Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#1

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 9:50:02 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 9:55:56 PM
Time Spent: 00:05:53
IP Address: 120.161.1.163

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SITI SOLEKHAH
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Si Ti

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Temanggung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Elektro
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gw ikut bimbel slma 3tahun yg hasilnya nihil, stlh tmen gw pake zenius gw ikut2 ehh ternyata perubahan yg gw
alami gilaaaa maju bgt! Jadi suka bljr! Makasih zen udh meneni gw bljr SBMPTN slma 6bln ????????
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Time Spent: 00:06:57
IP Address: 223.255.229.249
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alifia Weni Bhamatika
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

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

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 51 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas jenderal soedirman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu enak bgt apalagi matematikanya. Dari yg awal hanya hafal rumus jadi ngerti konsep.Apalagi biologinya
udah super lengkap banget deh. Pokoknya terima kasih zenius??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Timotius Pratama Tjahja
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Timotius Pratama

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Tarakanita Gading Serpong
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
ITB
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Industri
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
tutor zenius yang namanya sabda membuka pikiran gw banget yang akhirnya bikin gw bisa masuk ITB
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Putri Nabillasari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

ga punya fb

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Blora
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Semarang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama gue mau ngucapin makasih buat zenius. GILA LO GOKIL ABIIIIIIS!!!!!
Berkat bantuan zenius gue jadi tau sebenernya passion gue itu dimana dan sekali lagi makasih banget,zen. Karena
udah nemenin gue belajar lintas jurusan.
Buat bang sabda sama bang pio,I do loveeeee youuuuu!!!!♥♥♥♥♥
Zenius amazing deh! Belajar ips tanpa hafalan,keren parah!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fauzan Deni Rywannis
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 34 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake Zenius bisa lebih gampang dalam mendalami materi serta latihan soal-soal, karena pembahasannya
asik dan perluasan materinya banyak
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ilma Fi Ahsani Nur Alaina
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Sukabumi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya iseng2 doang buka2 zenius because its all over my timeline back then, dari kelas 2 sma gue tau zenius tp
baru jadi user pas kelas 3. Dan nyaman bgt pakenya hahha alig gue emg mayan hobi belajar tp pas pake zenius
malah makin demen lagi. Gue tuh pernah mikir 'anak2 kelas gue gaboleh tau zenius exist!!!!' Because yes i was that
selfish but they eventually know you!!!! Gue bersyukur tp mereka tau soalnya mereka skrg juga lolos di ptn fav :"")
pokoknya mantap abis and now, i really mesn this, SEMUA ORANG HARUS TAU TENTANG ZENIUS!!!!!! I HOPE
WHOEVER CREATED THIS WILL HAVE A SPECIAL PLACE IN HEAVEN!!!!!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dava Kharis
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 31 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Komunikasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gilaaa pake zenius konsep banget belajarnya, ngebantu banget pas sbmptn
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
NELDO IRAWAN
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/neldo.irawan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Way Jepara
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengajarnya easy going, gurih banget penjelasannya gampang banget dicerna
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shandy
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/shandy.madridistas

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Bunda Hati Kudus
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektronika dan Informatika (STEI)
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama kali tau ada materi untuk TPA, Basic Skill, dll
Gua coba diagram venn yang ada di basic skill dan saat itu gua menyadari bahwa cara berpikir gua salah selama
ini.
Alhasil setelah itu dan latihan berulang kali, pikiran gua lebih terbuka dan alur logika gua jadi lebih baik :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ida Solikhatun
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/idasolikhatun

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 2 Pekalongan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
zenius emang gokil bangett!! aku dari SMK bisa masuk UGM lewat SBMPTN masya Allah.. nggak nyangka!
padahal di SMK nggak ada materi sosiologi, geografi, tp di zenius komplit banget! TKPAnya kereenn terutama
matdas! gokil! pas ada berita aku ketrima UGM dan STAN orang2 disekitar pada kaget dikira aku jenius padahal
dengan BELAJAR LEWAT KONSEP semua orang bisa!! emang yaaa zenius tu harusnya semua orang tauu!!
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Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:19:28 PM
Time Spent: 00:06:08
IP Address: 112.215.154.141
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
PUTU ARYA SAPUTRAWAN
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/arya.sa.33

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA CANDIMAS PANCASARI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
PENDIDIKAN MATEMATIKA
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar di zenius enak banget. Materinya jelas, tutornya oke. Kalo gak belajar di zenius mungkin gue ga bakalan
lolos sbmptn tahun ini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Daniar Amarassaphira
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Yaampun sangat gak nyangka.
Aku udah kuliah setahun di Farmasi UI. Tapi kadang suka kepikiran untuk jadi dokter karena emg udh jadi cita2
semenjak kecil juga kan.... akhirnya karena dorongan dari orang tua juga aku beranikan diri buat daftar SBMPTN
2016 padahal sebelumnya aku belom pernah ikut SBMPTN di tahun sebelumnya.
Kalo bisa dikata aku lupa total sama pelajaran SMA karena tenggelam sama mata kuliah.... Akhirnya aku mantepin
beli voucher Zenius! Pertama kalinya beli karena penasaran dan ternyata gak rugi sama sekali!!!!
Aku curi2 waktu buat belajar SBMPTN bahkan sampe suka bolos (jgn ditiru). Belajar juga dr basic dan baru ngerti
sekarang justru!!
Alhamdulillah IP tetep cumlaude dan tembus SBMPTN FK UNPAD :))) Alhamdulillah makasih banyaaak zenius
udah membantu saya selama 3 bulan ini...
Aaaahh bener2 recommended banget!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
rendi saputra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sma 1 cikarang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
universitas indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
teknik mesin
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
bagi gue zenius sangat bermanfaat bgt
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Naufal Fakhri Nugraha
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/naufal.f.nugraha

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Kuningan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius Keren pokoknya, materi-materi yang sulit untuk dipelajari setelah belajar di zenius menjadi mudah untuk
dipelajari.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Rizqan Ihnadi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/real.rizqanihnady

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 7 Banjarmasin
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya & Jurusan Sastra Inggris
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
-
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
PUTRI UTAMI NURVITASARI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/putriutaminurvitasari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Cikarang Utara
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Jenderal Soedirman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya the best deh ... ??????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Ramdhani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 2 KOTA BEKASI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Singaperbangsa Karawang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius satu-satunya bimbel di Indonesia yang gak ngajarin cara cepat tapi lebih ke basic skill dan konsep.
sangat berguna untuk ngerjain soal TKD yang bikin greget. sama soal TKPA yang tahun ini konsep soalnya beda
jauh sama tahun sebelumnya.
gigit jari tuh pejuang sbm yang selama ini masih ngapalin soal :v
Berkat Zenius yang dalam pembelajarannya mengutamakan basic skill dan konsep.
Alhamdulillah, gw bisa masuk IT UNSIKA
Jurusan yang peminatnya sampe ribuan
Thanks Zenius :) titip salam juga buat kak sabda
sama kak wilona. the best tutor in the world :v
(Sebenarnya gw juga keterima di POLITEKNIK AKA BOGOR juga lho :v)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yuniko Fatwa Pujianto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMKN 1 Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas siliwangi
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas ekonomi jurusan akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya saya pesimis, karna saya lulusan taun kemarin & lulusan SMK. Tapi setelah di rekomend temen buat
belajar di jenius, ane ragu karna semua bimbel sama aja. Ngeboseninnnnnnn. Tapi karna tekat untuk lulus sbmptn
dan budged yang minim ane teraksa, kerja sekitar 2 bulanan hanya untuk bisa beli paket zenius, alhmdulillah 2
bulan d lewati dan saya langsung pake tuh buat bimbel zenius. Ehhh alhmdulillah gak sia2 ternyata saya lolos di
pilihan pertama. Thanks zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Eva Nurfadilah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/eva.nurfadilah3?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Cilimus
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Singaperbangsa Karawang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Juruasan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
aku semenjak pakai produk Zenius yg paling hits ini, mengerjakan soal soal rasanya gak ada beban walau itu gatau
bnr gatau salah wk. mulai dr TO, PRA UN, US, UN, juga skrg SBMPTN. metodenya jg asyik bgttttt jadi kebawa
enjoy walau itu soal rumit sekali wkwk. ngerti tentang jurusan juga, pokoknya puas bgt pernah jadi
anggota+pemakai produk zenius. kerabat ku juga aku suruh pk ini, soalnya aku ongn mereka juga menikmati
rasanya bagaimana belajar tapi bikin Asiiikkkkk.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:23:17 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:26:54 PM
Time Spent: 00:03:36
IP Address: 202.62.17.185

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ADE HIKMA TIANA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Ade Hikma Tiana

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA MUHAMMADIYAH 23 JAKARTA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pastinya ada moment "Oooohhh" . jujur gua pribadi sih ngerasa nyesel baru tau produk zenius akhir2 gua jd kelas
12

20 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#21

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:17:58 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:27:53 PM
Time Spent: 00:09:54
IP Address: 118.136.226.105

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Haikal Hafis
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 4 Kota Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolaj Bisnis dan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Tiap hari dari H -4 Bulan SBMPTN gw udah belajar dengan serius dengan zenius, tiap hari tuh gw tongkrongin
zenius, gara² zenius jam gw yang tadinya males belajar pun jadi ketagihan yg namanya belajar, apalagi pelajaran
Soshum. Makanya setelah dipikirkan matang-matang gw pun memutuskan untuk lintas jurusan dan akhirnya semua
usaha gw pun mendapatkan hasil yg setimpal, gw diterima di pilihan pertama gw yaitu SBM ITB. Thanks zenius atas
ilmu-ilmu yg sudah diberikan!!!
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:24:41 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:28:46 PM
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IP Address: 115.178.235.24

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Reza
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN YOGYAKARTA 3
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Indonesia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius top!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:18:16 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:29:31 PM
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IP Address: 36.74.90.165

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rivan Rinaldi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/rivanrinaldi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 2 NGAWI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Lingkungan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jadi tahun 2015 lalu, gue ditolak 5 ptn. Akhirnya mutusin libur setahun dulu buat belajar sbmptn. September 2015
gue beli xpedia. Oktober mulai belajar pake xpedia. November mulai serius belajar buat sbmptn dan akhirnya hari
ini gue lolos SBMPTN.
Simpel aja : Zenius adalah solusi buat elo yang kepengen lolos sbmptn + punya mindset yang bagus tentang
segala hal. Rugi kalo lo gapernah kenal zenius, serius!
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:02:11 PM
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Arafah dira prameswari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/arfa.lovefeehily01

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 99 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dari dulu sih ulangan pas kelas 11 ngebantu banget, rata rata nilai aku bisa tinggi karena belajar dari zenius karena
aku males les, dan worth it bgt, terus yg sbm tuh pas ngerjain tpa sama matdas ngerasa bgt efeknyaa beruntung
sempet tau zenius :')
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:09:32 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:32:38 PM
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IP Address: 120.164.42.73

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Meitasari Perdana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/meitasariperdana

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 4 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Perikanan Jurusan Budidaya Perikanan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jadi tahun lalu tuh gua gagal masuk PTN impian. So langsung down. Ngambeg ga mau daftar kemana mana selain
kampus "itu". Akhirnya mutusin buat nunda 1 tahun buat ngejar kampus dan fakultas impian. Awalnya cuma belajar
otodidak *berbekal buku les kls 3 dulu dan pelajaran2 SMA* tapi sempet ngalamin masa masa sulit karena tb2
ngerasa bodoh. tadinya selalu rangking kelas tapi ngerjain soal SBM ga bisa:( ga tau kenapa tiba2 baca2 ttg blog
zenius,tanpa mikir panjang langsung pengen beli voucer saat itu juga (kondisinya itu udah bulan desember 2015)
akhirnya belajar zenius yg tadinya ngedown krn ngerasa ga bisa ngehapal rumus2 buat sbm,jadi lancar bgt
belajarnya krn di zenius itu diajarin KONSEP. Diajarin GIMANA CARANYA PAHAMIN SUATU KONSEP,NURUNIN
BUAT JADI RUMUS bukan dikasih rumus buat DIAPALIN. Jadinya makin kesini makin gampang ngegabugin materi
1 sama yg lain krn emang semua berawal dr konsep yg sama*skrng gua pun kalo ngajarin adek gua,ga mau ngasih
tau rumus,tapi ngajarinnya ngajarin konsepnya,biar dia gampang paham*. Asli deh pkoknya ga nyesel bgt kenal
zenius. Udah harga voucernya terjangkau,cara ngajarnya asik,ga kaku,gokil lah pkoknya cuma 5-6 bulan bisa
ngebuat gua jebol di Budidaya Perikanan UGM!! Big love zen!!!!

