sesuai dengan apa yg kak Sabda bilang,

"Elo adalah produk dari apa yang elo pikirkan secara terus menerus."

Merinding. 

Sekian. Terimakasih zenius.

73 / 171

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2016



Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mokh. Rif'an Ardiansyah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@RifanSyah_

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/moch.rifan.ardiansyah

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

rifanardiansyah1@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 3 Sidoarjo

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Gajah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:57:58 PMTuesday, May 10, 2016 7:57:58 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:23:50 PMTuesday, May 10, 2016 8:23:50 PM
Time Spent:Time Spent:  00:25:5100:25:51
IP Address:IP Address:  112.215.153.145112.215.153.145
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama tahu zenius itu dari kakak kelas, tiap pulang sekolah sering ngeliat dia pakai laptop terus corat-coret buku 
catatan. Pas gue liat ternyata doi lagi belajar pakek nih zenius, pertama kali liat udah tertarik karena emang 
kesannya beda.terus Iseng-iseng bikin akun gratisan di zenius. Sampe akhirnya gue ngeyakinin diri, kalo sampe 
tuh kakak kelas keterim ptn waktu sbmptn, gua bakal ikut belih nih zenius, alasan lain buat beli juga karena harga 
bimbel nggk sesuai sama isi dompet orang tua. Dan ternyata doi diterima, langsung deh pergi ke indo*aret buat 
bayar akun zenius. Tiap hari belajar di zenius langsung kerasa bedanya sama belajar disekolah, penguasaan 
konsepnya lebih mateng bikin pelajaran mudah diingat. Belajar jadi makin efisien, sebelum pakek belajar di rumah 
paleng banter setelah isya' baru mulai. Setelah pakai tiap pulang sekolah pengennya langsung buka. Alhasil nilai 
rapor gua kelas 12 jadi naik. Manfaat zenius paling kentara itu waktu ujian nasional terutama fisika,karena saran 
blog zenius buat fokus sbmptn, belajar un jadi seadanya. Tapi waktu ngerjain jadi kerasa lebih mudah dan hasilnya 
memuaskan walaupun ada mapel yang enggk haha. So, kontribusi zenius buat cara belajar gua yang pastinya 
pengaruh sama hasil SNMPTN banyak banget. Thanks lah buat kakak kelas gua yang ngenalin ini zenius.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fatma Cahya Maydina

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@chachamyd

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/chachamaydina

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Meydinacaca@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Faktultas Teknologi Pertanian - Universitas Brawijaya

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:30:05 PMTuesday, May 10, 2016 8:30:05 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:30:35 PMTuesday, May 10, 2016 8:30:35 PM
Time Spent:Time Spent:  00:00:2900:00:29
IP Address:IP Address:  36.74.199.25236.74.199.252
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Waktu pertama kali tau Zenius itu gara-gara guru Fisika mengenalkan produk zenius ke kelas, dia bilang sih kalo 
zenius sering dipake sama orang pinter (yang jelas pinter pelajaran) nah karena gue fans berat dari guru itu, finally 
gue langsung bilang ke nyokap kalo gue harus beli zenius, dan nyokap percaya. Bermanfaat banget setelah gue 
pake nih zenius, langsung pas ada quiz dadakan gue bisa jawab soalnya dengan mudah melalui konsep dari zenius 
yang diajarkan, gue sempet di appreciate gitu deh sama guru fisika gue, gara-gara nilai gue bagus, trust me, if you 
do work hard and pray, your wish come true intinya. Thanks zenius
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fitria Luthfiati

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Luthfiati23

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/fitrialuthfiati23

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

fitrialuthfiati@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Pati

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:54:44 PMTuesday, May 10, 2016 7:54:44 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:33:11 PMTuesday, May 10, 2016 8:33:11 PM
Time Spent:Time Spent:  00:38:2700:38:27
IP Address:IP Address:  120.164.45.195120.164.45.195

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016

#47

78 / 171

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2016



Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya udah tau zenius waktu kelas 11 tapi belum jadi membernya sering baca tulisan di blog zenius tentang pilih 
jurusan soalnya ak dulu masih bingung tentuin jurusan baca kiat-kiatnya terus bulan desember aku beli XPedia itu 
udah lengkap banget isinya aku suka banget dengerin motivasi dari Bang Sabda kalau lagi dengerin suaranya suka 
nebak nebak hmm nih orang wajahnya kayak gimna ya tingginya berapa kumisan gak ya haha akhirnya aku jadi 
stalker dan yap dapetin fotonya di twitternya dia tambah suka dengerin suaranya. Asal kamu tau bang suaramu 
mengalihkan duniaku~~ saat bang sabda nyinggung nyinggung ortu gitu waktu ngasih motivasi aku langsung 
nangis rasanya semangat semakin berkibaar buat wujudin impian aku bahagiain ortu. Udah aku langsung usaha 
semampu ak jujur ak malah lebih fokus ke UN daripda belajar buat SBMPTN soalnya ak takut nilai UN ku jelek dan 
kabarnya UN jadi pertimbangan buat lolos SNMPTN tanggal 7 Mei pengumuman UN takut banget dan ya hasilnya 
gak sesuai ekspektasi ak pesimis banget buat lolos SNMPTN aku langsung ngebut buat belajar SBM dan ternyata 
pengumuman SNM dimajuin jadi tanggal 9 jam 13.00 tambah grogi karena server error aku baru buka jam setengah 
dua dan tulisannya selamat aku seneng banget langsung nangis sambil dipeluk ortu semua berkat do'a ortu dan ya 
semua atas kehendak Allah perjalananku masih panjang semoga dilancarkan dan satu nasiht dari Ibu aku gk boleh 
puas sampai disini aku harus bisa buktiin lagi bahwa aku pantas gak cuma sekedar hoki. Makasih zenius yang telah 
setia menemaniku makasih bang sabda suaramu nenangin aku haha. Semangat buat semua tentor zenius untuk 
mencerdaskan anak2 bangsa. Semangat juga buat pejuang sbm sukses semuanya. Aamiin.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Sodiko Hidayad

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@SokidoH

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

fb.com/sodiko.hidayad

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

email@sodiko.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 1 Probolinggo

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Bisnis Manajemen - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:36:35 PMTuesday, May 10, 2016 8:36:35 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:37:05 PMTuesday, May 10, 2016 8:37:05 PM
Time Spent:Time Spent:  00:00:3000:00:30
IP Address:IP Address:  114.121.233.195114.121.233.195
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ya.. Seriusan aku paling suka belajar pake zenius dr pd belajar di kelas. Tapi tetep aja kita belajar di zenius 
buat pematangan pembelajaran di kelas sih, bagi yang tujuan utamanya ngejar akademik.
Zenius itu bener-bener nanemin konsep, minimal banget hafalannya. Jadi pembelajarannya long term, hilangnya 
lama, beda banget kalo dgn hafalan tanpa ngerti konsepnya, seminggu hilang. Hehe
Dulu aku dari IPA, cuma rencana SBMPTN SOSHUM kalo ga dapet SNMPTN-nya. Tapi Alhamdulillah dapat di 
SNMPTN.
Soshum-ku bener-bener nol besar. Ga dapet sosiologi sama geografi ga dapet sama sekali pas SMA, jadi kudu 
nonton zenius siang malem sehabis UN.
Sebelum nonton sosiologi di zenius, cuma bener 3 dari 15 soal, abis nonton zenius paling ga bener 8 - 13. Dijamin 
ngakak-ngakak deh kalo liat sosiologi-nya zenius. Hahaha.
Intinya, bedanya kelihatan banget kalo udah ngerti konsep.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Astika

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@astikaDBR

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/astika.bhaeriski

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

astikadiobariski16@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Curup

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Farmasi - Universitas Andalas

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:53:07 PMTuesday, May 10, 2016 7:53:07 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:39:32 PMTuesday, May 10, 2016 8:39:32 PM
Time Spent:Time Spent:  00:46:2400:46:24
IP Address:IP Address:  202.67.42.47202.67.42.47
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

First of all, I just want to say big thanks kepada tutor-tutor kece zenius^^ Jujur ga bisa bayangin kalo gue ga ketemu 
sama zenius. 
Yaa kalo ditanya apakah zenius ngaruh buat gue dapetin SNMPTN ? tak ada keraguan pasti iyalah.  Kan SNMPTN 
ngeliat nya nilai rapot tuh, sejak kenal zenius gue tau cara how to learn yang bener. Impactnya nilai rapot gue naik, 
sok bisa dilihat nilai gue naik drastis dri kelas sepuluh ke kelas sebelas dst. Zenius luar biasa!!! zenius ngerubah 
pemandangan gue bener deh, dulu sejak smp kali yaa gue phobia tu sama yang namanya biologi.Dulu gue belajar 
biologi pas mau ujian itupun ngapal, ya hasilnya ingat cuma dalam hitungan jam HAHA alhasil gue dlu jelekkk bnget 
bionya. but, you Zen udah ngerubah paradigmaa guee... mksh zen.... makasih kak Pras^^
Zenius juga ngebantu gue terutama untuk ningkatan sense gue di sains dan matematika, alhasil khusus nilai 
peminatan gue selalu ningkat :")
ohiya sekalian kalau dibaca sama semua tutor :p mau bilang makasih pertma sama kak Wisnu sama kak Sabda, 
you give me big impact, dlu gue pikir belajar fisika cukup ngapalin rumus HAHA but, gue salah banget... gue sering 
banget ngalamin "oh moment" ketika kakak2 kece ini lagi ngajarr. Contohnya ya gue dulu gue paling takut sama bab 
kinematika dan dinamika, karena gue tau kalau bab ini emang butuh pemahaman lebih dan bisa dibilang basic lah 
yaa. Tapi Zen, berkattt para kakak-kakak kece, gue bisaaa, dan gue baru ngerasain enaknya belajar fisika saar 
ituu:")
terusss... mau bilang makasih juga sama kak Yoki, you are rock kakk!!! i want to see you soon. I love chemist, 
tertama ketika gue make zenius. kak yoki bener2 bantu gue, one of my best chemist teacher, berkat ilmu yang 
ditrasnfer sangat luar biasa gue bisa dapat juara 2 OSP bidang kimia kakkkk... terus ga hanya itu hasil UN pun kimia 
gue yang terbaik di sekolah, sedangkan yang lainnya ga bagus2 amat. pokoknya makasih ya kakkkk^^
then, buat abang kece abang sabda.......... wahhh calon penghuni surga nih :) you have changed my mind bangg, 
udah ngerubah mindset gue yang awalnya amberegull*apa ini*... hope to see you soo kak^^
ohiyaaa  zenius juga ngebantu gue untuk berani berbuat jujur dalam UN kemaren. yahh gue ga bisa bayangin kalau 
gue ga ketemu zen, cara belajar ttp salah, yaa alhasil pasti UN nyontek. 
As your student, gue selalu ngejalanin nasihat dari para tutor-tutor kece baday yang bilang jangan pernah ngarepin 
SNMPTN. I did it, karena gue udah mulai belajar sbm dari awal masuk kelas 3, walaupun ga maksimal hehee... tapi 
di semester dua kemaren gue emang dedicated diri gue untuk belajar SBMPTN yaaa like gue ga dapet SNMPTN. 
yang gue lakuin selama liburan belajar dan belajar. ya kurang lebih yang gue lakuin selama liburan : bangun, solat, 
belajar sama zen sampe jam 9 pagi, terus bimbel sampe jam 1, terus tidur, teruss belajar lagi sama zenn.. sedikit 
monoton tapi gue enjoyed kok yaaaaa....
at last, apa yang gue harapin dikasih duluan sama Allah. Geu diterima di Farmasi Universitas Andalas. But i 
promise i will not stop to learn, gue bakal tetap belajarrr di zen.. belajar tanpa target :P tapi gue yakin apapun yang 
gue pelajari pasti bakal berguna.

Regard, your student/Astika
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Bintang Eka Bagaskara

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@bintang_dragnel

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/bagas.bobotohkecil?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Bagaskara.kara6@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA NEGERI 1 MARGAHAYU KAB.BANDUNG

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan - Universitas Pendidikan Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:34:39 PMTuesday, May 10, 2016 8:34:39 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:39:40 PMTuesday, May 10, 2016 8:39:40 PM
Time Spent:Time Spent:  00:05:0100:05:01
IP Address:IP Address:  36.72.194.12736.72.194.127
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Makasih makasih makasih banget mz haha. Menurut saya, Zenius sangatlah membantu saya ketika saya panik 
karena ketiduran di kelas pas pelajaran haha. Yang pasti berkat tutor tutor yang sadis abis dalam penyampaian 
materinya, karena bahasa yg mudah di pahami haha. Dan yg pasti strategi SNMPTN yg di berikan zenius sangatlah 
membantu. Saya pernah sedikit menyesal karena telat beli voucher zenius. Coba lebih awal, kayanya tidur saya di 
kelas bakal lebih nyenyak (canda). So, yang pasti zenius recommended banget buat siapapun yg mau mau 
menyiapkan lebih awal untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Alam Amrullah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@alamamrullah

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/alamkoiwai

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

alamamrullahn@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA N 81 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Kimia - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius membantu saya dalam belajar selama 3 semester terakhir, karena SNMPTN menggunakan nilai hasil rapor, 
maka zenius secara tidak langsung membantu saya untuk mendapatkan kelulusan di SNMPTN 2016 ini

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:37:24 PMTuesday, May 10, 2016 8:37:24 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:42:09 PMTuesday, May 10, 2016 8:42:09 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:4400:04:44
IP Address:IP Address:  110.138.152.233110.138.152.233
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Marini Awanis

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@MrnAwns

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/mrnawns

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

marinnn28@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Sampit

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Lambung Mangkurat

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:10:04 PMTuesday, May 10, 2016 8:10:04 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:42:38 PMTuesday, May 10, 2016 8:42:38 PM
Time Spent:Time Spent:  00:32:3300:32:33
IP Address:IP Address:  36.85.133.25136.85.133.251
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius itu asli parah banget kerennya!
Karena waktu awal masuk SMA, aku anaknya malas-malasan kalau belajar, padahal sebenernya bisa, kalau niat. 
Dan, akhirnya terjerumus sama namanya 'menyontek' :'(
Dan itu gak enak banget! Tiap belajar ngerasa gak ngerti sama sekali apa yang dijelaskan guru. Apalagi pas 
ulangan, sistem kebut semalam, hafal rumus doang, ga ngerti ini bahas apaan belajarnya.. and, in the end, 
nyontek! Dan habis ulangan --yang nyontek itu--, aku selalu ga mendapatkan feedback dan kepuasan apa-apa 
selama belajar. Dan itu terjadi hampir 2 tahun di SMA. Makin lama, aku makin ngerasa kalau ini gak bener~ dan 
akhirnya mencoba mengubah sistem belajarku.
Untungnya temenku ada yang tau tentang Zenius. Iseng banget, nyoba lihat-lihat video yang gratisnya dulu. It's 
cool! Apalagi video kak Sabda sama kak Pras. Langsung jatuh cintaaaaaa :D
Akhirnya beli untuk setahun, dan ga bilang ortu karena duit tabungan sendiri, dan takut ga dibolehin hehehe
Habis pakai Zenius, belajar serasa jadi hobi! Haha.
Ulangan harian nilainya tinggi? Wah jadi makanan biasaaaa. Dan lebih lagi, gak pake nyontek! Dan bahkan 
sekarang jadi anti banget sama yang namanya nyontek. Pokoknya harus bisa mengerjakan dengan otak sendiri! 
Biar puas hehe
Dan akhirnya pas UH biologi, dapat 100. Dan kalau pelajaran bio tuh paham terus kalau ditanya. Aku akhirnya 
kayak dilirik gitu sama guru. Dan kemudian diikutkan lomba kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat. 
Padahal sebelum-sebelumnya sama sekali ga pernah terpikirkan bakal ikut itu, karena aku basicnya di matematika 
(OSN dan lomba2 biasanya ikut matematika).
Persiapan lomba ujung-ujungnya ya nonton video zenius haha. Dan bener-bener membantu banget, materinya 
cukup kekejar lah. Walaupun harus pagi-siang-malem dipantengin :'p
Bahkan akhirnya jatuh cinta sama biologi, khususnya kedokterannya. 
Dan alhamdulillahnya, menang! Walaupun juara 3, tapi itu bener-bener membanggakan banget. Karena, itu prestasi 
terakhirku yang waktu itu udah kelas 3, bahkan sampai rela try out kabupaten susulan. Dann.... artinya aku udah 
dapat 'tiket masuk' ke FK UNLAM nya, ya kannn! :D
Akhirnya pas SNMPTN fix pilih FK UNLAM - PSPD :") dan nekat cuma ambil satu prodi, satu univ. Karena aku gak 
mau kalo di prodi lain hehe tekadnya, kalau ini gak lolos, SBMPTN biar sekalian di pulau Jawa aja, belajarnya udah 
pasti lewat Zenius nanti hahaha.
Alhamdulillah, kerja keras belajar pagi-siang-malam di Zenius demi 'tiket masuk' tadi terbayarkan! Dan gak cuma 
itu, pola pikir dan kebiasaanku juga ikut terperbaiki.
Gak model lagi deh sistem kebut semalam, apalagi modal hafal rumus! Melelahkan! Haha. Dan jadi respect banget 
sama anak-anak yang masih bisa jujur walaupun lingkungannya gak kondusif.
Big thanks Zen! ;) Semoga makin sukses ke depannya, biar makin banyak anak Indonesia yang sadar kalau cara 
belajar yang bener tuh dengan KONSEP! Dan kejujuran!
Salam buat kak Sabda sama kak Pras, I love them :'D
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Urratul Aqyuni

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@urratul_aqyuni

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/urratul.aqyuni

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

urratul.aqyuni@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Solok

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Informatika - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 7:35:44 PMTuesday, May 10, 2016 7:35:44 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:45:42 PMTuesday, May 10, 2016 8:45:42 PM
Time Spent:Time Spent:  01:09:5801:09:58
IP Address:IP Address:  36.76.16.8536.76.16.85
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Intinya aku nyesel banget nget nget gak kenal zenius dari dulu.. Buat SNMPTN ada , waktu itu bingung maunya 
jurusan apa , trus nemu di blog zenius pembahasan tentang TI,SI,Ilkom nah akhirnya jatuh hati ke Teknik 
Informatika deh.. ya walaupun beda sama yg diimpikan sebenarnya (STEI-ITB) tp gpp, aku jalanin aja dulu. 
N smnjak knal zenius waktu di depan komputer rasanya brhargaa banget, biasanya kan buat maen game atau 
browsing doang, waduh pkokny keren deh, tutornya lucu2 juga, sering diliatin sm ortu krn ktwa2 sendiri, hahaha. n 
terbukti memang, klo udh paham konsep gak usah deh pke hafal2 rumus. nysel pkoknya dari dulu gak kenal zenius 
gtu aja deh kak :'D
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Farhatun Nurhaniifah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@farhanurhnfh