25 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#26

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Moh. Afif Luthfan Dzaki
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/Afif.Luthfan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Ponorogo
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gilaaaaakkkk... Finally lolos SBMPTN 2016 Akuntansi Unair. Padahal aku basicnya anak IPA yang lulus tahun
kemarin.
Zenius ini memang recommended buat kalian yang kesulitan belajar dan memahami konsep. Materinya benerbener dijelasin secara detail mulai dari konsep paling dasar. Selain itu waktu belajarnya bisa kalian tentuin
sendiri,pas banget buat alumni kaya aku gini nih yg belajar SBMPTN sambil kuliah. Tambah lagi video nya
addicting banget,nggak cukup sekali nontonnya :"D sampe waktu ngerjain soal SBMPTN masih terngiang jelas
suara bang Sabda waktu ngejelasin materi.
Thank you, Zenius!
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SAHRUL FAJAR R
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sahrulfajar747

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Tegal
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ulfa Raihanah Syamsul
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/ulfa.raihanah?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 14 Makassar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Mulawarman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya pusing gimana cara belajar,karena aku anak ipa dan ngambil tes soshum. Tapi setelah belajarnya pakai
zenius. Aku yang awalnya gak tau apa apa tentang soshum. Akhirnya ngerti juga. Dan pas ujian jadi bisa
ngerjainnya...terima kasih zenius,berkat belajar di zenius aku bisa lolos di universitas yang aku mau.
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
FADHAL MUHAMMAD
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/hardplayerxoxo

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Kendari
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius keren banget deh. Belum pernah nemuin modul pembelajaran yang se LENGKAP dan se JELAS zenius. jadi
gue belajarnya lebih mudah.
Berhubung gue belajar serius buat sbmptn tuh singkat bgt (setelah tau gak lolos snmptn) untung ada zenius yang
bisa bantu memperdalam materi gue dengan soal-soal yang menantang dan nagih banget. gak perlu tuh bimbel.
Thanks Zenius.
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shinta Sagita Aritonang
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/shinta.aritonang.56

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 3 KOTA SORONG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh November
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Lingkungan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku tau zenius dari iklan di facebook, terus aku mulai cari tau lebih. Akhirnya aku milih pake zenius dibanding ikut
les sana-sini terus biayanya juga mahal. Orgtua sempat gk setuju beliin produk zenius (takut ditipu), tp pas brgny
dtg mereka juga ikutan nonton hehe
Asik bgt deh bljr sma zenius, aku nyesal gk ikutan pas awal2 kls 3.
Bljr dg zenius bnr2 buka pikiranku, konsep2nya mantap pokoknya.
Tpi sygnya aku gk terlalu seriusin bljrnya jdi nilai UNku anjlok,walaupun bgtu Puji Tuhan, aku bisa diterima
SBMPTN pilihan pertama.Dan buat yg mau bljr bareng zenius pokoknya jgn ragu deh, zenius bakal ttp bermanfaat
smpe kuliah, smpe turunan ke sekian pun.
Thanks zenius, smga tetap terus berinovasi mencerdaskan anak2 indonesia !! Hehe
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Furqan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Harapan 3 Deli Serdang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sumatera Utara
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Setelah memakai zenius, soal yang diputar putar guru waktu pas ujian atau kuis bisa dipecahkan, karena zenius
mengajarkan konsep. Begitu juga pas SBMPTN. Alhamdulillah lulus pilihan 1, thanks Zen!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Algavusada Fesya Yemix
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 48 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Achmad Rabbani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nomeaningars

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Jendral Soedirman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Biologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Semasa SMA dulu di tahun 2015, gue ngerasa paling bebal kalo yang namanya mahamin pelajaran. In fact, gue
ranking 3 dari belakang dari 37 siswa di kelas. Terutama pelajaran Fisika, Kimia dan Matematika itu dulu bagi gue
bikin gak karuan. Apalagi gue punya kebiasaan yaitu malas-malasan kalo belajar lewat buku, apalagi drilling soal.
Ya, akibatnya waktu teman-teman gue udah dapet PTN, gue panik sendiri karena PTN sini-situ gak nerima gue
apalagi kalo yang nolak itu PTN favorit. Sakit, men.
Setahun kemudian, gue usaha komitmen kalo gue harus bisa belajar biar bisa masuk PTN. Tapi gue sadar itu aja
gak cukup, sampai akhirnya gue tau zenius. In fact, beberapa temen SMA gue yang udah keterima di tahun 2015
ada yang follow zenius juga jauh sebelum gue kenal. Akhirnya gue memutuskan untuk gabung ke member dan beli
vouchernya. Perjuangan banget belajar sama zenius, bahkan sampe ngorbanin wifi tetangga (baca: nyolong). Tapi
akhirnya gue keterima di SBMPTN 2016 ini di PTN favorit gue, Universitas Jendral Soedirman jurusan Biologi
walaupun awalnya tangan gue gemeteran waktu nyari hasil di situs SBMPTN.
Well, saatnya memulai lembaran baru di PTN baru. Merci beaucoup, zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Iznintyas Ajeng Marelizka
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/iamarelizka

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Kota Serang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Farmasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku tuh bukan tipe orang yang bisa diem belajar di kelas dan bisa fokus kalo belajar sendiri. Aku tipe orang yang
gampang belajar kalo ada orang yang ngomong tapi dengan bahasa yang gak terlalu kaku (?) dan makanya zenius
itu cocok banget sama aku.
Aku juga gampang ngerti sama cara-cara yang diajarin sama tutor zenius karena pake konsep dan walaupun
kadang ada yang beberapa pake cara cepet (tapi dikasih tau juga cara yang benernya gimana setelahnya) kita
dikasih tau logikanya. Jadi ya, bikin ngasah pengen tau juga sih.
Udah gitu aja hehehe.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Didik Bani Unggul
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 11 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Statistika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gilaaa!! Belajar pake produk zenius bener-bener ngerubah pandangan soal belajar. Dari yang masih setengahsetengah motivasinya, sekarang jadi ketagihan belajar. Dari yang cuman bisa ngapal rumus, sekarang jadi jarang
banget ngapalin. Thanks banget buat setengah tahun yang berharga buat gue zen :')
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Priagung Satyagama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/mazternetwork

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Al Ma'soem Jatinangor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gua siswa akselerasi (baca : prematur) di salah satu sekolah swasta di pinggiran bandung. Awalnya minat belajar
gw itu rendah banget, tapi materi yang diajarin di sekolah itu cepet banget jadi mau ga mau gw mesti belajar sendiri
buat mencapai minimal kkm.
Gua kenal zenius sekitar akhir taun 2014. Awalnya gw butuh bahan buat ngejar materi di sekolah, abis surfing di
youtube, gw ketemu channel zenius dan gw jatuh cinta pada pandangan pertama. Ga pake mikir panjang, gw
langsung hubungi aja cs zenius buat beli voucher yg 1 taun. Awal2 gua hajar zenius learning sampe abis. Bang
sabda ngejelasin basic skills sampe berbusa2 tapi ga ngebosenin. Konsep DP yang dipake di zenius itu bener2
efektif banget, ga cuma buat belajar materi2 sma aja, tapi belajar apapun kalo ngadopsi konsep DP pasti enak, gw
jamin.
Setelah "pencucian otak" oleh bang sabda, akhirnya gw mulai tertarik dan serius buat belajar sbmptn lebih awal.
Toh impian gw dari smp itu pengen kuliah di Informatika ITB. Gw inget banget, bikin sticky note H-56Minggu menuju
sbmptn. Masih lama banget padahal, tp gw sadar kalo persaingannya itu ga main2. jadi gw memilih untuk curi start
dan ngezen lebih awal biar bisa tembus ITB.TO demi TO gw lewatin, dengan grafik naik turun ga karuan, tapi gw
optimis aja dan berdoa. Ternyata curi2 start itu ga selalu positif dampak nya. Detik2 menuju SBMPTN, gw mulai
MALES ngezen. Pikiran gw "Ah udah siap lah gw, tembus ini mah, ngapain belajar lagi" dan akhirnya gw males2an,
tidur2an, dsb. Dampaknya TO terakhir gw ancur hahaha. tp gw mencoba nenangin diri, daftar simak ui juga buat
alternatif. Menurut gw bagusnya pergunakan waktu se efisien mungkin sampe detik2 sebelum sbmptn jauh lebih
bagus daripada ngambis dari jauh2 hari, tapi akhirnya melempem.
Alhamdulillah gw berhasil tembus fakultas impian gw dari smp, STEI ITB 2016. Thanks banget zenius udah nemenin
gw belajar selama setaun, dan efek nya terhadap pola pikir itu bener2 berguna banget.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bayu Ardianto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100012472818778

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA 1 TEGAL
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenernya aku udah kenal zenius dari kelas 11, pada saat semester 2 aku putusin untuk membeli voucher zenius.
Tujuannya sih buat bantu aku dalam memahami fisika, maklum gurunya ngga enak kalo ngajar. Selama kelas 11
aku ngga serius bljr di zenius, alasannya ya karna aku msh sering main sama temen wkwkwk. Singkat cerita naik ke
kelas 12. Dari awal kls 12 aku udah pusing mikirin strategi biar un bagus dan dapet ptn impian. Mau ikut bimbel,
ngga ada duit. nasib =)) wkwkwk. Trs aku inget zenius yang pernah aku gunain wktu kls 11 dulu. aku pikir kalo aku
maksimalin zenius pasti aku bisa tanpa ikut bimbel. Akhirnya tanpa pikir panjang aku korbankan hp dijual utk beli
xpedia, dengan ini aku ngga perlu ngrepotin org tua, terus ngga perlu izin =)) wkwk *kalo izin blm tentu dibolehin*
Dari awal kelas 12 aku udah "beda" dari yg lain. Ya bukan beda karna muka ya hha. Tapi beda dalam hal pemikiran.
Yg lain belajar un dulu baru sbm, aku bljr sbm terus sampe mamposss hahaha. Karna perbedaan ini sering terjadi
perdebatan nih di antara dua kubu. wkwkwk kubu un vs kubu sbm. Sampe pernah aku disindir salah satu guru,
dijadiin contoh murid yg ngga baik menurutnya. :) Suka duka perjuangan sebagai pejuang sbmptn aku lalui bersama
sang kekasih. Yeaahhh zeny!!!! Dari mulai belajar sampe malem, belajar pagi2 *kuota bonusan biasanya dipagi2
coy* daaaannn boloooosss demi bljr sbmptnnnn hahaha =)) moment "oh" itu beneran ada di zenius coy! Selain itu
juga ada momen "kampret", yaitu ketika km ngerjain soal yg km rasa itu sulit banged, ternyata mudah sekali setelah
liat pembahasan di zenius. hahaha Zenius emang kampret, gokil parah !
Bagi kamu yg skrg kelas 12, dan alumni yg mau ikut sbmptn tahun depan, aku saranin beli produk zenius sekarang
juga! Nyesel kalo ga beli *alay dikit* wkwkw. Tapi emang bener sih, zenius sangat membatu aku sebagai siswa yg
punya mimpi kuliah di Institut Tambal Ban TANPA BIMBEL =)) Selain membantu aku di akademik, zenius juga
membuat aku terbuka pikirannya, mengubah pandanganan tentang apa itu "belajar". dan yang TERPENTING
adalah zenius membuat aku KETAGIHAN BELAJAR. GOKILL BROO!!!
Aku udah buktikan saktinya zenius. Yakin ngga mau pake zenius?
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Kevin Andrian Nababan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/kevin.andrian.754

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 5 Batam
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
gue senang banget dengan metode yang diajarkan zenius melalui video videonya, Luar biasa sampai tahan 4 jam
doang tidur 1 hari jangan ditiru yaa :). tapi sejauh ini sangat bersyukur bisa tahu zenius. THANKS ZENIUS
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fikry Ainul Bachtiar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/f.a.bachtiar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 1 Panyingkiran
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Saya suka penjelasan pas pelajaran Sejarah dan B. Indonesia. Entah apakah saya orang jadulis (istilah saya untuk
orang yang suka sejarah) sampai begitu suka sama penjelasan mentor kedua pelajaran tersebut--btw saya kagak
kenal nama mereka, wkwk. Suara kebapakan itu seksi sekali. *eh. :v Saya tak seperti kebanyakan yang justeru
'ngidol' sama suaranya bang Sabda. Jujur di pelajaran Math belom bener-bener nyantol di otak (saya masih mikir
Math itu susah). Tapi Ekonominya bang Sabda--walau tidak semua bab--bikin saya ngerti dalam waktu singkat!
Awesome sekali. Beli Xpedia sekitar September, agak jarang belajar karena sibuk kerja. Bulan Januari mulai
dijadwal, Maret serius. April lebih serius lantaran ketakutan akan 'jadi apa nanti kalau kagak lulus' yang mulai
menghantui tidur saya. Dan tadi, untuk mengenang kegagalan saya (dan mengubahnya) dua tahun lalu, saya buka
pengumuman di komputer warnet biar kerasa greget suasana dua tahun lalu itu. Akhirnya penantian itu dijawab
dengan "Selamat Anda lulus SBMPTN.." Saya langsung nangis ketawa, wkwk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Viva
Historia! ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizki Septian
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/RizkiWestlifersFeehily

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA PLUS AL-WAHID
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Komunikasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebelumnya Tengkyu banget Buat Tutor2 Kece Zenius yang udah nemenin gw selama 6 Bulan, yg Bener2 bikin gw
yg awalnya Males Buat belajar malah jadi ketagihan belajar. Gue anggap belajar pke zenius itu investasi semakin
banyak lo berkorban buat belajar maka semakin besar pula kesempatan lo buat masuk PTN Favorit, n Gue udah
ngebuktiinya.
Awalnya Gak PeDe banget buat ambil PTN Favorit apalagi jurusanya yang Wow, secara gw gk ikut Bimbel, Dengan
Modal Nekat+Keyakinan gw beli voucher zenius yg 6 bulan, oh iya gw jga Memilih buat Out kuliah di PTS buat
fokus d SBMPTN karena gw tau pertempuran d SBMPTN itu gk main2. so, selama 6 bulan itu gue berusaha tekun n
melajarin materi yg paling gw buta yaitu Akuntansi & Ekonomi.
Sumpah gw langsung Cinta sama yg namanya AKUNTANSI n alhamdulilah d SBMPTN gw bisa ngisi materi
ekonomi & akuntansi,
Ekonomi yang awalnya Jadi kelemahan gw malah jadi Senjata buat "Nyuri" score SBMPTN gw bsa ngisi 12 soal
ekonomi n insyallah semuanya bener, Untuk TKPA Jujur yg awalnya gw harapin sbg "Lumbung Nilai" malah
Sebaliknya.But, karena basicnya udah diajarin, Semua itu bisa dilaluin dg lancar.
and Finally gw yg cman modal Zenius + Keyakinan bisa Masuk Prodi Soshum Terketat SeUnpad, semua berkat
Tuhan n Zenius.
sekali lagi makasih Banyak buat tutor2 Zenius, hanya do'a n harapan gw semoga zenius semakin maju.??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ihza Bela Silmana Alfatich
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 2 Samarinda
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Bahasa & Sastra Jepang
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius bener-bener ngebantu aku banget yang dari jurusan Bahasa dan baru belajar materi soshum 3 minggu
sebelum SBMPTN. Cara tutormya ngejelasin juga asik, jadi gampang ngerti. Makasih banyak deh buat Zenius udah
bantuin aku sampai keterima di univ impian:') :')
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
M Rifqi Almiyawi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Rifqi Al-miyawi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MA Negeri Pugaan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Sejarah
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya sedikit ragu namun rasa penasaran yang cukup tinggi membuat saya membuka Zenius. Dan akhirnya saya
banyak membuka artikel artikel dari zenius yg bermanfaat seperti orng yg lulus SBMPTN 2015 yang perjuanganya
sangat memotivasi.
Dan juga saya rela ngehabisi uang saya untuk beli paket zenius. Tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan makasih
zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Fadlil Ismail
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fadlil.muhammad