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://mobile.facebook.com/farhatun.nurhaniifah/posts/835256293285992?
comment_id=835703909907897&ref=m_notif¬if_t=feed_comment¬if_id=1462793460404408&refid=17&pos=4&_rdr
#!/farhatun.nurhaniifah?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

farhatunkudo@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 5 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas MIPA - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:30:52 PMTuesday, May 10, 2016 8:30:52 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:47:15 PMTuesday, May 10, 2016 8:47:15 PM
Time Spent:Time Spent:  00:16:2200:16:22
IP Address:IP Address:  120.168.0.104120.168.0.104
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Harus cerita nih? Oke gue ceritain deh awal gue nemu zenius.
Jadi pertama kali banget gue liat yg namanya zenius itu dari google, pas kelas 11 gue lagi nyari2 tentang dunia 
perkuliahan, terus nemu salah satu artikel di blog zenius yg ngebahas jurusan gitu, terus gue baca testimoni orang2 
yg masuk univ berkat zenius, dan gue pun tertarik sama zenius, gue jatuh cinta sama zenius❤ gue mulai pedekate 
deh tuh sama zenius, hampir tiap hari gue berduaan sama zenius, setelah hampir 2 tahun gue pedekate sama 
zenius, akhirnya gue diterimaa...  bukan sama zenius sih tapi sama UI.. Makasih banget kakak2 zenius, karna 
suara2 kalian yg gue dengar tiap hari gue diterima di univ impian gue ❤
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Madeline Geovany Tanga

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@gtmadeline

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/madeline.tanga

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

madeline143crs@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Batam

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Kimia - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

aku baru join zenius kelas 12 hehe dan aku nyesel juga kenapa ga dr dulu aja aku pake zenius ???? belajar di 
zenius enak banget, bener-bener diajarin konsep sampe ngerti, pembahasan soal-soalnya enak banget, pokoknya 
super deh heheh

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:54:03 PMTuesday, May 10, 2016 8:54:03 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 8:57:53 PMTuesday, May 10, 2016 8:57:53 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:4900:03:49
IP Address:IP Address:  223.255.224.120223.255.224.120
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Maudina Khaerani

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/maudina.k.rani?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Maudina.khaerani@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 12 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 8:58:43 PMTuesday, May 10, 2016 8:58:43 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 9:03:03 PMTuesday, May 10, 2016 9:03:03 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:1900:04:19
IP Address:IP Address:  36.70.51.5736.70.51.57
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gue emang ga minat banget sama yg namanya bimbel2 gitu karena menurut gue ga efektif sama sekali 
*sorrynotsorry tbtb di kasih tau ada modul online gt. So gue check webnya dan liat beberapa videonya dan ternyata 
seru abis karna bisa diulang2 tanpa bikin gurunya capek jelasin, dan semuanya ada pembahasan dan soal2 yang 
banyak bgt malah kyknya ga perlu beli bukubuku latihan soal lagi karna zenius udah lengkap bgt. Dan akhirnya gue 
pake selama hampir 1 tahun ini dannn itu ngebantu banget asli untuk nilai to ulangan uas uts us sampe un. Thanks 
zenius!!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pratika Rizki Dewi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Pratika_RD

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/pratikarizkidewi

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

pratikadewi10@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Surakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 9:02:43 PMTuesday, May 10, 2016 9:02:43 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 9:06:07 PMTuesday, May 10, 2016 9:06:07 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:2300:03:23
IP Address:IP Address:  120.169.254.248120.169.254.248
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pake zenius itu menyenangkan...
Contohnya nih, aku dulunya nilai matematika paling tinggi 4,0 setelah pake zenius bisa langsung naik jadi 7,5 
lumayan kan... Terus awalnya yang aku bingung konsep jadi paham... Yaa buat mata pelajaran yang lainnya juga 
enak aja sih... Simpel gitu...
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ulfa islami hidayat

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sechanoh

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/ulfaislami

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Ulfaislami@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Jati Agung , Lampung Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik - jurusan ilmu hubungan internasional

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 9:33:21 PMTuesday, May 10, 2016 9:33:21 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 9:42:41 PMTuesday, May 10, 2016 9:42:41 PM
Time Spent:Time Spent:  00:09:2000:09:20
IP Address:IP Address:  114.125.45.98114.125.45.98
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

1. Zenius bantu gue banget , apalagi di sejarah ama sosiologi.  Tutor nya kece banget 2 mapel itu . Keseluruhan 
tutor tutor zenius itu enak di denger XD
2. Gue sebenernya gak terlalu berharap lebih sama ini jalur ! Jalur kocok arisan kayaknya ini XD di sekolah gue 
juga yang keterima anak anak yang ngak disangka sangka . Mungkin pertimbangan dari fakultas yg mereka ambil 
kali ya (?)
.
Gokil nya pakai zenius itu pas mid semester ketika di buku gue gak ada itu materi , guru di sekolah gak nerangin . 
Tapi gue dapet dari zenius  . Alhasil nilai gue paling tinggi deh waktu itu :D

Btw , gue bakal kangen deh sama tutor tutor kece zenius , kak pio , salah satu tutor yang paling gue senengin . 
Cara dia nerangin itu masuk gt apalagi pas dia ngeledek soal :D *peace*
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Allifah Rahmatillah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@allifaaah

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://web.facebook.com/allifahr

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

allifahrahmatillah98@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Tasikmalaya

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Ilmu Komputer) - Institut Pertanian Bogor

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 9:10:09 PMTuesday, May 10, 2016 9:10:09 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 9:49:55 PMTuesday, May 10, 2016 9:49:55 PM
Time Spent:Time Spent:  00:39:4600:39:46
IP Address:IP Address:  114.4.76.184114.4.76.184
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama-tama, Bel makasih udah ngenalin zenius ke aku hehe. (Bella itu temen saya yang ngenalin zenius). Saya 
Beli Zenius Xpedia 2.0 awal kelas 12. Oh iya sepupu saya yang kelas 9 SMP juga saya hasut buat beli zenius dan 
akhirnya dia beli. Mau kasih komisi gak nih?? haha

Ini sih bukan cerita seru, tapi hanya pendapat saya tentang zenius

Zenius itu enak BAANGEET. Kadang kadang kan kita kurang ngerti apa yang disampaikan guru di kelas, banyak 
faktor yang bikin konsentrasi kita pecah dan akhirnya materi yang guru sampaikan itu gak masuk. Kelasnya 
berisiklah, gurunya bisik bisik alias suaranya gak kedengeran, banyak yang ngajak ngobrol, ngantuk dikelas karena 
begadang dll.

Nah dengan zenius kita bisa ulangi lagi materi dikelas atau bahkan belajar materi yang belum kita pelajari. Aslii 
Zenius itu ngerti bangeet. Tutor tutornya keren abis dan punya cara unik yang bikin kita ngerti sama materinya. 
Apalagi Biologinya!! Pras itu tutor favorit akuu dan temen temen sekelasku yang pake zenius hahaha. Walaupun 
kak Pras ngejelasinnya kesana kesini dulu, itulah yang bikin wawasan kita semakin luas. aku kasih 4 jempol deh 
buat kak Pras (sama jempol kaki hahaha).

 Zenius bikin fokus banget belajarnya, karena seolah olah kita itu belajar privat. Kalo masih gak ngerti tinggal 
diulangi lagi aja. So, buat adek adek yang masih bingung beli zenius atau engga, saran saya BELI ! haha, gapapa 
ya saya hasut. 

Yap, pokoknya makasih banyak ZENIUS yang sudah menimani saya, alhamdulillah saya bisa masuk ke jurusan dan 
ptn yang saya inginkan. 

Terimakasih Ya Alllah
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Moch Siswan Afandi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Masafan7

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

Http://www.facebook.com/siswan.afandi

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Mochsiswanafandi@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Taman, Sidoarjo, Jawa Timur

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Elektro - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 9:30:58 PMTuesday, May 10, 2016 9:30:58 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 10:06:30 PMTuesday, May 10, 2016 10:06:30 PM
Time Spent:Time Spent:  00:35:3100:35:31
IP Address:IP Address:  180.251.126.62180.251.126.62
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Btw ini agak aneh buat gue sbelumnya karena zenius yg ngebantu gue malah mintak buat ngisi survey.. Padahal 
tanpa loe mintak gue bikin zen serius.. Sbenernya di khidupan nyata "loe,gue" gk prnah ke ucap cuma kebawa aja 
kalo ke dunia maya alasanya ... yup karena tentor zenius yang gaul.. Jdi klo ada temen gue yg lihat. Gue harap gk 
jijik ya denger "loe,gue" Hehehe..