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Magelang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Kimia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius ngajarin gua kalo belajar itu harus bener paham sama konsepnya, bukan cuma ngafal doang, ditambah cara
ngajar tutornya yang asik bikin ketagihan sampe2 gua pernah dimarahin nyokap gara-gara minta izin bolos sekolah
buat nonton zenius. Buat persiapan SBMPTN, zenius sangat ngebantu. Awalnya gua nonton zenius ga teratur, tapi
mulai sekitar bulan Februari gua jadi rajin nonton zenius. Latian soal mulai dari antiremed gua print terus dikerjain,
bagian yg belum bisa gua tonton pembahasannya terutama mapel biologi yg gua anggep paling susah. Saking
rajinnya, gua di kelas lebih sering ngerjain latian soal buat sbmptn dibanding ngerjain latian soal dari guru buat
persiapan un. Alhamdulillah, usaha gua buat start belajar sbmptn lebih awal membuahkan hasil yang
menggembirakan.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Atria Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 71 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Gigi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jadi saya ini ikut SBMPTN 2016 sambil kuliah... di jurusan Akuntansi... haha. Belajar SBM di kelas diem-diem
supaya ga banyak yg tau.. takutnya ga lulus kan malu haha. Thanks to zenius bisa belajar secara elektronik jadi
praktis dan fleksibel! Dikelas, di motor, dimana aja bisa belajar.. sukses terus! Alhamdulillah sekarang saya lulus
SBM 2016 :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Miftah Faridz
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/miftah.faridz.39

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA negeri 1 Pasuruan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebelumnya ak mo cerita gimana ceritanya bisa kenal ama si Zen. jadi awalnya ak tu sumpek (pake ngetz). gak
ngerti mo gimana lagi, belajar udah ngotot tp ga paham paham akhirnya iseng2 searching di youtube "cara belajar
efektif".. eh taunya ketemu sama video intronya zenius net. udah deh ak liatin sampe selesai tapi habis ngeliatin
videonya jadi hopeless soalnya harus mbayar.. masalahnya bukan di bayarnya sih, tapi bayanganku itu harus
transfer yang ribet2 gitu jadi yahhh pupus deh harapannya.... ini kejadiannya sekitar bulan Maret 2015.
lanjut sob.... akhirnya saking pengennya belajar pake zenius ak coba kepoin lagi. sampee pada suatu ketika
ternyata cara bayarnya ga harus transfer yang ribet2, lewat indomaret bisa. itu rasanya seperti ada secercah
harapan gitu brooohh gila....
habis itu ngomong ama ibu bapak dan akhirnya beli akun yang satu bulan... tara...... jatuh cinta deh sama zenius
heheheheheh... sepanjang tahun 2015 mulai bulan Maret itu ak belinya cmn akun yg sebulan aja, ngga pernah yg 6
bulan atau bahkan setahun langsung, soalnya ngga di bolehin sama ortu...
pada awal tahun 2016 ak coba ngomong sama ortu dan alhamdulillah ortu ngebolehin beli akun yang 6 Bulan..
sebenernya ak start belajar SBMPTN itu mulai bulan Desember 2015, soalnya waktu itu kan liburan semester jadi
ak manfaatin waktu liburan itu buat ngejar materi SBMPTN SOSHUM. btw ak dulu SMA nya IPA :v . ak mutusin
banting setir ke jurusan IPS soalnya ak ngerasa di IPA ak udah ngotot2 tapi gak nyambung2 dan gak ada feel
selama belajar materi IPA,, yaah walapun sebenernya ak ngga benci2amat sih ke pelajaran IPA, tapi mo gimana
lagi feelnya ngga di situ...
setelah diskusi sama ortu, akhirnya mantap pilih PSIKOLOGI di UNAIR, karna ak mikir org2 semakin hari beban
hidup semakin berat, banyak org yang bunuh diri dll, dan setelah ak searching di mbah google, ternyata negara kita
kekurangan Psikolog, jadi cocok deh, aknya juga "click" sama psikologi setelah ak renungkan matang2... ak
terinspirasi kata2 zenius yang kek gini :" pilih jurusan yg buat lo rela ngulik2 sampe gak kenal lelah dan bla bla bla
(maaf ya kalo kutipannya gk sesuai :v)
nah terus udah deh, ak putusin untuk banting setir ke soshum... dan pada waktu itu ak punya mindset bahwa
pelajaran ips itu mudah banget, lebih mudah dari ips :v... efeknya belajarnya jadi kerasa mudah beneran
hehehehehe...
habis itu belajar sbmnya sempat berhenti sebentar karena ak harus nyiapkan materi UN yang notabene IPA.. yess
:v wkwkwkwk tapi tak apalah... ak jalani apa adanya dan ak bertekad di UN ga pake kunci2 an.. dan alhamdulillah
walaupun hasilnya gak WOW tapi ak tetep seneng dan bangga sama hasil UN ku.
lanjut lagi setelah UN ak maksain diri buat belajar SBMPTN dikit2 sambil nunggu pengumuman SNMPTN.. dan ak
gak dapet jatah SNMPTN,, alhamdulillah wkwkwkw shock juga se sebenernya,,, tapi kegagalan itu ak jadiin pelecut
untuk bersemangat belajar SBMPTN... ak brusaha nyelesein materi di zenius sampe habis baru latihan2 soal TO...
dan alhamdulillah hasil pertama ikut TO sekitar 56 an... tapi TO TO selanjutnya mnurun terus,,, terakhir PG ku stop
di 44 an.. tapi ak tetep optimis dan tidak berpuas diri karena sbnernya PG 44 ak bisa tembus di psiko Unair..
pengalaman menariknya selama ak latihan sbm adalah ak sering di tanyain oleh temen sekolah kek gini : " buat apa
kamu skolah jurusan ipa 3 tahun ?" ya ak simple aja sih njawabnya " ya buat ngisi bangkunya anak ipa aja biar ngga
kosong :v heheheheh buat rame2an aja " tapi walaupun begitu pertanyaan itu ngga buat ak tambah lemes buat
menggapai cita2... saya tetep focus on target plus minta doa sama tetangga, marbot mesjid, ortu, sahabat, temen,
adek kelas dan siapapun org yg nanyain ak kuliah dimana....
pengalaman waktu tes sbm itu rasanya kek ada deg2an nya gitu,.... alhamdulillah ak ngerjainnya enjoy spt ngerjain
soal TO bisanya... tapi yang bikin greget alarm ku bunyi pas waktu tkd soshum.... jam 14.00 wib... awalnya ak
diemin, eh 5 mnit setelah berhenti, si alarm bunyi lagi,,, akhirnya ak izin sm pengawasnya untuk matiin alarm,,
sempet khawatir sih ,, takutnya ak pake joki dan bisa2 di diss.. tapi alhamdulillah hasilnya positif...
banyak sekali momen2 indah selama latihan sbm,, gak bisa diceritain satu2,, terimakasih Ya Allah udh di kasi tau
kalo ada zenius.net....
satu kata buat zenius : FUCKIN AWESOME!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bini Arta Utama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/biniarta.utama

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Wonosari
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Berjuang di SBMPTN, aku cuma ngandelin zenius. Hasilnya, alhamdulillah, zenius sangat bisa diandalkan. Gak siasia berduaan ngabisin waktu sama zenius, pagi siang sore malem, bahkan di kelas pas jam kosong, play zenius.
Belajar betah banget ya cuma sama zenius. Finally, aku bisa raih mimpiku di Teknik Kimia UGM berkat zenius.
Thank you so much, Zen❤❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andri Dwi Yulianti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Facebook.com/andryylnt

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN Negeri 77 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Administrasi Niaga
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya ragu bgt pake zenius,kayak males bgt gak sih lo belajar trs mantengin laptop mulu,sakit deh matanya(?)
tapi gue coba sekitar seminggu-an,parah langsung suka bgt!
Apalagi gue alumni 2015,tiap pulang kuliah langsung deh gue mantengin zenius wkwk bener2 kupu2 bgt sih,ga ikut
organisasi sama sekali.Agak nyesel sih baru tau zenius sekarang,kenapa nggak dari taun lalu huhu tp
gapapa!bersyukur bgt Alhamdulillah..
Zenius ngajarin gue buat open-minded sama pelajaran,dan memahami betul materinya,bukan dengan dihafal.And it
works!gaperlu lagi tuh buka2 buku,paling buku yang gue pake buku catetan doang,sisanya buku2 soal
hueheh.thanks beraat buat tutor2 yg ngajarin soshum SEMUANYA<3
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rofiar Rozak
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/RofiarRozak

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Batusangkar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
universitas padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
fakultas hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Luar biasa rasanya setelah ngerjain soal tkpa sama soshum.Jumlah soal yg terjaawab tpa sekitar 30,mtk 3,b.indo 68,b.ing 3,dan soshum sekitar 50 di isi.Saya rasa saya gak mungkin lulus di Fakultas Hukum di pilihan pertama tapi
alhamdullillah lulus di unpad.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mizzart Al-Fatih
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/mizzart.alfatih

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Muhammadiyah Pringsewu Lampung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Sosiologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Terima kasih buat zenius yang udah buat konten belajar yang begitu menyenangkannya, sampe-sampe materi
sejarah 22 bab yang kata banyak orang membosankan, saya libas semua haha
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hanifah Mahya Sari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 1 Pogalan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FISIP Jurusan Psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Asik banget. Dan waktu ngerjain soal SBMPTNnya kebantu banget, meskipun ada tipe soal baru. Buat tambahan,
sering-sering diupdate ya videonya, soalnya kemaren materi Geo nya kurang banget..
Pokoknya zenius bener-bener zenius deh.... ;-) :-)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salsabila Raniah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/flolifest

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Thank you banget zenius! Sumpah, semenjak jadi pengguna zenius, gue ngerasa pola belajar gue langsung
berubah banget. Banyak "oh..." moment yang bikin gue ngerasa amazed banget sama guru online gue ini. Tulisan
di blog zenius juga bener-bener ngasih inspirasi banget. Terutama tulisan tentang hal-hal yang harus dikorbanin
kalau mau lulus SBMPTN. Gue inget banget pas lagi minggu-minggunya US, gue malah nge zenius sejarah sampe
malem demi ngejar materi SBMPTN. Thank you pokoknya sudah membuat gue nyebrang dengan sukses tahun ini!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ria Khaerani Jamal
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https//www.facebook.com/ria.khaeranij

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Masamba
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ngga kebayang bisa Di teerima di ilmu hukum, karena sempat belajar habis habisan untuk paket Saintek Di
salahsatu bimbingan belajar, ehh malah disuruh ambil ilmu hukum sama orang tua padahal sudah belajar Saintek.
Bimbingan belajar sudah dibayar, waktu terbuang, tenaga terkuras. Sempat putus asa karena ngga Ada dasar
soshum tapi untungnya dapat info dari teman tentang zenius Dan ternyata berkat belajar kilat dengan zenius aku
bisa diterima Di PTN. Thank u zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
TIFO AUDI ALIF PUTRA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/tifo.xfriends

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Wonogiri
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas ilmu komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Oke bisa dibilang gue kenal Zenius.net itu awal2 naik ke kelas 12.
Awalnya sebelum make zenius ini , gue orangnya gak pinter dan kalo belajar biasa pake sistem kebut semalam .
Dan tau sendiri dgn belajar kaya gitu imbasnya gue gak paham sama apa yg gue pelajari dan akhirnya gak cerdas2
tp setelah gue kenal zenius , semuanya berubah men .. !
gila keren banget bukan cuma cara belajar yg berubah tp cara brpikir dan paradigma kita ttg pelajaran berubah total
.. gila nih tutor2nya pada dewa bener , njelasin materinya pake konsep dasar dan pembawaanya cocok banget buat
orang yg agak dodol kaya gue ini. Alhasil setelah gue udah agak lamaan make zenius gue bisa bersaing dengan
temen2 gue yg pada pinter2 .. mereka semua kaget dan ngiranya gue kesambet petir sampe bisa kaya gitu .
Gue bersyukur banget bisa kenal dan belajar bareng Zenius education .. dan akhirnya gue tembus di SBMPTN
2016 di pilihan pertama :) thanks a lot
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rachmad Gemilang
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Facebook.com/rachmadgemilang

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 1 CURUP SELATAN
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS BENGKULU
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Jurusan ILMU KOMUNIKASI
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu suatu cara untuk belajar secara "benar" ,benar-benar di buat mengerti menganai konsep dan tujuan dari
belajar itu sendiri, membuat kita bener-bener ketagihan pelajaran, zenius bukan hanya sebuah bimbel biasa tapi
bisa gw sebut sebagai "way of life" ,thanks zenius berkat loe gw bisa menyisihkan 900 orang....
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Hilyah Al-Awliya
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/muhammadhilyaha

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Subang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal ketemu zenius itu dari blognya dulu pas kelas xi. Pas baca artikel-artikelnya, "wah mantap bener ini blog".
Cuma, ya, belum tau kalo zenius itu bisa ngebantu belajar apalagi buat sbm, jadi taunya cuma blog doang hehe.
Akhir kelas xi gua memutuskan buat beli xpedia 2.0. Langsung pada saat paket datang, gua coba itu semua kasetkasetnya haha. Anehnya ternyata cara belajar zenius itu nggak jauh beda dari cara belajar gua dulu, dari konsep!
Jadi, nggak terlalu mesti ngegali dasar jauh-jauh dulu buat bisa ngikutin. Zenius ngebantu banget buat sbmptn,
serius. Sampe di kelas aja sering banget nyetel zenius di laptop. Temen-temen yang penasaran pun berdatangan
satu persatu "eh itu apaan sih?", "kayaknya seru banget deh!", "belinya berapa?" dan serentetan pertanyaan
lainnya. Seneng juga sih karena beberapa orang jadi beli xpedia gara-gara promosi nggak sengaja gua haha.
Belajar pun semakin menggila. Semua file yang ada di xpedia gua print! Serius. Semuanya. Sering banget bawa
tumpukan itu soal ke kelas, terus gua kerjain dengan asyiknya. Temen pun heran "belajar apa?", dengan enteng
gua jawab "belajar sbm". Udah bisa ditebak kan kelanjutannya apa? Yups. Kebanyakan pasti bales "sbm masih
lama kali". Ah bodo amat, gua pengen masuk itb! Sampe akhirnya pengisian snmptn, gua cuma milih sappk itb.
That's all! Hasilnya apa? Ya nggak diterima haha. Tapi untungnya hasil itu udah diantisipasi. Btw, Selama bulan mei,
gua ikut learning camp di cimahi, di situ gua terus-terusan latihan soal. Karena udah 1 bulan terakhir, jadi ga ada
waktu buat ngulang materi dari awal. Prinsip gua, "mantepin yang bisa, tinggalin yang ga bisa". Alhasil gua
mantepin matem, fisika, kimia, dan meninggalkan biologi haha. Selama 3 hari sebelum sbmptn, gua udah ga belajar
lagi. Gua memilih buat main a.k.a refrshing dan mendekatkan diri pada Yang Mahakuasa. Pasrah aja masalah tes
mah. Itu kata-kata pak Hermawan yang selalu gua inget. Alhasil pas ngerjain sbm, hati tenang, pikiran tenang,
ngerjain pun jadi tenang. Alhamdulillah sekarang lolos di SAPPK ITB.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Chikita Juniarti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/chikitajuniarti

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Ketapang, Kalimantan Barat
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Akuntansi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hai zenius. Sebelumnya gue mau ucapin makasih yang sebesar-besarnya deh buat tutor-tutor zenius yang kecekece. Makasih udah bantuin gue nembus SBMPTN 2016 yang duh, heartbreaking banget! (TPA yang berubah
terutama).
Nah kalo mau cerita tentang pengalaman pake zenius, galengkap rasanya kalo gangungkit dikit tentang sepak
terjang gue di kelas 12.
Sebenarnya gue udah kenal sama zenius sejak 2015an, dan gue bahkan udah beli paket zenius.net untuk yang
setahun sejak Desember 2015 lalu. Tapi berhubungan pas kelas 12 itu dibombardir sama tugas-tryout-uas-uan
yang gaberkehabisan, alhasil gue gaada belajar sama sekali buat SBMPTN. Ditambah lagi predikat gue sebagai
siswa yang bisa dibilang nilai di atas rata-rata, dan sebagai peraih nilai UAN IPS tertinggi ke-2 provinsi, gue makin
ogah-ogahan (sombong ye?). Nih ya gue ini tipe siswa yang ngurusin aja UAN duluan, udah UAN baru belajar
SBMPTN. Berhubungan gue gaada ikut bimbel, gue kudu ekstra belajar mandiri. Kalo gasekolah, gue belajar dari
subuh sampe malam (serius). Bisa dibilang gue belajar 22 jam dalam sehari. 1 jam buat tidur, 1 jamnya makanmandi-istirahat. Repeat. Buat dukung belajar gue yg ekstra, gue tiap hari minum vitamin dan suplemen penambah
darah. Kalo sekolah, gue belajar dari pulang sekolah sampe jam 11 malam, lanjut lagi jam 12 malam sampe pagi
sebelum sekolah. Repeat. Wkwk gila emang. Gue emang gigih kalo masalah belajar, dan alhamdulillah nilai UAN
gue baguslah, worth it. Tapi nyatanya selesai UAN gue bukannya belajar buat SBMPTN, gue malah nyantai. Gue
udah kepedean sama nilai rapot gue yang bisa dibilang bagus dan alumni gue yang bejibun di kampus tujuan. Duh
makin di atas angin deh tuh yakin banget deh tembus SNMPTN. Sampai akhirnya tanggal 9 Mei tiba. Duarrrr! Gue
dapet lampu merah. Gue bengong, takjub, dan gapercaya sama apa yang gue saksikan. Rasanya gue pengen
benturin kepala atau nenggelamin diri, marah-marah gajelas sama nilai dan orang rumah. Rasanya sakit banget
tuhan, belum lagi ingat kenyataan kalo gue belum ada persiapan SBMPTN sama sekali. Alhasil gue dari jam 1 siang
sampe jam 9 malam gaberhenti nangis (lol). Dan lucunya, di sisa waktu belajar yang tinggal 3 minggu menuju
SBMPTN, seminggu pertama gue bukannya belajar, malah berkabung. Belum bisa move on. Liat duit di dompet aja
gue nangis (keingat duit yang udah gue sisihkan buat ngurus berkas daftar ulang SNMPTN wkwk). Gue udah
pesimis banget, mungkin 2016 bukan tahun gue. Tapi orang tua gue gasetuju banget gue nunggu setahun, dan jujur
gue ngerasa iri juga liat teman-teman gue yang udah lulus duluan walaupun bukan di kampus favorit. Di pikiran gue,
masa gue kalah sama mereka?
Maka jadilah gue belajar H-14 SBMPTN. Sumpah awalnya gue udah hopeless banget, bayangin 2 minggu buat
ngejar materi yang bejibun!!! Tapi alhamdulillah karena gue anaknya emang udah lumayan dasarnya, jadi ya
gakesusahan banget sih. Tapi gagampang juga. Gue cuma perdalam di TPA dan Matdas. Yang jurusan IPS gue
ulang dikit-dikit aja. BING dan BIND gaada nyentuh sama sekali (gaada waktu mbok). Dan sumpah, gue gapernah
semengerti ini sama logika hingga wilona ngajarin gue. Selama ini gue yang IPS walaupun lumayan ngerti
(kebanyakan hafal sih, terutama sejarah), dengan zenius gue jadi paham banget deh. Ngerti seluk beluknya, mau
dibolak-balik juga ayo. Terutama Ekonomi. Dan postulat Sabda itu emang kece kece kece banget deh. Serius. Dan
dengan zenius belajar bukan lagi beban buat gue, malah kaya petualangan. Gaya ngajarnya yang asyik, lucu bikin
gue ngakak tengah malam walaupun kadang-kadang gue kesindir juga sama leluconnya lol. Gue jadi paham banget
esensi dari ilmu yang dipelajari di zenius. Gue anjurin banget deh zenius buat adik-adik atau buat alumni yang
masih berjuang tahun depan. Gue nyesel banget gabelajar zenius dari dulu (jangan jadi gue ya). Dan alhamdulillah,
walaupun gue awalnya pesimis banget tembus dengan modal 14 hari belajar itu, ditambah lagi sempat keserang
mental breakdown di tengah-tengah ujian karena ngeliat meja kiri-kanan-depan-belakang yang hampir penuh
ngisinya sementara gue mengkhawatirkan (jangan ditiru, sumpah gapenting banget urusin aja ljk sendiri), gue
akhirnya berhasil nembus jurusan dan universitas tujuan gue (yang nolak gue di SNMPTN lol). AKUNTANSI UNDIP.
Life has never been any sweeter. Makasih banyak zenius, you da real mvp ????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Danira Alexandra Khatwani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Pahoa, Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ZENIUS MANTEEEP! Gw ampe sekarang masih ga nyangka bisa diterima di univ & jurusan idaman gue:') Dan lu
Zen, ngebantu banget.
Awalnya gw kenal Zenius ini karena gw nyari info soal SBMPTN, eh malah nyasar ke salah satu artikel di blognya
Zenius. Dan mulailah gw pantengin video-videonya. Lumayan bagus sih, terus pas gw mau lanjut ke video
berikutnya eh gataunya ke-lock -__- Dan disaat itulah, gw baru tau kalo Zenius itu bayar. Gw mikir dalem hati, ini
video-video berikutnya kualitasnya sama gak ya kaya video pertama? Tapi yaudahlah gw kasi kesempetan aja buat
si Zenius ini setelah ngeliat testi-testi yang kebanyakan memuaskan.
Akhirnya mulailah perjuangan gw sebagai pejuang SBMPTN. Selain bimbel, gw juga bergadang nonton video-video
Zenius sambil gw catet materinya. Intinya Zenius udah jadi bagian dari rutinitas harian gw, 24/7. Materi yang
dijelasin lengkap dan dalem banget, bahkan ada materi sejarah yang sekolah gw ngga ajarin (dan keluar loh di soal
SBMPTN gue). Alhasil, ilmu yang gw dapet juga nambah dan nilai tryout gw naik.
Dan puji Tuhan, Gw keterima psikologi UI! Asli Zen, makasih banyak loh. Selain lu buat gw keterima SBMPTN, lu
juga ngubah cara mikir gw terhadap soal dan ngereformasi cara belajar gw yang lu jelasin di video-video lu.
Pokoknya lu berguna banget, 11/10 would recommend. Sukses selalu, Zenius! :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aldinshah Vijayabwana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/aldinshah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Salatiga
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Diterima di Kedokteran Undip berkat Zenius itu luar biasa. Revolusi cara belajar Zenius dengan 'back to basic
concept' itu sangat kerasa dalam mengerjakan SBMPTN. Salute The Master, Salute Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
M Deni Shafrisar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/deni.shafrisar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Xaverius 1 Palembang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
pengalaman gua sih pake zenius itu mungkin agak sedikit gokil ya. dari materinya sampe soalnya konsep banget.
gua bersyukur sih udah ketemu sama zen di internet. slain itu buat lo bisa jago atau gokil dalem belajar, zen juga
bisa ngerubah mindset yang ada dipikiran gue. awalnya sih gua tipe yang ngapal-ngapal gitu tapi ketika ketemu zen
gua ketemu gimana nikmatnya belajar dan berpikir kritis atau berpikir yang bener gitu. gua sih recommend banget
buat pake zen. skali lagi makasih buat zen yang udah nemenim gua 2 tahun belakangan
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gde Arisetyawan Dharmaputra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

arisdp07

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Denpasar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
asik banget lah pake zenius, jadi pas semester 2 itu bener ga ngikutin pelajaran di sekolah. Ga belajar UN tapi
langsung buat SBMPTN. Agak capek sih, tapi pake zenius seru banget. kalau bosen gua puter aja zenius sambil
istirahat bentar, terus habis istirahat langsung ulang video itu. xpedia learningnya paling mantep, motivasiin banget,
cara belajarnya juga, belajar konsep dan dasarnya, bukan ngapalin seabrek, jadi ga berasa beban. blog zenius-nya
juga ngebantu banget, tips delibrate dan try out mandiri, materi yang sering keluar sbm dll. jadi pas sbm karena
belajar dasar dan konsep ama zenius akhirnya bisa jawab (soalnya susah banget sih emang) kalau ngapalin rumus
pasti susah jawabnya, jadi gue ngrasa beruntung banget tau dan pake zenius buat nemenin belajar. sekali lagi
thanks ya tentor2 zenius, kalian mantap banget :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Timotius Bona Hasiholan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/timotius.bona

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 10 Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Poilitik jurusan Ilmu Administrasi Fiskal
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gila speechless parah gw seorang ipa murtad ke ips bisa tembus fakultas favorit di universitas indonesia padahal
gw baru belajar buat soshum cuma 2 bulan konsep yang diajarin parah nyantol terus ampe tes simak dan akhirnya
here i am Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fadhli Azhar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 3 PALEMBANG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
STATISTIKA
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ngasih konsepnya gila banget-_-
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rosmalia sari dewi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Gapunya :(

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 78 JAKARTA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gw mulai persiapan sbmptn mulai desember 2015 karna gw masih bimbang mau saintek ato soshum ato bahkan
campuran akhirnya gw mutusin buat belajar tkpa dulu seperti yg kak glen saranin... gw mulai cicil tpa sm english
diawal parahhh ternyata dasar logika gw masih belom mantep dan tadaaaa zenius is like a magic gw jd jago bgt tpa
kacoo bgt terus gw lanjut english dan indo dgn belajar sendiri baru dah pas deket sbm gw review soal2 dr zen...
after english dan indo gw cabs ke math das ini lebih parah lagiii gw basically agk lemah math nya tp berkat postulat
pondasi math gw jadi kokoh abisss wkwk *lebay gw jd lumayan jago math dan itu ngebantu bgt selain tujuan utama
gw sbm tp juga un dan akhirnya nilai un math gw bagusss.... diakhir januari 2016 gw mulai mantep buat lintas
jurusan, this is a big decision in my life wkwk... gw bener2 harus belajar semua dr nol... tp gw bener2 big thx to
sabda yaaakk berkat lo ekonomi gw mantep abis dan fundamental konsep bgt... nilai to gw ningkat terus di tempat
les.. buat pelajaran soshum lainnya gw trus terang cuma review2 pembahasan soal sbmptn di zenius sekitar h-8
sbm wkwk tp sumpah itu ngaruh bgt karna pembahasannya mayoritas keren bgt dan cukup detail jd gw bisa
nambah2in catetan dr situ... semakin deket sbm gw makin deket juga ama zenius dan alhamdulillah semakin deket
juga sm ptn yg gw tuju hehe thx bgt zenius buat 1 tahunnya meski rada nyesel baru serius berhubungan dgn lo
setaun terakhir tp itu banget amat sangat membantu gw utk menempuh sbmptn... sukses terus zenn buat inovasi
dan terus evaluasi diri yaaa ??????????????
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hernandez F W
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Boyolangu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
fakultas ekonomika dan bisnis jurusan akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
pertama kenal zenius 2 tahun lalu waktu awal kelas 3 sma, tapi masih belum rezekiku buat lolos di sbmptn2015,
tapi alhamdulillah dapet kuliah di ptn negeri. waktu ditolak di sbmptn2015 udah mikir kalo aku harus ikut lagi. dan
akhirnya aku memutuskan murtad ke ips walaupun sedang kuliah dijurusan ipa walaupun sempet ragu untuk ambil
keputusan itu.
zenius bener bener mengubah mindset tentang cara belajar, dan itu oke banget. aku belajar saat longgar kuliah dan
itupun gak tiap hari. thanks zen alhamdulillah waktu ngerjain soal sbmptn lumayan pede walaupun tpa verbal nya
bikin kaget. dan akhirnya dapat ketrima di pilihan pertama. pokoknya thanks banget udah jadi temen belajar selama
setahun ini
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Stefani J
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/stefanijulieta