Zenius ya.. Menurut gue itu LBB (baca : Les-lesan) yang parah abis.. Gue pengguna sejati mulai awal SMA sampai 
lulus dan alhamdulilah ke terima di Teknik Elektro ITS.. Zenius tuw ngaruh banget buat gue mulai dari konsep 
dasarnya sampai cara yang brutal version yang belajar sma sabda pasti tau.. Mulai konsep sampai hal2 yang 
menurut gue gak penting tapi itu guna banget.. Dan menurut gue bagian zenius learning nya itu bener-bener 
pondasi yang kuat banget..nggak hanya buat sbmptn tetapi juga buat kedepannya.. Banyak pola pikir yang salah di 
diri gue sebelumnya tentang belajar dan gue cuma mengejar nilai.. Tapi seiring berjalannya waktu gue berubah dan 
tau sebenarnya essensi belajar bukan pada nilai tapi bagaimana loe menikmati belajar loe dan menjadikan belajar 
itu sebagai kebutuhan bukan kewajiban.. Itu hal yang keren yang gue dapet dari zenius dan parah abis.. Thanks 
zen loe team terbaik dalam masa SMA gue..
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Maghfirah Ramadhani

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@maghfirahr

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/fhyra.fyra

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

maghfirahramadhani12@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Hasanuddin

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 9:43:42 PMTuesday, May 10, 2016 9:43:42 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 10:07:22 PMTuesday, May 10, 2016 10:07:22 PM
Time Spent:Time Spent:  00:23:4000:23:40
IP Address:IP Address:  36.83.108.23136.83.108.231
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gue kenal zenius dari kelas 11 tapi jadi premium member baru pas kelas 12, gue paling suka kalo nonton materi 
matematika dari bang sabda. Menurut gue zenius sangat membantu dalam proses belajar gue karna gue sendiri ga 
pernah ikut bimbel. Hampir setiap hari gue nonton video zenius mulai dari materi kelas 12 (karna waktu itu gue kelas 
12), kerjain soal un, sampe persiapan buat sbmptn. Gue juga sempetin buat baca blog zenius yang sangat 
bermanfaat. sebelum pengumuman snmptn keluar gue masih terus belajar buat SBMPTN soalnya ragu bisa 
keterima. eh alhamdulillah gue bisa lulus SNMPTN di univ favorit pula. Seneng banget pokoknya. Terima kasih 
Zen!!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Zulfa Salsabila

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@zulfasalsa

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/profile.php?
ref_component=mbasic_home_header&ref_page=%2Fwap%2Fhome.php&refid=8&_rdr

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

zlfslsbl22@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 10 Samarinda

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 10:16:23 PMTuesday, May 10, 2016 10:16:23 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 10:21:04 PMTuesday, May 10, 2016 10:21:04 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:4000:04:40
IP Address:IP Address:  114.121.231.55114.121.231.55
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Asik banget! Apalagi karena aku anak ipa yang pengen banget masuk akuntansi harus belajar dari awal pelajaran 
kayak sosio, sejarah, dll. Aku milih zenius karena liat banyak banget yg puas habis pakai zenius, jadi kucoba deh. 
Ternyata emang asik, apalagi pelajaran sosiologi dan ekonomi. Aku suka banget cara tutornya ngajar. Sukse terus 
ya, Zenius!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Afifah Bilqis

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@afaaafh

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

Https://www.facebook.com/afifah.bilqis

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Afifah.bilqis248@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 3 Pontianak

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pertanian - Institut Pertanian Bogor

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 9:29:58 PMTuesday, May 10, 2016 9:29:58 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 10:21:16 PMTuesday, May 10, 2016 10:21:16 PM
Time Spent:Time Spent:  00:51:1700:51:17
IP Address:IP Address:  202.67.35.17202.67.35.17
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sejak masuk SMA, aku gregetan banget pengen masuk jurusan ilmu gizi gegara gemes liat orang di sekitarku cuma 
asal makan dan gak melek gizi. Dan aku termotivasi buat masuk ke IPB yang akreditasi prodi Ilmu Gizi nya A. 
Mimpi itu aku bawa selama SMA dan setiap ditanya "Mau masuk mana?" selalu kujawab "IPB ilmu gizi hehe".

Tapi namanya manusia, hatinya kadang kadang ragu dengan pilihannya sendiri. Aku mulai gak tertarik dengan ilmu 
gizi, malah bergeser ke pertanian berkat liat foto Presiden Soekarno dengan quote yang intinya kalo soal pangan 
adalah soal hidup atau mati.... aku bertekad majuin pertanian Indonesia!

Aku anak aksel. Satu-satunya kelas aksel yang ada di Kalimantan Barat. Namanya aksel, pelajarannya cepet 
banget dong? Wah, otakku yang udah kelamaan libur beberapa bulan harus dipaksa dimasukin pelajaran. Alhasil 
nilai nilai aku semunya anjlok parah dibanding pas SMP. Aku takut ngecewain mereka yang memandang kelas 
aksel sebagai "kelas yang isinya anak pinter". Belum lagi nama aksel kami di sekolah namanya "Cerdas Istimewa". 
Wah kalo tau siswanya gak secerdas dan gak seistimewa yang mereka kira, gimana dong?

Berangkat dari keresahan itu, Tuhan sepertinya ga mau aku berlarut larut dalam kesedihan meratapi nilai nilaiku 
yang begitu menyedihkan. Aku dipertemukan dengan zenius.net. ??

Awalnya aku sering liat fanpagenya di facebook, karena penasaran aku mulai explore apa aja sih yang ada di 
zenius.net. Waktu itu aku buka Zenius Learning dan karena saat itu aku gak percaya diri dengan nilaiku, aku coba 
buka Self Concept. Aku tonton videonya, dengerin setiap kata yang Sabda bilang, dan... jeng jeng jeng. Aku jatuh 
cinta pada pandangan pertama...

Gak lama setelah jadi member premium, aku baca artikel Faisal dan Glenn tentang strategi milih jurusan di PTN dan 
beberapa artikel tentang SBMPTN. Tiba tiba semacam ada dorongan kuat buat belajar lebih giat. Dan akulah orang 
pertama di kelas yang lebih mentingin SBMPTN daripada SNMPTN. Dan aku start belajar lebih awal.

Aku yang males belajar materi yang gak aku ngerti, setelah ketemu zenius.net jadi lebih sering belajar di rumah. 
Hasilnya, aku jadi lebih aktif di kelas dan nilai ulangan harianku banyak yang naik! Dan aku bisa ngejar materi yang 
aku gak ngerti di kelas.

Thanks zen! Aku keterima di Agronomi dan Hortikultura IPB pilihan kedua (tapi bersyukur ga keterima di pilihan 
pertama wkwkwkwk). Aku bakalan tetap mantengin video video zenius yang belum ke-eksplor! :)

Gegara zenius aku ga terobsesi mikirin pengen lulus lewat SNMPTN. Karena itu cuma bonus. Dan alhamdulillah aku 
dapet bonusnya. Hehe.

Aku ga perlu belajar SBMPTN lagi tapi kayaknya aku bakalan penasaran deh gak ikut SBMPTN. :')

Thanks a bunch, I love you to the moon and back, Zen! ❤
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Feri Arosa

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@FeArtFemeli06

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/feri.arosa.3

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

ferry.arosa@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 1 Garut

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Bisnis Manageman - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

KIMIA oh kimia :( kelihatannya susah pisan apalagi pas bagian nentuin pH , mau pake rumus apaan ? pake rumus 
buffer, asam-basa biasa, atau hidrolisis. Berkat Zenius dengan konsepnya yang keren dan simple jadi mudah 
dipahami. Alhasil nilai ulangan harian, UN lumayan tinggi
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Julia Rahma Ashrini

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@juliarahma_a

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

juliarahmaa@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 2 Jombang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kalo buat snmptn gak ada sih, soalnya baru pake zen buat UN. kebetulan aku beli DVD pembahasan UN dan 
alhamdulillah bisa dapet 10 besar di sekolah, meskipun belum mencapai target yang aku bikin. Makasih banget. 
Zen.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 10:27:13 PMTuesday, May 10, 2016 10:27:13 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 10:30:33 PMTuesday, May 10, 2016 10:30:33 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:1900:03:19
IP Address:IP Address:  202.67.46.30202.67.46.30

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2016

#65

113 / 171

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2016



114 / 171

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2016



Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Akmal Ramadhan Arifin

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@akmalo

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/therealakmal

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

akmal.ramadhan28@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 47 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Terimakasih zenius yang udah ngebantu gua selama ini!!!! Jujur sebelom gua kenal zenius gua benci banget sama 
fisika. Tiap belajar fisika rasanya berat banget karena rumusnya bejibun dan kadang2 itungannya ribet, tapi 
semenjak belajar pake zenius gua malah ngerasa fisika itu ternyata seru!! Kadang2 gua malah suka mengaitkan 
kejadian sehari-hari dengan apa yang gua pelajarin hahaha. Terimakasih zenius!!!!