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 2 Pati
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama kali kenal zenius emang kelas 11, tapi fokusnya awal kelas 12. Dan hasilnya emang manis, dari lo zen gue
berani bermimpi. Di tolak snmptn bukannya semangat gue surut tapi semakin bergelora (alay hmm) tapi serius ini.
Trus gue bener-bener ngerjain sbmptn se maks mungkin, terus hanya dengan zenius + buku kumpulan soal, gue
bisa masuk pilihan pertama. You rock zen!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
RAZIF FALYAN ARDHARU
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/raziffalyan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Wonosobo
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gila, gue ganyangka bisa lolos FITB – ITB, guru gue bahkan ada yg cuma ngeread doang waktu dia chat gue tanya
gue milih apa di sbmptn dan gue jawab “pil. pertama FITB-ITB bu, minta doanya ya”. Banyak orang nyuruh gue
nurunin target gue dari FITB – ITB, apalagi waktu gue bilang kalo gue kemungkinan bakal ikut sbmptn 2017 kalo
galolos taun ini di ITB. Tapi gue tetep ga peduli mereka, gue pingin belajar di kampusnya ITB, ngerasain suasana
belajar di ITB, dan pingin nyobain kota baru. Gue emang anaknya ga nonjol nonjol banget di sekolah, sering
remidinya daripada ulangannya HAHA. Trs awal kelas 12 gue mulai panik gara-gara BANYAK BANGET materi yang
ga gue paham, panik ini berkelanjutan sampe akhir smt 1 dan ngebuat gue gafokus belajar, alhasil di smt 1 kls 12
gue cuma dapet TPA doang. Awal smt 2 juga gitu, gue sampe bolos 2 hari buat zeniusan seharian suntuk. Saking
banyaknya materi yg ga gue pahami, sampe hari UN gue baru dapet seuprit banget, jadilah nilai UN rata-ratanya
cuma 74. Jujur aja gue ga ngerti SAMA SEKALI integral trigonometri, suku banyak, sama statistika waktu UN udah
jalan. Makin banyak dah orang yg nyuruh gue nurunin target dari ITB. Gue tetep ga peduli, nganggur setaun gapapa
kok. Abis UN kan udah selo tuh, gue dari bangun tidur sampe mau berangkat bimbel trs lanjut lagi pas pulang
bimbel sampe mau tidur belajar di zenius, gue hapus dulu hobi nonton film + nonton tv series + baca novel buat
belajar sbm di zenius (exception buat Game of Thrones yg tetep gue tonton, HAHA). Udah gitu aja, gue ngerasa
waktu gue masih kurang pake banget. Makanya waktu tes, gue cengap cengap abis, banyak yg cuma 50% paham
maksud soalnya, jadi hopeless lolos FITB taun 2016. Tapi emang kita gatau cara masaknya dapurnya SBMPTN,
gue lolos FITB – ITB 2016. Makasih zenius.net udah nemenin dari kelas XI smt 2 (walaupun gue ganiat pakenya
waktu itu HAHA). Makasih juga udah buat gue ngerti kalo ilmu pengetahuan itu penting, gacuma sebatas ngitungin
waktu yg dibutuhin apel jatoh ke tanah. You’re the best lah pokoknya!

72 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#67

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 2:13:32 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 2:19:00 AM
Time Spent: 00:05:28
IP Address: 114.79.47.30

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Moh. Ariful Rizani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/ariiful.riizanii

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 2 Semarang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Semarang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA Jurusan Pendidikan Matematika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vicki Andrean
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://free.facebook.com/vicky.andrean1?
ref_component=mfreebasic_home_header&ref_page=
MGraphSearchController%3Akeywords_users

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Islam Negeri Malang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Wahh pokonya makasi bgt deh zen udh nemenin belajar gua selama ini. Gua nyesel kenapa ga kenal zenius dari
dulu pertama sma ya haha. Tutor tutor di zenius kece kece bgt ngejelasin pake konsep yg bisa bikin kita cepet
ngerti. Sekali lagi makasih zen udh menghantarkan gua ke gerbang kelulusan sbm :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Redi Sunarta
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/redi.sunarta

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 1 Karawang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
personally keren abis, gw anak STM yg gk terluntang-lanting pengen kuliah tapi gk tau apa2 terdampar di tulisan2
kece di blognya, ZLearning si bahan fondasi yg ok banget -bukan aja buat sbmptn, dibuat ngerti social studies walaupun masih tingkat sma- oleh tutor2 gokil. setidaknya itu udah cukup buat gue lolos seleksi yg cuma andelin
zenius.....
boleh pesen ke Pio gk ??? belajar gambar gih ke Pras, sensor bagian ini hehehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alfinsyah Suhendra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/alfinszz?ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Cirebon
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Alhamdulillah , makasih banget buat tutor zenius terutama bang sabda yang Insightnya keinget trus , Postulat ,
mastering physic ,Zenius learning !!! Sama bang wisnu yang ngebantu banget di Fisika& Matematika. Bang yoki
yang mau jelasin detail bahkan ngulang materi dari awal , padahal sebelumnya di pembahasan sbm tahun lalu udah
dibahas haha , Bang Pras yang jelasin biologi udah kayak guru sejarah , dari awal sampe akhir . Gokil!!! Kalian guru
tergokil pokoknya .
Awalnya PG gue kurang dari 40% , setelah gue denger Zenius learning , ada namanya Deliberate practice yang
guna pake banget buat ningkatin pemahaman sama nyelesain soal lebih cepet . Setelah rutin DP( Deliberate
Practice) PG terakhir tembus 70 % & PG di sbmptn gue 58% , Nilnas 910 setelah ikut Quick Count Sbmptn ,
akhirnya gue keterima di Pilihan pertama , FITB ITB .
Semoga pelajar indonesia kenal zenius semua deh, Insya Allah tercerahkan !!! Thanks zen .
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Annisa Rahmita Frizanggi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/annisarahmita.frizanggi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Bukittinggi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Keperawatan
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
jadi gini nih, gue kenal zenius udah dari kelas XII (btw gue angkatan 2015) searching2 di internet, nah pas bgt
waktu itu guru autocad gue jadi resellernya zenius bawa2 brosur gitu, gue makin seneng dan ada niat pen beli
voucher, tapi akhirnya gajadi beli gegara keuangan keluarga lagi susah waktu itu dan gue juga GA BIMBEL,
awalnya sedih bgt sih ga bimbel karena temen2 gue semua pada bimbel tapi gue coba tetep ikhlas dan belajar buat
sbmptn pake buku2 hibahan sodara gue. Sampe akhirnya pengumuman snmptn 2015 keluar, gue panik gue
berharap lulus karena takut ikut sbmptn, Alhamdulillah gue lulus dipilihan ke3 tapi gue sedih bgt ga sesuai dg
harapan gue ( karena peraturan snmptn kan kalo milih 3 harus ada yg di prov sendiri, jadilah gue ngambil Unand,
padahal gue maunya merantau ), Mama seneng bgt kan gue lulus undangan, tapi inside gue kecewa bgt, yaudah
gue ngejalanin di jurusan pilihan ke-3 gue selama setahun. Mak gue tau kalo gue ga enjoy kuliah disana dan
guenya juga minta2 pen ikutan sbm tahun berikutnya. Nah disitu baru gue niatan buat sbmptn,belajar ama temen2
yg juga pen ngulang sbm dan lagi gue GA BIMBEL. Gue ngikutin TO online doang ama beli voucher zenius 3bln,
dibalik gue belajar buat sbm gue tetep aktif kuliah kok tapi ada aja halangannya, tugas lah ngumpul senior lah dan
semuanya gue jalanin sampai tuntas. Nah gue bener2 serius itu 2/3 bln sebelum sbm, disana gue rutin nonton video
zen ama ngerjain soal2 thn sebelumnya. Setelah ngerjain SBMPTN asli gue pesimis, btw gue ngambil IPC dan gue
buta akan IPS terutama ekonomi, IPA juga gitu ngisi ga seberapa tapi gue nyoba padetin di TKPA. Disitu gue
pasrah yg terbaik aja buat gue kedepannya, oiya pas gue ikutan TO onlinean pun gue ga pernah lulus sama sekali
tambah kacau dong nih otak, yaudahlah gue ga berharap bgt bisa lulus, minimal rasa penasaran gw buat ikutan
sbm udah terjawab. Sampe akhirnya tadi pengumuman hasil SBMPTN 2016 ga tau kenapa ya gue nyantai badai
karena gue yakin aja ga bakal lulus pas juga paket internet gue mati wkkwkw jadilah gue belom buka2 tuh hasilnya
sampe akhirnya ada temen gue yg nelpon ( btw teman gue anak ui 15 ) katanya gue lulus di UI, "LAH MASA?
BOONG LU, mana mungkin dah gue lulus, gue juga belum liat tuh hasilnya", "SERIUSAN,NIH GUE PUNYA
DATANYA", Disitu gue bingung, disitu gue kalap, disitu gue mulai blank, nah buru2 dong gue beli paket internetan
dan bener ALHAMDULILLAH gue diterima di Ilmu Keperwatan UI, disitu gue langsung sujud syukur, Allah udah
ngejawab doa gue yg setiap hari gue panjatkan selama setahun, bener2 ga nyangka. Alhamdulillah...
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 4:30:21 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 4:37:35 AM
Time Spent: 00:07:14
IP Address: 139.194.247.27

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Isriathi Narita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 2 Tangerang Selatan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
waktu ngerjain sbmptn 2016 ada satu nomer tentang deklarasi djuanda yang persis banget sama penjelasan zenius!
dan banyak nomer nomer lain yang dikerjain sambil mengingat22 suara tutor zenius....
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 4:41:13 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 4:53:14 AM
Time Spent: 00:12:01
IP Address: 112.215.153.203

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ponimin
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/kuat.aljabari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 1 Sumpiuh
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh November
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Kimia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
dari kelas 1 gak pernah dapet ranking karena males banget, tapi pada bulan Maret Allah mempertemukanku
dengan kamu, model ngajarnya bea banget ama guru gue yang gitu2 doang :D ,alhasil gue jadi semangat banget
belajar, hasilnya gue berhasil peringkat 1 UN IPA PARALEL. dan LOLOS SBMPTN 2016 di ITS prodi kimia.
terima kasih zen :)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 6:07:57 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 6:21:45 AM
Time Spent: 00:13:47
IP Address: 124.195.113.225

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Giardie Refianda Putra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/Giardie Refianda Putra

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Sukabumi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi , Jurusan Psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya pake zenius ngebantu banget , gue yang anak ipa mau nyeberang ke ips yang berarti harus ngulang
pelajaran ips dari awal pusing gak tau cara ngulangnya gimana apalagi start belajar cumana 1 bulan ??, eh ternyata
ada zenius yang bisa selama 24 jam di akses , jadi belajar kapan saja dimana saja asli , Belajar di kelas di rumah
sambil santai bisa banget , gak bikin capek deh ! Makasih ya zenius yang udah ngebantu gue masuk PTN yang gue
inginkan ????????
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 6:13:28 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 6:33:45 AM
Time Spent: 00:20:16
IP Address: 112.215.153.249

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andre tri wibowo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/andre.gruvice?
ref_component=mbasic_home_header&ref_page=%2
Fwap%2Fhome.php&refid=7

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMKN 2 KENDAL
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas negeri semarang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas hukum jurusan hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Iya saya pake zenius mulai bulan januari, saya tau zenius itu dari fb pas iseng" ada blog menarik terus saya baca,
darisitu saya mulai kepoin sama zenius dan menjatuhkan pilihan buat ikut bimbel di zenius, oiya saya alumni dari
smk n 2 kendal tahun kemaren emang ngga ada niatan buat kuliah pengennya langsung kerja tapi karena ada suatu
hal, saya memutuskan pengen kuliah, akhirnya di sela" saya bekerja saya belajar pake buku tebel" gitu beli di toko
buku, tapi jujur sy gamudeng, terus saya pernah ngontak guru sy buat ngebantu saya juga ga digubris haha karena
saya emang uda alumni kali ya, akhirnya sy ditemuin sama zenius, overall metode pembelajaran oke banget, kalo
kata orang sekarang mah kekinian, konsep materinya tuh dapet, penyampainnya enak (yaa walo ada satu dua
penyampaiannya yg susah dimengerti kaya pas di pelajaran sejarah ama geo soshum) tapi okelah gamasalah, dan
yang penting jempol-able, sehabis istirahat sy langsung pake headset dan zeniusan lewat smartphone hehe tutot
favorit saya bang pio,sabda dan kak wilo, oiya saya juga termasuk golongan teknik murtad, karena saya emang
pengennya ambil soshum, dan saya mulai belajar soshum bulan aprian kalo ga aalah, yaa walopun sebentar tp apa
yg diajarin zenius nyentel lah di kepala,dan hasilnya saya di terima di jurusan hukum universitas negeri semarang.
tengkyu zenius
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 6:28:52 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 6:52:35 AM
Time Spent: 00:23:43
IP Address: 180.254.101.19