116 / 171

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2016



Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Sindu Nugroho

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sindunugroho12

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebokk.com/sindunugroho

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Sindu.aidil@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sains & Matematika - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi gini, gue makai zenius akhir semester ganjil kelas 12 . gue mau fokus UN sama SBMPTN. Pokoknya yg 
diajarkan zenius keren bangeet deh. Ngebantu gue bangeet dalam pengerjaan soal. Alhamdulillah semua itu 
terbayarkan gue lolos SNMPTN ????
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Bagas Ramadhan Ananto

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@bagasr_ananto

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/bagas.ramadhanananto

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

bagasramadhana007@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Gresik

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Mesin - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius mah keren bener. Bukan sekedar main rumus aja tapi kita diberitahu darimana rumus itu datang dan 
diajarkan konsep-konsep mengenai materi tersebut.Tau zenius dari kelas 11 semester 2 hasilnya berpengaruh 
banget. Alhamdulillah bisa meningkatkan nilai raport semester 4,5, dan 6. Alhamdulillah juga aku bisa masuk Teknik 
Mesin ITS lewat jalur SNMPTN 2016.Makasih zenius. Hehehehe
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Isdayanti

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@iisd24_

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/IisdayantY

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Iisdayanti24@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMKN 45 JAKARTA

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas ekonomi - Universitas Negeri Jakarta

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius bantu gue pas mau UN mtk sama persiapan sbmptn kadang belajarnya sampe jam 1 malam tapi karena udh 
keterima snmptn gue kasih akun zen gue ke temen gue , gue suka bgt tutor sosio ka pio asli dia asik orangnya 
makasih ya zen
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Chairani Rahiimi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rahiimichairani

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/rahiimichairani

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

rahiimi_c@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Karawang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Padjajaran

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 11:01:37 PMTuesday, May 10, 2016 11:01:37 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 11:04:23 PMTuesday, May 10, 2016 11:04:23 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:4500:02:45
IP Address:IP Address:  36.71.201.21936.71.201.219
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Selama aku belajar di zenius.net, jangan ditanya lah gimana belajarnya. Sumpah itu asyik pake banget! Yang 
namanya doyan belajar beneran doyan. Entah kenapa, kalo nonton video Zenius suka ngomong "Oh", "dih baru 
tau", "anjir gila lah mantep", dsb wkwk. Zenius ngebantu soal pilih jurusan pas beneran galau soal jurusan. Jangan 
milih jurusan karena prospek! Pilih jurusan yang emang bener-bener kita mau telusuri, tanpa disuruh siapapun. Itu 
yang namanya 'Passion'.
Saranku, jangan ngarepin SNMPTN! SNMPTN itu kayak doi, cuman lebih ekstrem. Serius, deg-degannya melebihi 
ditembak sama doi wkwk (kata temen :v)
Sambil nunggu SNMPTN, mending belajar buat berjuang SBMPTN sama UMPTN. Karena ditolak SNMPTN itu 
emang sakit, mangkannya jangan ngarepin wkwk.Sukses wahai pejuang PTN!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ardy Fadli

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ardyfadli

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

Facebook.com/ardy.fadli20

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

ardyfadli20@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 9 Bekasi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Kimia Unsoed

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 10:58:40 PMTuesday, May 10, 2016 10:58:40 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 11:11:50 PMTuesday, May 10, 2016 11:11:50 PM
Time Spent:Time Spent:  00:13:0900:13:09
IP Address:IP Address:  223.255.230.5223.255.230.5
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gua gak nyangka bisa lolos SNMPTN 2016. Jujur aja nilai rapot gua tuh naik turun naik turun, bahkan kalo dirata2in 
nilainya ga sampe 8. Tapi.. ada 1 pelajaran yang dari kelas 10-11 itu nilainya cenderung naik, yaitu kimia. Jujur aja 
gua baru punya akun resmi zenius pas januari 2016, karna ketika pertama kali gua kenal zenius, itu dikasih tau 
temen les gua. Akhirnya gua minjem id nya dan dikasih :D selama periode oktober 15 sampe januari 16 gua 
maksimalin bngt zenius. Dan membuahkan hasil, khususnya untuk pelajaran Kimia sama Biologi. Rapot semester 5 
gua yg merupakan rapot penentuan jalur SNMPTN pada naik nilainya hahahah :D But.. yang nilainya stabil cuma 
kimia doang, karna nilai gua yang lain udah pada naik turun kaya gunung. Nilai kimia gua bahkan naik paling tinggi 
di kelas zen.. itu semua berkat tuhan diperantari oleh zenius. Sebenrnya ceritanya masih panjang, bahkan sempet 
Paket Malem di warnet beberapa kali cuma buat belajar zenius. Intinya gua keterima di SNMPTN karna zenius deh, 
zenius bantu and ngasih harapan buat gua.. kalo nilai kimia gua gak naik, mungkin gua harus muntah darah sambil 
bergadang + nonton zenius untuk berjuang di SBMPTN. Tapi.. tuhan berkata lain :D Btw gua juga liat tips2 dari Zen 
bahwa Pilihan Pertama di SNMPTN itu peluangnya paling besar, so gua berani milih Kimia Unsoed di pilihan 
pertama :troll. Hahaha. THANKS ZENIUS, thanks kak pras, sabda, wisnu, oki, dll yang udah bantu gua :,) :p
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Amelia Kristina

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@amelkrstna

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/amelia.kristina.79?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

krstnamelia12@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Tambun Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi - Universitas Diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 10, 2016 11:09:19 PMTuesday, May 10, 2016 11:09:19 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 10, 2016 11:44:43 PMTuesday, May 10, 2016 11:44:43 PM
Time Spent:Time Spent:  00:35:2300:35:23
IP Address:IP Address:  139.0.39.90139.0.39.90
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Hai Zenius!!! Puji Tuhan aku lolos SNMPTN 2016. Terimakasih untuk para tutor kece zenius yang selalu nemenin 
aku dari pagi ke pagi lagi, yang buat aku harus relain nongkrong depan layar laptop dengan aneka pose, apalagi 
pas jelang UN. Terimakasih Zenius. Strategi SNMPTN aku yang pertama berserah kepada Tuhan. Jujur pas itu aku 
galau banget mau pilih jurusan apa, aku cari info sana-sini tentang aneka jurusan, akhirnya aku pilih FE UNDIP. 
Menurut aku SNMPTN adalah bonus jd tetap persiapin SBMPTN. Pilih jurusan yang menantang kita tapi kita harus 
tahu diri sama nilai kita juga, soalnya SNMPTN kan lebih mengutamakan nilai rapot. Jangan sekali-sekali 
menyepelekan temen yang nilainya dibawah kita dan terlalu bangga/minder sama ranking paralel dari guru BP. 
Selama nunggu hasil SNMPTN usahain buat suasana akrab dengan orang-orang yang ada disekitar kita agar 
didoain dapet univ impian. Hehe. Minta doa restu dari orangtua, beri penjelasan dan yakinin dgn sebaik-baiknya ke 
ortu kalau misalnya mereka ngga izinin buat pilih doi. SEMANGAT!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Fajri

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@mhdwfajri

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Muhammadfajri0111@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Batusangkar

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik- Universitas Gajah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 12:01:14 AMWednesday, May 11, 2016 12:01:14 AM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 12:11:28 AMWednesday, May 11, 2016 12:11:28 AM
Time Spent:Time Spent:  00:10:1300:10:13
IP Address:IP Address:  36.76.54.4236.76.54.42
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Waktu itu masih inget lagi galau mau ngambil jurusan apa, terus nonton2 video zenius yg zenius learning nya. Eehh 
ternyata Sabda bilang sesuatu. "Lo tau gak jurusan yg sering dianggap cetek ama orang lain , padahal itu jurusan 
keren banget buat ngembangin pengetahuan lo. Yaitunya , sabada bilang : 1 ilmu filsafat 2 sosiologi. Jeng jeng! Pas 
sabda bilang sosiologi, gue langsung mikir " waduh ini nih pencerahan yg gue butuh". Selama ini orang2 disekeliling 
gue menekan gue terus, supaya jangan ambil itu jurusan , karena prospek kerjanya gak jelas. Daaan waktu sabda 
ceramah panjang lebar mengenai kegunaan ilmu pengetahuan itu bukan cuma sekdar buat cari uang , gue buletin 
tekad buat ngambil jurusan ini di UGM. Dan alhamdulillah gue keterima hahaaa. Padahal gue udah prepare sbm 
sejak awal. Sampe2 gue udeh dapet passing grade 70%. Eeeh ternyata gue udah lulus snmptn. Pokonya 
terimakasih banget buat zenius, udah ngasih gue mindset baru. Zenius lo keren abis! Canggih boy!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pancari Winayang

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@pancariwinayang

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/pancari.winayang?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Pancariwinayang@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 3 Kota Tangerang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 6:12:41 AMWednesday, May 11, 2016 6:12:41 AM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 6:18:05 AMWednesday, May 11, 2016 6:18:05 AM
Time Spent:Time Spent:  00:05:2300:05:23
IP Address:IP Address:  36.71.152.9536.71.152.95
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Saya membeli zenius setelah selesai UN. Jadi waktunya udah mepet banget untuk SBMPTN. Banyak banget 
penjelasan sekaligus pencerahan dari Zenius yang membuka pikiran saya tentang masa depan. Penjelasannya 
mudah dimengerti dan komunikatif. Walaupun akhirnya saya lolos SNMPTN, tapi ga ada kata nyesel atau sia-sia 
belajar di Zenius. Saya agak nyesel karena telat untuk bergabung dengan Zenius. Terimakasih Zenius atas 
pengajarannya. Sukses terus yaa..
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Afifah Rahayu

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@afinee_

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

www.facebook.com/afii.marvell.icious

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

afifahrahayu@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 81 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Kimia - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Saya merasa sangat terbantu memakai zenius, terutama pada hari-hari saya yang padat di luar sekolah. Zenius 
sangat  membantu saya dalam belajar di segala kondisi sehingga tidak ada kata tertinggal buat saya.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 7:32:49 AMWednesday, May 11, 2016 7:32:49 AM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 7:36:18 AMWednesday, May 11, 2016 7:36:18 AM
Time Spent:Time Spent:  00:03:2900:03:29
IP Address:IP Address:  202.62.17.122202.62.17.122
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Agata Kurnia Indah Pertiwi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@indah0102

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/agata.pertiwi

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

agata_indah@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAK Sang Timur Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Sebelas Maret