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nisrina Hanun Iftadi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/kang.yoora?ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 KARANHANYAR
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Psikologi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenernya tau zenius udah dari awal kelas 12 karena diceritain temen, waktu itu gara gara baca artikelnya Bang
Sabda juga sih. Tapi waktu itu mikirnya "Ngapain ah bayar juga, sama aja dong kek bimbel" karena emang dari SD
sampe lulus SMA ga pernah ikut bimbel dan emang dasaran guenya malesan banget buat belajar. Waktu itu hari H
pengumuman SNMPTN dan gak keterima, langsung down banget :(. Akhirnya kelimpungan dan mulai belajar pake
buku buku kumpulan soal SBMPTN dan akhirnya baru ngerasa panik karena ga belajar dari awal - awal. H-14 ga
sengaja waktu browsing internet nyasarlah ke zenius.net langsung buka contoh pembahasan, ketagihan deh, yah....
taunya kalo pengen liat semua harus beli voucher. Akhirnya telepon temen gue yang dulu ngenalin gue ke zenius,
ceritanya penasaran dan dia udah beli dvd zenius, eh taunya malah sama dia dikasih voucher zenius buat 7 hari,
wahhhhhhh girang banget dan langsung hajar video - videonya. H-14 dan baru tau ada zenius tuh rasanya
nyeseksekseksek buangetttt "coba dari awal kelas 12" "coba dari sebulan yang lalu" udah putus asa banget karena
H-14 untuk ngejar materi itu yaaa kaya impossible banget :(. Akhirnya dengan niat yang tulus untuk belajar karena
keinginan gue memutuskan untuk fokus di matdas, mat ipa, dan biologi (Alhamdulillah waktu itu TPA nya udah
lumayan). Dan datanglah hari H SBMPTN kebetulan gue anak IPA tapi ambil saintek sama soshum (waktu itu
soshum sama sekali ga nyentuh) kaget banget karena soalnya susah, tapi kebantu banget di mat ipa + bio karena
zenius. dari jam 7 ampe setengah tiga dan tempat gue ujiannya ga pake meja, kursi kaya tamu orang nikahan, dan
ga ada jam TT. Habis SBM gue juga ikut UTUL I UGM dan niat fokus di IPS walau gue ikut campuran, materi IPS
gue hajar 3 hari dan langsung paham, sumpahhhh gokil banget tutor ipsnya. Dan akhirnya pengumuman SBMPTN
gue keterima pilihan satu yang dulu tertunda di SNMPTN "PSIKOLOGI UNS" yaayyyyy. Dari keseluruhan cerita gue
sih sebenernya yang paling gue syukuri adalah gue ketemu zenius, gue merasa akhirnya gue bener bener mau
belajara karena gue merasa "Ya harusnya beginilah gue belajar" terlepas dari SBMPTN keterima apa enggak. Zen
makasih banget udah bikin gur belajar dengan konsep yang mateng dan nancep banget. Pokoknya semia orang
harus tau zenius, ngapain bimbel mahal mahal yang kita dapet cuma apalan, di zeniusnet dengan modal murah aja
kita udah bisa paham materi dari konsepnya. TOPPPPP DEH ZENIUSSS mwahhh
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 6:22:57 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 7:01:07 AM
Time Spent: 00:38:10
IP Address: 112.215.147.80

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Arie Van Diemen Sitinjak
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/arie.vandiemen?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Sibolga
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Perkenalkan, namaku Arie Van Diemen Sitinjak
Sekilas riwayat SBMPTN ku
2014 : Gagal
2015 : Pendidikan Dokter Unand
2016 : FTTM ITB
Syukur pada Tuhan Yesus Kristus dan terima kasihku untuk Bunda Maria karena doaku dikabulkan...
Keren...!!!
Setelah 2 tahun akhirnya ITB di tangan hehe..
Belajar dengan Zenius itu metode yg pas untuk orang yg sibuk kuliah atau alumni.
Pas di FK, aku udah mulai suka dengan dunia kedokteran, lagipula butuh setahun agar aku bisa masuk FK Negeri.
Tapi, aku tidak bisa bohong, ada keinginan untuk kuliah di ITB khususnya FTTM. Dari bulan Desember 2015 udah
terbawa mimpi terus.
Udah kepikiran terus. Akhirnya pas 31 Desember aku memutuskan untuk tes SBMPTN 2016.
Nah, pertarungan dimulai. Pertama, aku kuliah di FK yg memang betul betul sibuk. Kuliah bisa dimulai jam 7 pagi
sampai jam 4 sore. Masalahnya adalah pembagian waktu. Aku cuma punya 5 bulan sebelum tes. Nah, mulai
searching pengalaman anak FK yg memutuskan untuk ngulang lagi gimana strateginya dia. Ketemu deh anak FK UI
yg dulunya juga FK Unpad. Pas lihat itu makin semangat karena ternyata bisa.
Sebelumnya aku adalah lulusan 2014.
Tahun itu aku gagal di semua tes PTN kecuali UMB PT dan itu pilihan ke 5 dari 6 pilihan, jadinya aku memutuskan
ulang lagi kejar FK dengan bantuan Zenius dan tentunya doa. Dan pas udah di FK maunya FTTM, aneh memang.
Nah, lanjut. Pas persiapan SBMPTN 2016 aku baru benar serius belajar itu sekitar akhir bulan 2. Mampus...
Mana bisa 3 bulan kejar itu materi semuanya plus belajar buat kuliah di FK.
Aku pake tuh Zenius sisa 2014 ku ditambah aktifkan akun Zenius.net
Jujur saja, aku dulu yg ga paham Fisika, Kimia, Biologi punya seabrek momen " oh" nya zenius. Pengalaman Kuliah
Teknik Elektro Udayana sambil Belajar SBMPTN di tahun 2014 yg lalu jadi pegangan buat tahun 2016 ini. Plus tips
yg spesifik dari Anak FK UI yg aku sebutin itu, terima kasih juga buatmu ya..
Pas ujian entah mengapa aku tidak berharap bisa masuk.
Matdas hanya bisa isi 3 karena waktu udah habis walaupun yg lainnya bisa full semua. Padahal, SBMPTN 2015 aku
bisa isi kira kira 10 kalau aku ga lupa. Pilihanku juga rada ngasal FTTM ITB, FK Unair, FTMD ITB.
Kawan di FK ada yg ragu juga bilang aku ga mungkin tembus, tapi disinilah aku sekarang, Tuhan berkata lain.
Point nya, buat yg mau target lulus SBMPTN 2017 di kampus favorit..
Belajar yg baik, serius dan tetap harus dinikmati prosesnya. Belajar itu harus dari sumber yg tepat biar efektif dan
efisien..
Pake tuh Zenius..
Apalagi sekarang kalau kamu memutuskan kuliah sambil belajar, pakelah itu Zenius.
Aku agak rada takut juga sih merekomendasikannya, entar semua masuk lagi hhaa
Aku yg bukan siswa unggulan di SMA malahan masuk kelas yg dianggap sebelah mata atau malahan ga dianggap
sama sekali bisa tembus FK dan FTTM..
Bagi kamu yg baca ini pasti bisa juga,
Yg penting belajar cerdas ga harus belajar keras heheheh
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Febrian
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhammad.febrian.507

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 1 KOTA BEKASI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gua nggak nyangka bisa lolos pilihan pertama. Cuma belajar ±3 bulan dah gitu lintas jurusan lagi. Belum lagi jadwal
gua terbagi buat ngampus sama belajar sbmptn, blm yg lain2. Gak salah gua CUMA ngandelin ZENIUS doang.
Ngebantu banget buat memahami materi2 ips.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Arif Budiman Al Fariz
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/arip.nepacis

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Ciamis
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Islam Negeri Jakarta
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Wah wah Zenius emang oke dehh pengalaman ane sih disini : arifkeisuke.wordpress.com :D. Tapi itu loh yang to
the konsep pengajarannya bikin loe ngerasain oh moment. Kebayang donk yang tadinya belajar cuman 2 jam tetapi
sama zenius jadi 16 jam per hari (bagun tidur - mau tidur :v), Kalo ulangan gak pernah remidi nilainya 80 - 100
brooo. . Pokonya recommended deh zenius bagi yang belum kenal sini ta'arufan :D. Awalnya SBMPTN itu
menakutkan tapi ya semenjak bang Sabda (menyerang :p) dengan basic fundamental semuanya seperti biasa saja
:D. Pokonya keep calm deh pas pengerjaan sbm tak perlu takut. Yang masih belum dapet masih banyak jalan lewat
UM atau persiapan tahun depan 1th untuk ngehajar brutal sbm :d.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Febryana Saputri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/febryana.saputri

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 3 Surakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Kedokteran Hewan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue bersyukur banget bisa kenal Zenius, sayang, gue jadi premium membernya telat, tapi yaudahlah. Zenius
ngajarin banyak hal, cara berpikir yang bener salah satunya. Selain itu, tutor-tutor Zenius yang buat gue selalu
terpana, ketika mereka jelasin suatu topik, mereka bisa connect kemana-kemana, dan mereka ga cuma omdo,
mereka biasa ngasih literatur"nya gitu, dan itu gila abisss. Saking kerennya mereka ngejelasin, mindset gue tentang
pelajaran yang disuka dan engga, hilang sudah. Semua ilmu itu berhubungan.
Jujur aja, usaha gue tahun ini belum maksimal, gue masih sering males, kebanyakan tidur, masih sering nunda,
banyaklah. Tapi yang terpenting sekarang, gue udah dapet "soul-nya" Zenius. Oiya, dan anehnya pake Zenius itu,
tiap ketemu temen, bawaannya promosi mulu, tanpa ada yang nyuruh, dan setelah gue liat-liat, itu ga cuma terjadi
sama gue. Btw, thanks Zennnnnn
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Laila Ayunirrahmah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/laila.ayunirrahmah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Kuninan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Farmasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya kebantu banget deh sama zenius! ❤❤❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Abubakar Fathuddiin
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://facebook.com/abubakar.fathuddiin

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Demak
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNDIP
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Perkapalan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question

91 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#83

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 9:51:11 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:12:06 AM
Time Spent: 00:20:55
IP Address: 124.153.33.18
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
RIZKI BASUKI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rzkbasuki

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA CIMAHI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - KAMPUS GANESA
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
aku tidak ingin membuat testimoni yang dibuat-buat dan jujur, saat aku berlangganan, layanan yang diberikan
masih di bawah ekspektasi yang sebelumnya dibayangkan.
Namun, aku mengakui kualitas materi dan konsep yang diberikan terlihat berbeda, dan inilah konsep-konsep materi
ideal yang seharusnya adijelaskan si setiap sekolah yang ada di indonesia. aku sangat mengapresiasi zenius dalam
memberikan kontribusi terhadap pendidikan bangsa. yang membuat aku takjub, artikel blog yang berkualitas
menjadi pedoman "TERBAIK" para pejuang SBMPTN yang dibagikan secara gratis.
tetap semangat kakak-kakakkuh yang hebat dan menginspirasi! kelak aku ingin menjadi kalian, menjadi orang yang
bisa membawa pendidikan indonesia ke level yang lebih tinggi!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
anal fanste
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhammaddaffa.valdivia

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
sma 3 bkt
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
doggiestyle69WOT
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
climax
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
udah bayarnya mahal, gurunya bloon, macam amvas, ga guna, buang2 duit aja, percuma.goddamn fuck you.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yoga Febrian Pratama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/yfebrianpratama1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Kristen IPEKA Pluit
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenernya kalau soal Zenius tuh udah tau lama banget. Dari jaman mau ikut SBMPTN 2015 bahkan. Tapi saat itu
gua emang belum ingin ikut karena jujur ga terlalu fokus sama PTN, impian gua tuh dulu cuman pengen kuliah di
Luar Negeri. Pas tau usaha gua gagal buat ke luar ya akhirnya mau ga mau PTN karena keluarga ga setuju gua
kuliah di PTS. Akhirnya gua dengan hati yang masih ga terima daftar dan gagal di SBMPTN. Keterima sih di UI
lewat simak, tapi karena gua rasa ga srek sama planning gua ke depan, akhirnya ya udah gua memutuskan untuk
ambil gap year.
Di gap year ini gua bener-bener cari motivasi buat tahun depan ikut SBMPTN lagi. Jujur gua sendiri bingung mau
jadi apa nanti. Planning gua ingin banget jadi pendidik tapi orangtua ga mengijinkan juga. Tapi gua mikir, kuliah apa
aja bisa jadi pendidik kok nantinya asal punya kemauan untuk belajar dan mengajar. Back to the main story. Gua
bingung jurusan dan bahkan belom belajar. Gua yang ga mau menyia-nyiakan waktu gua, milih belajar aja masalah
jurusan dipikirin sambil jalan. Akhirnya gua pinjem deh cd Xpedia temen gua buat nyoba zenius tuh kaya gimana sih
sebenernya. Enak? Banget haha, cuman sayang gua ga kuat kalau liat layar lama-lama, bawaanya mata pedih dan
pengen tidur. Akhirnya gua mengembalikan Xpedianya temen gua dan menjadi makhluk gabut. Side note: gua gagal
di beasiswa Monbukagakusho dan makin terpuruk saja.
One day, sekitar September, I stumbled upon notes yang ada di blog zenius soal mengulang SBMPTN. Let me
quote this life changing paragraph dari salah satu postingan zenius blog
"Top universities di Amerika kayak Harvard and Princeton bahkan nyaranin nganggur setahun sebelum mulai kuliah,
karena berdasarkan pengalaman mereka, yang nganggur setahun ternyata prestasinya lebih oke, karena 1 tahun
bisa ngebantu anak-anak ini untuk belajar jauh lebih banyak, travelling, baca/ nonton macem-macem sesuai yang
mereka mau (kalo kuliah/ sekolah biasanya kan bacaannya udah ditentuin). Intinya kalo menurut mereka, dan
menurut gue juga, 1 tahun itu kesempatan lo investasi bisa belajar hal yang jauh lebih penting dari apa yang diajarin
di sekolah/ kuliah sambil nyiapin buat SNMPTN."
Dan tau apa yang gua lakukan? Make sure gap year yang gua ambil berkualitas. I travelled to places, hiking, baca
buku, nonton, les bahasa asing, dan bahkan ngajarin anak SMA debat. Dan gua tau akhirnya gua mau melakukan
apa dalam hidup gua. Gua tau jurusan yang bakal menantang imajinasi gua. Astronomi dan Astronautika. Kalau gua
ga mengambil gap year, mungkin gua akan terjebak ingin jadi programmer. Next step, gua harus tau dimana gua
mau kuliah. Unfortunately keduanya hanya tersedia di ITB, both masuk ke jurusan yang ga sepi peminat. Gua disitu
shock, kenapa ga dari dulu coba gua ambil Astronomi lewat SNMPTN. This happens somewhere around December.
Step 1 done :)
Gua pun banyak membaca cerita kakak tingkat dan akhirnya semakin terpacu deh buat masuk FTMD atau FMIPA
ITB. Ga pake lama, gua beli voucher zenius dan maksain nonton walau kadang udah perih. Di titik itu gua rela
ngapain aja buat lolos sbmptn. Dimulailah perjalanan gua mempelajari materi materi saintek, starting from physics
yang paling gua suka dari empat pelajaran lainnya, terus mat, kimia dan terakhir biologi. Gua bikin jadwal selang
seling biar ga bosen, karena jujur gua gampang banget bosen atau jenuh. Tapi entah kenapa, videonya nagih. Gua
suka cara tutornya menjelaskan masing masing materi dan bagaimana mereka membuka wawasan gua. Seluruh 3
tahun gua di sma di rangkum dalam kurang dari 4 bulan. Keren deh, sampai detik ini gua masih geleng geleng kalau
inget betapa nikmatnya belajar itu. Yang gua benci biologi karena hafalannya banyaknya kebangetan atau kimia
yang entah kenapa membingungkan, malah jadi ladang nilai pas sbmptn kemarin. Bio gua berhasil kerjain 8/9
nomor dan bener semua, gila itu gua kaget banget. Kimia juga sama. (well, benernya sih sesuai kunci yang tersebar
di dunia maya, jadi gatau deh kalau sama kunci panitia). Yaudah gua lanjutin rutinitas itu sampai H-3 tes. Kenapa H3? Refreshing, menjernihkan pikiran, dan banyak banyak kurangin stress :)
So finally, tanggal 28 kemarin, Hardwork gua terbayar sudah. Dapet tulisan selamat, dan gua sekarang resmi jadi
mahasiswa FTMD ITB :)))) Another side note: I applied for Tohoku University untuk jurusan yang sama dan saat ini
sedang menunggu keputusan finalnya. Wish me luck!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Teguh Wahyudi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/whyd.teguh

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Katingan Hulu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Palangka Raya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya aku peserta SNMPTN, dan udah dapat di Institut Teknologi Kalimantan (Balikpapan). Tapi karena orang
tua gak mau jauh, jadinya daftar SBMPTN di Universitas Palangka Raya. Waktu itu bingung banget nyari bahan
belajar buat SBMPTN, sampai akhirnya nemu situs Zenius di Google. Akhirnya selama 2 minggu, aku belajar
dengan menggunakan soal-soal dari situs Zenius. Aku download soal-soal TPA dan soal-soal Saintek. Syukurnya
dalam waktu yg sangat singkat itu, aku berhasil lolos pilihan pertama. Thanks banget buat situs Zenius ^^
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gregory Tampubolon
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/gregory.nazar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Balige
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya zenius mantap dah. Walau gue rasa soal tahun ini lumayan susah,tapi karena belajar nya mulai dari
konsep dan bukan hanya bahas soal aja di zenius,itu sangat membantu dan terasa pengaruhnya. Goodluck buat
zenius dan buat kita semua
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MAR'IE MUHAMMAD FALAH AKBAR
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/juunaay

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK INFORMATIKA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Semarang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengalaman pake zenius udah dijamin sangat gokil , apalagi lulus sbmptn padahal gue dari SMK.
Gue udah gagal jalur raport snmptn,span-ptkin,pbusmak ugm,pmdk politeknik :v ini serius.
Awal sempet down banget , apalagi ada yang bilang percuma dapat rangking terus di kelas , tp ga ada yang lolos.
Widih sakit ga tuh? :D
Setelah ada kata itu males belajar lagi , gue taroh tuh CD Zenius yang biasa dipake belajar tiap hari , tapi karena
gue pengen bener² kuliah jadi cuma down 1minggu :v cuma? wkwk
Mulailah gue belajar serius di mulai sosiologi setelah itu geografi dan ternyata mepet banget waktunya sisa 2minggu
padahal sejarah ekonomi belum di pelajarin tp tetep fokus aja sampe detik akhir di mulai belajar sejarah yang
materinya gila pake banyak banget sehingha sisa waktu 5hari lagi buat belajar ekonomi , dan ternya zenius super
banget cukup belajar 3hari ekonomi gue jago banget :D Sisa 2hari buat istirahat
Saat mengerjakan sbmptn tkpa , wanjir gue kaget banget tpa ada tipe baru tp tetep gue libas sampe² pengawas
bilang sisa 15 menit lagi padahal matdas indo inggris belum sama sekali , tp tetep gue kerjakan di 2 menit akhir sisa
inggris dan akhirnya gue ngasal aja dah isi 2 soal :v
Setelah tkpa yaitu tkd yg bikin gue deg²an karena gue dr smk , tp saat buka soal ada sebuah keajaiban soal² sbmptn
tkd tahun 2016 kebanyakan udah pernah gue kerjakan dan dibahas ntah dr zenius dan tryout. Keajaiban apa ini?
Gue bisa kerjakan tkd ips 44 soal :D padahal tkpa ga sampe 50 soal :v
Disaat pengumuman ntah kenapa rasanya biasa aja tidak kaya menunggu hasil snmptn , malah saat buka
pengumuman sbmptn sambil nonton anime karena gue sebenernya ga yakin lulus karena tkpa tp saat lihat hasil
gokil banget bisa tembus sbmptn pilihan pertama UNNES HUKUM
Sekian testimoni dari gue semoga menjadi motivasi anak SMK yang lain dan sederajat , terimakasih Zenius udah
buat gue bisa banget dr awal ga bisa pake banget
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Althaf Azhar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/althaf.azhar.5

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 4 surabaya
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga Surabaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA jurusan teknobiomedic
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
M Afif Ramadhan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 6 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
institut teknologi bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
sekolah teknik elektro informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
asik aja
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dinar shifa nur amini
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 3 Malang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas ekonomi jurusan manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
far a khan muhammad
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

lupa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1Tangsel
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UI madafakaaa
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
pas dulu
begadang tiap malem pk zenius
sekarang dah dapet hasilnya
masih begadang :v
lol jk UI madafakaaaa
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Ikhsan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/ikhsan19698

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 94 jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS INDONESIA
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
ILMU EKONOMI ISLAM
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius mantap lah, bikin gue keasikan belajar sendiri dan lupa waktu. Soal2 zenius juga lengkap dengan
pembahasan yang mantap
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fadilah Agiel
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fadilahagiel

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
zenius buat kita jadi jenius banget deh, kalo ga ada zenius gua ga bakal pede buat ikutan sbmptn taun ini. zenius
ngebantu banget 1000%
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Adinda Bioni Adisty
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 47 JAKARTA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Administrasi bisnis
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aliyya Amanda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Tidak aktif

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Cibinong
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku pake zenius pas tahun kemarin sebenernya, dan bener-bener paham sama materi sbmptn yang ada (karena
aku dari ipa ke ips), jadi pas tahun ini nyoba lagi tinggal review ulang catatan aku pas pake zenius dan alhamdulillah
aku bisa diterima di jurusan yang aku pengin banget dari dulu. Pokoknya big thanks sama zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Iqbal Feriano Akbar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/iqbalmania

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 2 CIBINONG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Lumayan membantu sih buat pelajaran yg konsep konsep kuat kayak matematika dasar. Jadi cukup puas lah gua
karena gua ambil SOSHUM dan pengen gede di matematika dasar
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Meisy Rizki M A
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Temanggung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Kriminologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dari kelas 10-11 aku gapernah dapet yang namanya peringkat bagus, pasti selalu 20 keatas, dikelas aku
itungannya ga pinter2 amat. Tp kelas 12 awal semenjak kenal zen, ranking ku naik jadi ranking 6 dan temen2 pada
kaget hahaha ga cuma itu, setiap ikut tryout pasti dapet hasil yg muasin bgt. Pernah ranking 41 dari 3113 peserta
tryout nasional sbmptn. Ga cukup smp situ, skg aku masuk UI:') dan grgr itu skg jd banyak yg kenal aku hahaha
dikenal karna cntk/gntg emg seru sih tp dikenal karna prestasi jauh lebih membanggakan. THANKYOU ZEN U
RLLY MADE MY DAY
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sonia Simak
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/sonia.simak.7

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 3 JAMBI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Farmasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
gimana ya ngomongnya wkwwkwk suara yg ngisi cd Zenius itu GAUL banget, yah nggak bosan lah dan jadi tambah
semangat dengeri dan ngertiin pelajarannya, abisnya nggak monoton kyk guru-guru di sekolah, kayak les yang
keren gitu pokoknya.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gloria Dorothy Rolanda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/gloriadorothy

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAK Penabur Gading Serpong
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius gamblang dan lengkap banget buat yang newbie sama SBMPTN, tiap soal juga dikupas di pembahasan
yang baik. Sayang kadang ada yang gabisa dibuka pake flash :(( but overall tetep kece, cust service nya responsif,
dan worth the price lah pastinya!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hazrina Sabila Rifdah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/HazrinaSabila

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Homeschooling Kak Seto
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Tau zenius dari kelas 1 sebenernya, tp baru bener2 pake zenius pas kelas 3 itupun pas udah mendekati sbmptn. 3
minggu sebelum sbm baru mulai bener2 fokus belajar sbm, awalnya sama sekali gatau tentang tkpa dan bingung
banget gimana ngerjainnya, terus akhirnya buka zenius dan nontonin video2 yg ngebahas sbmptn, bener2 ngebantu
banget apalagi yg konsep menghitung cepat tanpa coret2 gitu, seru lah belajar pake zenius mah kayak diajak
ngobrol dan diajarin konsep2 yg gapernah diajarin di sekolah. Makasih ya zenius udah ngebantu belajar didetik2
terakhir mau sbm, ngebantu banget deh pokoknya??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Elviana Ramdhani Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/vhivhi.twibi?ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Probolinggo
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Malang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Baru beli zenius H-15 SBMPTN, saat itu mutusin buat lintas jalur, babat habis video eko dan sosio. Begadang demi
ngejar materi, emang niatnya buat nglepas sejarah dan geografi jd cuma fokus sama 2 pelajaran itu, dan
alhamdulillah waktu ngerjain soal SBM sosio dan eko kejawab semua dgn lancar. Manteb banget zenius, gampang
nangkepnya jadi bakal asik belajarnya. Thank zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Syafira Refora Danindya
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/syafira.niendyaa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Madiun
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan bisnis Jurusan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku salah satu pengguna zenius dari bulan Februari. Sebenernya nyesel kenapa baru kepikiran beli produk zenius
karena enak banget ngajarnya apalagi bab ekonomi duh karena aku anak IPA yang pindah haluan ke IPS sama
sekali belum dapet materi ips (cuma sosiologi kelas 1 aja) alias aku ngebut belajar IPS. Karena aku dendam
dengan keadaan (karena aku nggak keterima 75 persen snmptn--otomatis gagal) aku akhirnya semangat nih buat
bisa lolos SBMPTN 2016 dan ngebuktiin kalo aku mampu jadi MABA. Semua kata kata penyemangatku di sticky
note aku tempelin di dinding. Di kaca rias. Sampe tulisan gagal 75 persen masuk kategori yg g bisa lanjut SNMPTN
warnanya merah merah itu aku print dan aku tempelin ??. Tidak lupa aku berdoa juga kepada Allah dan belajar
zenius rutin tiap malem dari magrib sampe jam 12-1 malem?? Alhamdulillah. Allah mengabulkan doaku. Aku
keterima Pilihan 1 yaitu Manajemen UNAIR. Terimakasih zenius beserta tim. Sukses! :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mapanji Wicaksono
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/chucksonz

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 2 Yogyakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jadi gw make Zenius udh mulai dr bulan November. Kenapa? Karena gw taunya telat wkwk Padahal udh ikut bimbel
** segala, tp setelah nyobain liat video mekanika, gw akhirnya mutusin untuk lgsg beli Zenius setaun...
Uniknya Zenius itu kalo lo belajar disini rasanya ngga kaya belajar deh, serius.... Dan selain itu, gw paling seneng
ama sistem ngajarnya yg bener2 ngajarin konsep, ngga sekadar apalan rumus macem2 yg ga jelas
Dan ternyata ngerjain soal2 MTK & Fisika pun gampang bgt cm ada 2 step :
1. Jembrengin
2. Hajar
So, I highly recommend Zenius buat lo yg emang bener2 mau kuliah di tempat yg lo impikan :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anindito Bhagawanta
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/TheSagab

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 68 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Ilmu Komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius telah mengubah gue dari gamer akut menjadi Real SBMPTN Fighter!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SHANITA PRATIWI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Shanita Pratiwi Felton