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sebenernya, Zenius ini nggak terlalu berpengaruh pada SNMPTN karena baru gunain kelas 12 semester 1 akhir. 
Tapi, Zenius sangat membantu untuk ujian2 disekolah dan persiapan SBMPTN sebelum pengumuman SNMPTN.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 8:20:20 AMWednesday, May 11, 2016 8:20:20 AM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 8:23:45 AMWednesday, May 11, 2016 8:23:45 AM
Time Spent:Time Spent:  00:03:2400:03:24
IP Address:IP Address:  180.252.20.7180.252.20.7
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Lalu Wahyu Kusuma Aryaguna

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@wahyu_aryaguna

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/laluwahyukusuma

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

wahyuaryaguna@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Praya

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Geografi-UGM

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 9:18:50 AMWednesday, May 11, 2016 9:18:50 AM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 9:24:33 AMWednesday, May 11, 2016 9:24:33 AM
Time Spent:Time Spent:  00:05:4300:05:43
IP Address:IP Address:  112.215.154.246112.215.154.246
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this
question
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Khusnul Khalifah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@khusnulkhalifah

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/khusnulkhalifah

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Khusnulkhalifah17@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Garut

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 7:18:56 AMWednesday, May 11, 2016 7:18:56 AM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 10:23:28 AMWednesday, May 11, 2016 10:23:28 AM
Time Spent:Time Spent:  03:04:3103:04:31
IP Address:IP Address:  180.214.232.10180.214.232.10
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya kenal zenius tuh gara-gara dikenalin sama kakak kelas yang pakai zenius juga. Terus pertama belajar 
pake zenius kok ngerasa useless gitu, sampai akhirnya disuruh (lagi) baca artikel-artikel di blognya zenius and it 
works. Sampai baca belasan sampai puluhan artikel zenius yg membuat semangat semakin membara-bara, seperti 
api sehingga mendongkrak semangat belajar. Pokoknya zenius nemenin mulai dari galau hingga pada saatnya 
ternyata usaha serta doa selama ini dikabulkan, lulus snmptn. Semoga semua ilmu yg telah diberi melalui zenius 
selalu bermanfaat dan menerangi banyak orang. Terimakasih, zen!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mutmainna

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@mutmnna

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

mutmnna@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Lembo (Sulawesi Tengah)

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas MIPA (matematika) - Universitas Hasanuddin

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 10:15:01 AMWednesday, May 11, 2016 10:15:01 AM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 10:36:51 AMWednesday, May 11, 2016 10:36:51 AM
Time Spent:Time Spent:  00:21:4900:21:49
IP Address:IP Address:  114.125.169.48114.125.169.48
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awal kenal zenius sebenarnya waktu kelas 11. Waktu itu aku lagi nyari video pembahasan soal soal olim math 
tahun sebelumnya di YT, sampai ketemu iklannya zenius. Karena tertarik dengan cara mengajarnya yang santai 
(bahasanya anak gaol banget) akhirnya aku berniat mau beli paket xpedia 2.0nya. Dan baru sempat beli waktu lagi 
liburan kenaikan kelas, karena emang nunggu liburan dulu (sulteng-sulsel jauh coy).

Dan the power of zenius ini otak yang sebelumnya berasa kayak berat banget jadi ploooong. Seegeeeeer(?) 
Sebodohamat mo dibilang lebay yang penting ini bener bener plong. Dan berasa malu banget selama ini ngapalin 
rumus ternyataa oh ternyata rumus itu bisa diakalin. Bahkan gak masalah gak tau rumus kalo ngerti konsepnya. 
Dan yang paling aku suka di zenius itu utamain konsep! Zenius benar benar telah mengubah duniaku
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Imroatul Fauziah

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@iim_fauziah

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://mobile.facebook.com/imroatul.fauziah.1

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

iimfauziah_chx@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Kepanjen

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Malang

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama makasih loh selama setahun ini nemenin belajar. Nyesel banget kenapa baru kenal zenius.net kelas 12 
kenapa enggak dari dulu ?????? Ini ngebantu banget buat ngerjain PR Ulangan Harian UTS UAS sama UN. Video 
nya juga gak ngebosenin, kadang ada yg kocak juga. Intinya zenius.net asik abis??????

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 12:19:38 PMWednesday, May 11, 2016 12:19:38 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 12:31:08 PMWednesday, May 11, 2016 12:31:08 PM
Time Spent:Time Spent:  00:11:3000:11:30
IP Address:IP Address:  120.169.255.73120.169.255.73
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Aldy Bagaztian

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Aldybagaztian

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/muhammad.bagaztian

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

aldybagaztian@yahoo.co.id

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Terara

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius is the best choice for anything choice

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 1:00:23 PMWednesday, May 11, 2016 1:00:23 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 1:02:34 PMWednesday, May 11, 2016 1:02:34 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:1100:02:11
IP Address:IP Address:  112.215.44.201112.215.44.201
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ivan divya fauzan

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ivandivya

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/ivan.f.kennedy?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

ivanfauzan9@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA 2 Ngawi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas ilmu sosial dan politik - Universitaa Pembangunan Nasional Veteran jatim

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Membantu banget. pokoknya kalo guru nerangin nya kurang jelas. Langsung deh buka si zenius

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 4:57:38 PMWednesday, May 11, 2016 4:57:38 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 5:01:28 PMWednesday, May 11, 2016 5:01:28 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:5000:03:50
IP Address:IP Address:  110.138.96.13110.138.96.13
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Nokky Farra Fazria

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nokkyffz

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/nokkyfarra

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

nokkyfarra@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Tuban

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Kesehatan Masyarakat - Universitas Airlangga

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 5:00:32 PMWednesday, May 11, 2016 5:00:32 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 5:11:44 PMWednesday, May 11, 2016 5:11:44 PM
Time Spent:Time Spent:  00:11:1200:11:12
IP Address:IP Address:  125.164.226.242125.164.226.242
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku udah kenal zenius dari awal sma kalau gasalah, tapi aku baru make 2minggu lalu buat persiapan sbmptn. 
sudah sejak lama aku tertarik sm zenius, makanya aku percaya zenius buat bantu aku persiapan sbm. soalnya, aku 
orangnya males gerak buat keluar bimbel. mahal-mahal jugak bimbel diluar sana. ak jg cuma 40% brhrp sm snm. tp 
trnyata ak lolos snmptn bener2 krn kbrntgn dr Allah. 

trimakasih zenius telah menemaniku menjadi calon pejuang sbm. semangat buat teman2 pejuang sbm yg lain!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fijar Suwarno Putri

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fijarsputri

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

fijarsuwarnoputri@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA 1 KAJEN PEKALONGAN

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

BIMBINGAN DAN KONSELING - UNS

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

zenius temen diakhir masa masa SMA. Selama pakai zenius gak ada istilah ngapalin rumus tapi memahami 
konseplah yang paling penting.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 5:11:08 PMWednesday, May 11, 2016 5:11:08 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 5:14:01 PMWednesday, May 11, 2016 5:14:01 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:5300:02:53
IP Address:IP Address:  120.164.43.153120.164.43.153
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Firdha Afsari Putri

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@firdhafsari

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

firdhafsari@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Magetan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Kimia - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius bener2 ngebantu banget dalam proses pembelajaran sehari2, tiap hari selalu sempetin buka zenius buat 
ngulangi materi yang udah di ajarin di sekolah. sehari sebelum ulangan harian, uts, uas, dan ujian apalah itu, zenius 
bener2 jadi jawaban dari setiap pemahaman materi.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 5:11:59 PMWednesday, May 11, 2016 5:11:59 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 5:16:47 PMWednesday, May 11, 2016 5:16:47 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:4800:04:48
IP Address:IP Address:  114.125.77.219114.125.77.219
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Salma Nur Atikha

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@salmaatikha

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/salma.atikha

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

salmaatikha@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Muhammadiyah 1 Klaten

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Peternakan - Institut Pertanian Bogor

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ngebantu banget dalam belajar pokoknya the best lah zenius. semoga jaya terus ya zen

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 5:02:45 PMWednesday, May 11, 2016 5:02:45 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 5:41:40 PMWednesday, May 11, 2016 5:41:40 PM
Time Spent:Time Spent:  00:38:5500:38:55
IP Address:IP Address:  202.67.46.18202.67.46.18
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Devika Putri Utami

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@devikakived

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

facebook.com/dlovaticsmiler

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

itsdevikka@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 1 Serang Baru

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sains & Teknologi - UIN Syarif Hidayatullah

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 5:48:51 PMWednesday, May 11, 2016 5:48:51 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 6:40:19 PMWednesday, May 11, 2016 6:40:19 PM
Time Spent:Time Spent:  00:51:2700:51:27
IP Address:IP Address:  112.215.63.18112.215.63.18
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

gue kenal zenius dari kakak kelas alumni waktu kelas XII semester 1, tapi baru jadi premium semester 2. Yang bikin 
gue ragu adalah gue takutnya belajar di zenius sama kayak sekolah, dengerin guru gitu bete cuma bedanya zenius 
itu online. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue orangnya malesan kalo suruh les alias mager, jadi ya akhirnya gue beli 
langsung voucher zenius yang 300ribu, pikir gue lumayan buat perang sama temen-temen gue yang udah bimbel di 
luar sana.

Setelah gue aktivasi kode, gue langsung loncat ke TPA karena tujuan gue daftar zenius itu buat nyiapin SBMPTN. 
Set.. gue siapin buku, alat tulis, headphone dan mulai belajar. And guess what gue salah besar terhadap zenius ini 
haha salahnya gue waktu pertama kali kenal gue gak langsung lihat-lihat video yang gratisnya dulu jadi kelamaan 
mikir dan 6 bulan setelah kenal baru melangkah ke jenjang yang lebih serius. Berasa belajar sama masternya, tapi 
seumuran, terus ngerti banget sama sikon anak-anak macem gue yang mager kalo ga di suruh belajar. Gue baru 
tau nih ya kalo perkalian kaga perlu susun ke bawah, kotak segitiga dan kodok bisa masuk matematika hahaha jatuh 
cinta pada pandangan pertama deh.

Karena nilai kelas XI gue sempet anjlok gue berharap di semester terakhir ini gue bisa ambil kesempatan belajar 
sebaik mungkin biar gak jeblok-jeblok amat, terutama di pelajaran matfis. Alhasil 3 bulan bareng zenius nampol 
banget, gue makin ngerti sampe akar-akarnya pelajaran kimia, matfis gue mendingan, ngerjain ulhar juga lumayan 
nih. Karena di zenius diajarin bukan cuma buat ngerjain soal tapi ngerti konsep! Jadi mau soal diotak-atik kaya 
apapun tetep aja bisa ngerti karena udah paham apa yang bikin soal begini, gimana cara ngerjainnya, dan lain-lain. 
Yang bikin gue senengnya ada zenius blog yang isinya gak cuma tentang pelajaran, tapi ada tips-tips belajar, 
seputar kampus, info pengetahuan umum. Terus juga sering disematkan quotes motivasi gitu bikin gue gak mager-
mageran lagi haha..

Pas pendaftaran SNMPTN dibuka gue langsung mikir ga bakal lolos, soalnya sekolah gue itu sekolah baru dan 
alumni yang lanjut ke kampus tujuan gue juga sedikit, gak ada malah, sedih deh. Gue juga denger-denger kalo 
SNMPTN/SBMPTN selain lihat nilai itu kan lihat alumni sekolah dengan kampus tujuan, nah disitu gue merasa agak 
down. Tapi gue pikir-pikir lagi kita kan punya kesempatan yang sama, siapa tau jalan gue lewat snm, kalo gak ya 
Allah mau menguji gue seberapa besar kemauan & usaha gue buat mengejar apa yang gue cita-citakan.

Dan akhirnya tgl 9 gue ke sekolah, gue gak tau kalo pengumuman snm dipercepat. Pas banget jam 1 siang gue cek 
di web SNMPTN pake satu HP temen gue buat bertiga. Pertama temen gue cek, dia gak dapet, wah udah roman-
romannya nih ga dapet. Pas giliran gue.. eh masuk! Gue coba lagi tuh dan beneran ada tulisan selamat anda 
dinyatakan lolos blablabla... asli gue teriak-teriakan ga jelas, ga percaya! Temen gue yang satu lagi keterima di 
Undip. Alhasil gue bertiga pelukan udah kayak Teletubbies teriak ga jelas sampe mengganggu anak-anak yang lagi 
latihan buat pensi hahaha..

Gue masih punya 2 bulan voucher zenius nih lumayan buat ngerjain soal-soal sama buat adek gue yang mau UAS 
hehe buat temen-temen, adek-adek sebangsa setanah air, gak ada kata terlambat buat belajar, apalagi bareng 
zenius. Asli keren dibikin nagih lo sama pelajaran!

Thanks a lot buat Kak Erik dan kawan-kawan yang ngenalin gue ke Zenius, dan para tutor zenius yang keren 
sukses selalu yaa :)
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Dwi Pratiwi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

Https://www.faceboook.com/dwprtiwi

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Dwprtiwi98@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 3 Sorong

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Jurusan Farmasi - Universitas Hasanuddin

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 5:14:56 PMWednesday, May 11, 2016 5:14:56 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 6:40:43 PMWednesday, May 11, 2016 6:40:43 PM
Time Spent:Time Spent:  01:25:4701:25:47
IP Address:IP Address:  125.162.247.208125.162.247.208
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Setelah naik kelas 12 bener-bener ngerasain harus ikut bimbel di luar jam sekolah. buku cetak itu gak cukup untuk 
ngerjain soal-soal yang dikasih. Awalnya ngerjain bareng temen-temen, terkadang ketika nemu soal yang sulit kita 
tanyain ke temen yang emang udah ikut bimbel. Dapat sih jawabannya, tapi ketika disuruh ngejelasin dianya gak 
tau, "Yang ngerjain guru bimbel, lupa kenapa bisa jadi gitu." Lah -_- tapi tetap ditulis sih jawabannya baru 
dipelototin kenapa bisa begitu xD. Setelah itu baru deh dibahas sama guru soal-soal yang sulit. Tapi kalau ada 
ulangan, soal yang keluar itu soal yang udah dikasih dan kita kerjain sebelumnya, jadi jatuhnya malah ngehafal soal 
dan jawabannya. Di situ saya mulai ngerasa kurang cocok dengan cara belajar seperti itu.
Dan mulailah saya mengutarakan keinginan untuk ikut bimbel ke orangtua, tapi mereka kurang setuju karna 
memang selama ini saya tidak pernah ikut bimbel dan nilai saya baik-baik saja dan bagus. Terakhir bimbel waktu 
mau UN SD dan gratis jadi ikut itupun juga cuma seminggu sebelum UN xD selain itu, saya termasuk malas juga 
kalau habis sekolah trus masih harus ke tempat les.
Tapi hampir semua guru nerapin cara belajar yang ngasih soal terlebih dulu biar kita belajar sendiri trus kalau gak 
ngerti ditanyain dan sekali lagi, saya gak cocok pake cara belajar yang kayak gitu. 
Jadinya iseng-iseng deh cari video penjelasan di youtube siapa tau bisa les online. Kebanyakan sih videonya bikin 
ngantuk bahkan gak ditonton sampe habis. Tapi tetep nyari sih, eh nemu channel zenius yang enak banget 
penjelasannya dan pastinya gak bikin ngantuk. Seneng banget pas dapat video yang ideal untuk belajar. Langsung 
deh ke webnya trus bikin akun. 
Terus mulai bicara lagi sama orangtua kalau mau ikut les online aja. Sempet diremehin masa sama orangtua karna 
mereka pikirnya apasih les online paling penipuan. Emosi duh. Tapi gak nyerah gitu aja. Saya akhirnya nabung 
sendiri untuk beli voucher zenius dan akhirnya kebeli.
Bener-bener ngerasain manfaat pake zenius, udah bisa ngerjain soal yang dikasih guru dengan lancar sampe-
sampe suka ngomong sendiri, "wah untung udah belajar ama zen. Gampang mah kalau gini." Sempet diliatin 
dengan tatapan aneh sama teman sebangku karena ngerjain soal sambil senyum-senyum. 
Pada akhirnya teman-teman yang ngeliat saya ngerjain soal lancar banget nanyain cara belajar di zenius itu 
gimana. Dan mulailah saya mempengaruhi mereka untuk ikut daftar. Walaupun masih ada teman yang ngeremehin 
les di zenius karna susah kalau mau nanya pelajaran yang belum dimengerti. Senyumin aja sambil bilang, "habis 
belajar ama zenius bakal ngerti banget kok, kan diajarin dari konsep :)"

Sedih banget tanggal 6 kemarin voucher zeniusnya habis. Tapi orangtua yang udah liat perkembangan saya belajar 
dengan zenius ngebayarin vouchernya sampe 3 bulan kedepan hehe. Iya gak ngarep snmptn, belajarnya sbmptn 
dari bulan desember.
Besoknya tanggal 7 pengumuman UN dan di situ kaget banget bisa peringkat 4 umum di sekolah. Nilai UN juga 
cukup memuaskan.  Dan pada tanggal 9 terharu banget bisa diterima di Universitas Hasanuddin pilihan pertama. 
Terima kasih zenius, senang banget bisa ketemu dan belajar bareng zenius. Gak ada penyesalan sama sekali 
belajar bareng zenius walaupun udah terlanjur ngelanjutin voucher 3 bulan kedepan. Penyesalan satu-satunya itu 
cuma kenapa gak kenal Zenius dari dulu :""
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Lifiany annisa

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@annisalifianya

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://mobile.facebook.com/lifiany.annisa

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Lifianya@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 17 Siak

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

fakuktas mipa-universitas diponegoro

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ngebantu bgt deh buat snmptn.. kalau temen2 yang lain pada konsultasi di tempat les nya, aku cuma baca2 
blog zenius aja udah ngebantu bgt buat milih jurusan, buat urutan jurusan nya juga. Makasih banget buat zenius??

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 7:23:42 PMWednesday, May 11, 2016 7:23:42 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 7:36:54 PMWednesday, May 11, 2016 7:36:54 PM
Time Spent:Time Spent:  00:13:1100:13:11
IP Address:IP Address:  202.67.45.40202.67.45.40
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Brando lourdes Yehezkiel Panjaitan

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@braaando

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/brando.panjaitan

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

brandolyp@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA CENDANA MANDAU

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Mesin - Universitas Sebelas Maret

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Soal anti remed nya MAJUUUUR BANGET !!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 9:54:26 PMWednesday, May 11, 2016 9:54:26 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 9:56:44 PMWednesday, May 11, 2016 9:56:44 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:1800:02:18
IP Address:IP Address:  36.84.67.18936.84.67.189
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Syafira Alfianida

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@salfianida

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this
question

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

syafira.alfianida@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Kalianda

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknologi Industri Pertanian - Institut Pertanian Bogor

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 10:20:17 PMWednesday, May 11, 2016 10:20:17 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 10:28:27 PMWednesday, May 11, 2016 10:28:27 PM
Time Spent:Time Spent:  00:08:1000:08:10
IP Address:IP Address:  202.67.42.42202.67.42.42
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Assalamualikum wr.wb hai aku Fira dari Lampung, aku mau nyeritain nih kesan aku pas pake zenius. Aku merasa 
bersyukur dan seneng banget pas buka web snmptn kalo aku lolos di IPB dan disalah satu jurusan favorit, my 
dream come true! Aku kenal zenius dari kelas 11. Aku merasa terbantu banget pake zenius karena pelajaran yang 
belum aku ngerti bisa terselesaikan dengan konsep dari zenius yang luar biasa canggih. Makasih banyak buat bang 
sabda dkk yg udah ngubah mindset aku. Aku ngerasa belajar jadi enjoy menyenangkan, nilaiku pun Alhamdulillah 
bagus-bagus. Aku sering banget buka blog zenius buat liat-liat info dan sarannya, and its worth it!!! Sukses terus 
buat Zenius. Semua ulangan jadi gampang kalo ngerti konsep mah wkwk.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhamad Rifqi Fauzi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fauzi_rifky

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/fauzi.rifky.muhamad

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

rifqifauzi.m@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Margahayu

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Padjajaran

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 11, 2016 10:49:15 PMWednesday, May 11, 2016 10:49:15 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 11, 2016 10:57:38 PMWednesday, May 11, 2016 10:57:38 PM
Time Spent:Time Spent:  00:08:2200:08:22
IP Address:IP Address:  112.215.64.73112.215.64.73
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awal kenal zenius dari stalk twitter waktu kelas 10 , apaan nih web buat belajar , coba ah nonton videonya , ternyata 
gila keren banget! langsung caw beli kaset zenius waktu itu , (waktu itu beli cd xpedia nya matdas) udah sampe lalu 
nonton aja cd nya ya , dan kebetulan itu mau ulangan matematika , dan ternyata manjur coy ! ulangan ga di remed ! 
(padahal selama kelas 10 ulangan mtk selalu langganan remedial) setelah itu lanjut aja pake zenius , sampe 
sekarang , dan emang enak bangeet sumpah! dan pas lagi ngambis buat sbmptn ternyata dapet rezekinya di 
snmptn , makasih banyak zen untuk 3taun kurang nya ! doakan juga gue sukses ya nanti di ptn nya hahahaha
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Aji Jayusman

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ajijayusman

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/pentingpisan

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

jabolomerez@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Baleendah

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Ilmu PAI Universitas Pendidikan Indonesia

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, May 12, 2016 8:44:09 AMThursday, May 12, 2016 8:44:09 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, May 12, 2016 8:53:47 AMThursday, May 12, 2016 8:53:47 AM
Time Spent:Time Spent:  00:09:3800:09:38
IP Address:IP Address:  61.94.201.12861.94.201.128
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gua sempet ga nyangka soalnya gua tuh orang paling aktif di ekskul gua, gua ketua teater di sekolah gua kerjaan 
gua cmn mikirin garapan,garapan dan garapan  tapi suatu saat gua sadar perlu nyiapin buat kuliah yah kelas 3 gua 
konsisten buat mikirin sbmptn, gua belajar menggunakan teknik delibrate practice yang sebelumnya gua gunakan 
juga di teater dan alhasil  itupun berhasil, hari itu pengumuman snmptn telah datang haha hati gua dag dig dug dan 
gua ga berharap banyak sih eh taunya pas diliat warna ijo, beuhh rasanya seneng sekali walaupun jurusan PAI tapi 
tetep gua bersyukur dan doain ya teman2 gua mau tes sbmptn ke sbm itb. Dah gitu aja, buat lo orang sibuk di 
organisasi atau di ekskul coba deh pake zenius, ngebantu banget
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Thariq Ramadhan Alchandra Yasrial

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Thariq_Ramadhan

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/thariq.ramadhan

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

athariqramadhan@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 1 Padang Panjang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sangat menarik
Keren abis

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, May 12, 2016 9:55:48 AMThursday, May 12, 2016 9:55:48 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, May 12, 2016 10:01:18 AMThursday, May 12, 2016 10:01:18 AM
Time Spent:Time Spent:  00:05:3000:05:30
IP Address:IP Address:  36.68.9.22436.68.9.224
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ghazali Syaban

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga ada gue min

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

Ga ada min

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

realzaliq6690@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMAN 6 JAKARTA

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FAKULTAS EKONOMI - UI

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

10 JAM ZEN 10 JAM GUE BELAJAR SAMA LO EVERYDAY!! SAMPAI AKHIRNYA LOLOS ILMU EKONOMI 
ISLAM UI !!! THANK YOU SO MUCH!!!! DARI IQ GUE CUMA 88 JADI 121 SIH KEMARIN. THANKZ . WILONA I 
LOVE YOU LOL

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, May 12, 2016 10:03:11 AMThursday, May 12, 2016 10:03:11 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, May 12, 2016 10:06:30 AMThursday, May 12, 2016 10:06:30 AM
Time Spent:Time Spent:  00:03:1800:03:18
IP Address:IP Address:  114.121.131.121114.121.131.121
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Desti Ika Yanti

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@destiikayanti

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://www.facebook.com/destika17

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

desti.ikayanti17@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMK "Indonesia" Yogyakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Hewan - Universitas Gadjah Mada

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, May 12, 2016 12:34:50 PMThursday, May 12, 2016 12:34:50 PM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, May 12, 2016 1:57:54 PMThursday, May 12, 2016 1:57:54 PM
Time Spent:Time Spent:  01:23:0401:23:04
IP Address:IP Address:  180.250.145.98180.250.145.98
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Nah, ceritanya tuh pas aku mau daftar snmptn aku sempet minder kan aku anak SMK pasti peluang masuk snmptn 
itu sulit ya tidak sebesar peluang anak SMA. Tapi setelah aku baca blog zenius aku jadi dapet pencerahan aku jadi 
semakin yakin kalau anak SMK tuh juga bisa tembus snmptn :D ditambah aku juga dapet dukungan dari temen-
temenku. Nah, terus aku milih kedokteran hewan tuh di pilihan pertama. Sebenarnya aku minat di farmasi tetapi 
karena farmasi jalur snmptn gak bisa untuk anak smk yaa aku pilih FKH yang masih jadi minat aku. Sebenarnya 
aku juga masih ragu aku lolos kedokteran hewan di snmptn soalnya dari tahun-tahun sebelumnya belum ada smk 
yang di terima di FKH lewat snmptn..tapi tak apalah, aku tetep kekeh sama pilihanku simple aja kalau emang itu 
rejeki kita pasti lolos kok...

Nah pas tiba waktu pengumuman aku gak berani lihat, yaudaa terus aku suruh temenku buat buka. aku hanya 
terdiam dan pasrah... terus tiba-tiba temenku bilang "Lolos des!!" uwiihh spontan aku speechless aku gak percaya 
aku lolos pas aku lihat eh bener aku lolos alhamdullilah aku bener2 bersyukur ini merupakan buah dari sabar, 
usaha dan doaku selama ini plus berkat belajar di zenius juga :D dan akhirnya impianku untuk masuk ptn pun 
terbuka lebar. Benar-benar merupakan rejeki yang tidak disangka-sangka ^_^

Oh yaa pesen nih buat anak SMK yang pengen nglanjutin kuliah kalian jangan minder ya yang penting kalian 
berusaha semaksimal mungkin saat kelas X sampai XII, kalau ada niat pasti ada jalan, SMK bisa kok tembus 
snmptn...semangattt!!!

Oh yaa aku mau ngucapin thanks banget buat zenius yang udah nemenin aku hampir setahun ini ^_^
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

arif wahyudi

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@arifxt

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

-

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

arifwahyudi006@gmail.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Kota Solok

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik-Universitas Andalas

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, May 12, 2016 5:52:21 PMThursday, May 12, 2016 5:52:21 PM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, May 12, 2016 5:54:53 PMThursday, May 12, 2016 5:54:53 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:3200:02:32
IP Address:IP Address:  180.241.147.55180.241.147.55
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this
question
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Yula Nadhiva

Q2: Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@YulaNadhiva

Q3: Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara
jawabnya nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)

https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks

Q4: Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

yulads@yahoo.com

Q5: Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )

SMA Negeri 1 Pandaan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2016 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Budaya - Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang - Universitas Brawijaya

Q7: Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Pertama

Q8: Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk zenius

Q9: Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2016? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gw bangga telah menjadi konsumen dari produk zenius :-D.
Awalnya gw tau zenius waktu kelas XII semester satu. Waktu itu gw sedang cari2 info gitu buat persiapan sbmptn 
2016, eh taunya gw nemu nih iklannya Zenius, langsung nih gw mikir apaan tuh zenius, saking penasarannya gw 
klik tuh iklannya, terus gw pilih salah satu video yang ada disitu, dan gw pun langsung jatuh cinta sama cara 
pengajarannya. Selama belajar bareng zenius, gw ngerasain bener nih cara belajar yang "GAK PAKEK NGAFAL!!!" 
Ini manjur banget bwt gw,,,apalagi waktu pelajaran ekonomi sama sejarahnya, gw suka banget :-). Sejak itu gw sikat 
nih materi-materi sbmptn. Gw g terlalu ngarep sebenarnya sama snmptn, tapi mau gimana lagi, mungkin ini rezeki 
dari Allah, dan Alhamdulillah gw lewat jalur snmptn, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang - Universitas 
Brawijaya. Arigatou gozaimasu ZENIUS :-D. Terus maju dan cerdaskan anak-anak Indonesia!!!!!!!!
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