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 1 SUMATERA BARAT
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Andalas
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas kedokteran jurusan pendidikan dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya gue ga tau soal zenius gue tau nya juga dari temen.Gue udah make zenius sejak kelas 12.Sekali belajar
pake zenius gue langsung ketagihan buat belajar soalnya gue jadi lebih paham belajar pake zenius ketimbang di
sekolah kalo di sekolah kebanyakan kita bikin makalah atau kerja kelompok sedikit penjelasan yang diberikan oleh
guru jadi gue susah paham pelajaran tapi kalo di zenius gue emang dapet banget lah taste nya apalagi matematika
sama bang sabda sumpah deh gue tambah cinta ama matematika apalagi dengan bantuan postulate nya emang
bantu gue banget buat belajar matematika.
Selain itu kotak kotak sama segitiga nya itu loh keren banget deh.Temen temen gue pada ngakak semua pas gue
pake kotak sama segitiga buat belajar matematika andai mereka tau mudah nya belajar pake kotak sama segitiga
hahhahah.....
Pokoknya zenius recomendid banget lah...
Oh ya dari pengalaman gue pas SBMPTN itu emang kita harus jeli ngeliat soal yang gampang buat dikerjain dulu
dan emang penuh trik loe mesti jawab soal dgn tingkat kesulitan yang beda dalam hitungan menit itu ga gampang
kalo gue jawab emang yg gue yakin bener aja gue ga berani yg namanya tebak tebakan.Selain itu emang loe harus
rajin dan giat buat belajar trus banyakan doa gue yakin usaha ga kan menghianati hasil.....
Semangat terus dan pantang menyerah.... :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dina rizki putriningrat
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/dina.rizki.52493

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 7 Kota Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Mataram
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Sipil
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gw cocok belajar pake zenius karena gaya ngajar tutornya santai, kayak mereka ngobrol sama gw aja. Lol.
Tutornya juga ngejelasinnya enak dari konsep sasar jadi gw ga bingung bingung lagi, dan langsung diterapin ke
soalnya. Pokoknya zenius gokil deh!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Farid Marzuq
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 48 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Ilmu Komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu tiap ulangan kinematika kelas xi tuh. Ket
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dwita Indriarti Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 17 Makassar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pas abis solat Subuh di hari-H SBMPTN aku cuman iseng login ke zenius buat nonton-nonton pembahasan soal,
eh pas tes yg sesi soshum soal-soal yang dibahas ada beberapa yang muncul. Thanks, zenius??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Brighita Mulya Pranoto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Denpasar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama kali kenal Zenius dari teman alumni ITB. Pake zenius seneng bangett apalagi dgrin kak Sabdha ughh.
Banyak materi yang diajarin di skolah tuh ribet pas pake zenius jdnya simple. Puji Tuhan bisa ke terima di pilihan
pertama SBMPTN yeay. Thankyou zenius. Sukses terus ya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ELLISSA PRIYANKA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/EllissaPriyanka

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 6 JAKARTA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS PADJAJARAN
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
zenius seru bgt! cara belajar baru yg asik & efektif bgt. kakak2nya juga asik bgt cara ngajarnya & bikin semuanya
jadi terasa mudah. pokoknya buat semua yg mau UN/SBMPTN/UM harus beli zenius ya krn sangat membantu bgt!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gagas akbaru dirgantoro
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/gagasakbaru

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Tangerang Selatan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis Management
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius gokil sih kalo menurut gw. Babat pelajaran soshum yang dulunya gw anggap paling ribet, ternyata gaseribet
itu. Dengan konsep ekonominya sabda, analogi-analoginya pio waktu belajar sosioogi itu nempel banget. Dan
hasilnya gw hanya belajar 4 bulan kurang bisa lolos di pilihan 1 SBMITB! Thanks zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nabila Muchairina
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 61 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bener bener berguna banget walaupun gue cuma pake 3 bulan bukan cuma buat sbmptn aja tapi pelajaran SMP,
SMA,UN lengkap banget deh, ditambah penjelasan yang mudah dimengerti. Gak nyesel pake ini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Arkansyah Farras Setiawan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/Arkansyah.F.S?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 2 TANGERANG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jujur aja gua sebnernya nyesel senyesel nyesel nya telat setelat telatnya make Zenius. Gua berjuang kayak orang
kelimpungan bolak balik bolak balik buku setebel gambreng cuma buat ngerti intisari dari sebuah konsep. Gua
emang pejuang SNMPTN #banget soalnya dari masuk SMA jiwa tobat gua udah kepanggil. (Ps. SMP gua game
onliners abis) ok back to topic dari kelas X sampe kelas XII ga pernah gua miss info soal snmptn. Dari trik, faktor,
rapot, un, Indeks integritas, A L U M N I, wah banyak banget deh, ngumpul semua di otak. Belajar juga udh bener2
gila, signifikan banget dibanding jaman smp. Mulai ngeh konsep2 tiap materi. Eh Pas tau ga keterima snmptn begh
rasanya nyos wkwk. Langsung tobat pake zenius karena gua sedikit ngeh dr temen2 kalo zenius itu asik banget
buat belajar apalagi konsep masing2 bab nya. Pas gua coba begh bener men, konsep materi2 yg ada di otak gua
tuh serasa dipoles, bener2 kek tahap finishing ngamplas guci pelastik #lha bener2 gua abisin waktu buat belajar
dan D Day is come. Gua nangis sampai rumah karena pas gua check quick count cuma dapet 35.00% coy! Gila
SAPPK ITB mana mau nerima gue, begh makin tobat gua. Minta maaf sama zenius yg telat banget makenya (eh
tapi serius ngefek banget) terus pengumuman pun tiba sampe akhirnya dengan tergagu2 ketik2 nomor sampe
salah input, J R E E E E N G GGGG, "SELAMAT... Sek. Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung " teriak2 wkk
Kesimpulannya:
berjuang tuh gak boleh setengah2
Kalo punya impian, ketika ngerasain jatuh sampai rendah banget bayangin aja itu adalah pegas lo, pegas buat
roket yg lo tumpangi dan suatu saat lo bakal meroket, dilihat orang lain dan jadi kebanggaan tersendiri
Promosi zenius 5% ngebanyol 95% WkaKwkAka
Thx zen, u made my LIVE!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Irfan Abdurahman Setiawan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/irfan.abdurahman.9?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Mesin
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
wah pertama tama terima kasih zenius , gua mulai belajar zenius dari xpedia guide pertama gua buka video yang
cara belajar tuh ampe abis, terus mayan sih gua disuruh beli vit dha gitu ama abang zenius terus gua beli wkwk,
ternyata suplemen otak juga perlu tuh buat persiapan sbm, topik setelahnya gua belajar tpa di xpedia itu, wah gila
dasarnya kuat banget dangat perlu deh lu kalo mau nguasain tpa harus oake zenius, nah topik topik selamjutnya sih
gua ga rutin gua buka topik yang gua kurang aja soalnya kan suda les, kalo pas sbmnya ngerjainnya ....SOALNYA
BEDA BANGET DARI TAUN KEMAREN, pas ngecek kj di wangsit eh banyak yang salah:( yaudah kan pesimis
ampe tiba tiba pas pengunguman dapet mesin ui kaget allhamdulillah kayanya emg doa mengalahkan semuanya,
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Raditya Yuzril Mahendra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Facebook.com/yuzfair

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 20 SURABAYA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas ilmu administrasi jurusan ilmu administrasi bisnis
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius ngubah mindset gw tentang pentingnya belajar. Yang dulu nya gw paling males yang namanya belajar, tapi
sejak tau zenius gw addicted bgt sama belajar. Hasilnya tiap jam kosong di kelas selalu buka laptop dan pantengin
zenius, wwkk nerdy bgt, tapi gpp membuahkan hasil kok diterima di kampus impian lewat sbmptn.10/10 untuk
zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
KHUSNUL SHOLAIKHAH
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/khusnul307

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Sragen
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati program Sains
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Salah satu pengalaman menarik setelah belajar di zenius adalah di mapel biologi. Di kelas ada guru biologi super
yang bener-bener nyuruh muridnya untuk paham konsep tapi dengan belajar mandiri dulu dan jarang sekali
menjelaskan. Berkat bang Pras aku jadi ngerti banget apa itu biologi. Alhasil aku sering jawab quiz-quiz yang
dikasih beliau. Teman-teman kadang juga minta untuk menjelaskan konsepnya. Ya sudah aku jelaskan walaupun
ujung-ujungnya aku promosi zenius, haha. Oya, bang Pras juga membuatku semakin cinta sama life science hingga
akhirnya aku makin mantap untuk memilih SITH Sains sebagai tempat tujuan belajarku.
Salah duanya ada progress di mapel kimia. Yang dulunya aku ga ngerti apa-apa (beneran deh), setelah belajar di
zenius jadi "ohhhh…gitu". Meski nilai kimia tergolong standar dibanding teman-teman, tapi rasa pahamnya itu beda.
Berkat belajar di zenius juga pandanganku terhadap fisika berubah. Ternyata fisika itu asik haha.
Berkat zenius juga kepercayaan diriku meningkat, konsep pikir serta gaya belajarku berubah. Rasanya jadi lebih
efektif gitu.
Berkat belajar di zenius juga aku bisa lolos SBMPTN. Thanks, zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Afif Ramadhan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

gapunya

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 6 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah teknik elektro informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius udah ngerubah gue 180 derajat, awlnya gue udah ngerasa ngerti ini dan itu, trs meremehkan pelajaran2
penting (karena gue ada disekolah yang ga terlalu kompetitf akademisnya) dan merasa itu ga penting amat
Gue tau zenius ketika kakak kelas gue mulai panik sbm, yang waktu itu udah kaya horror banget diantara kakak
kelas, gue jadi penasaran dan tertantang! searching searching... jeng jeng muncullah zenius!
juli gue mulai belajar zenius, pertama kali denger sabda ngejelasin matdas rasanya wow abis!! gue merasa semua
yang diajarin guru dikelas itu hanya setetes air di bak mandi (ea maaf bu iis). Gue baru ngerti gimana pentingnya
dasar dasar fundamental ilmu sma itu ternyata luas dan hebatnya zenius, zenius bisa menyajikan dengan menarik
DAN yang paling penting, ga bikin ngantuk kaya dikelas hehe, sejak itu gue bener2 zeniusan LITERALLY everyday!
mau di jalan, di masjid, di rumah, di kamarmandi, bahkan pernah gue cabut pelajaran dikelas cuma mau nyelesaiin
DP mat ipa hehe
Terimakasih banyak deh buat zenius yang nggak hanya ngasih ilmu, tapi juga merubah mindset gue dan yang
paling penting udah bikin gue bisa masuk universitas yang gue impi-impikan
thanks zenius!

130 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#119

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:40:39 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:51:34 PM
Time Spent: 00:10:54
IP Address: 125.166.78.197

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rahmat Aria Baskara
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/bagasaria

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Mesin & Dirgantara
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Buat gua, zenius itu keren banget deh! Gua tertarik banget sama konsep belajarnya Sabda yang ngebangun konsep
dan mental gua dulu (btw gua lupa namanya apa). Sampe-sampe gua ngikutin saran Sabda buat beli minyak ikan
sama rajin olahraga sebelum sbmptn hahaha. Video-video teori di zenius juga gampang dimengerti, tapi kadang
suka error (perbaikan buat kedepannya kali ya). Kalo lagi suntuk, gua mampir ke blognya zenius buat baca tips-tips
sama testimonial kakak kelas. Langsung semangat lagi deh wkwk. Thanks zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bela Daniartama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/kipphonya.belaihyu?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Cimahi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Jurusan Ilmu Gizi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama kenal Zen ini kelas 11. Tapi waktu itu belum ada niatan jadi pengguna zenius. Trus saking sibuknya pas
awal awal kelas 12 jadi lupain zen :( . Baru insyaf deh tuh pas mau deket ujian. Cari cari bimbel yang asik coba
sana sini tapi jarang masuk karena terlalu capek dan tetep aja nggak ada perubahan tentang minat belajar ( baca :
males ). Dan saat itu Zen hadir lagi hidup gue. Membawa pencerahan wkwk. Satu per satu video gue tonton dan
gue praktekin. Belajar dari Zen itu lama, karena gue sadar banyak materi yang gue baru ngeri. "Oh moment"
katanya wkwkw, jadi persiapin waktu jauh jauh hari deh. Hari UN pun tiba. Gue gayakin karena gue sadar banyak
yang belum gue kuasain tp mau digimanain lagi. Udah gak ada waktu. Pengumuman UN. Kecewa banget sama
hasil yang bagi gue dapet. Disini gue sadar ilmu itu gak bisa instan perlu proses. Dan proses belajar gue sama Zen
belum selesai makanya hasilnya gitu :(. Sambil nunggu hasil SNMPTN gue masih rajin dengerin Zen walaupun
nggak segila sebelum UN. Pengumuman SNMPTN. Warna merah. Gini nih rasanya patah hati ditolak kampus
impian. Ditambah temen temen udah dapet kampus nya masing masing makin sedih deh gue. Saking sedihnya gue
ngurung diri di kamar. Mengisolasikan diri. Beberapa hari kemudian gue langsung daftar SBMPTN dan kembali
menyiapkan diri buat ujian yang sesungguhnya. Mulai lagi kegilaan gue sama Zen. Buang jauh jauh HP karena itu
mengganggu. Semangat gue bertahan sampe akhir. Makasih Zen udah jadi temen terbaik. Dan hari itu ujian SBM
pun dimulai. Awalnya panik karena TPA berubah tapi gue udah belajr itu di Zen. Dan tanggal 28 kemaren,
semuanya terbayar lunas. " Selamat anda dinyatakan lulus SBMPTN 2016. Ilmu Gizi, Universitas Diponegoro "
campur aduk Zen. Akhirnyaaa perjuangan gue begadang ditemenin suara Zen yang bikin jatuh hati terbayar.
Makasih Zen ,sayang banget sama Zen. Sukses ya Zen bikin anak anak punya semangat lagi. Percaya sama diri
sendiri. Dan nggak asal belajar. Lav you Zen ????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I Nyoman Tri Pramartha
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/mang.t.artha?ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Denpasar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya sih ragu & apaan sih produknya cukup blajar buku ato googling jga sama materinya. Sampe akhirnya iseng
liat di youtube & ternyata asik gila. Cma orng dgn pemahaman & konsep fix yg bisa jelasin ke orang lain dengan
mudah & long term memory, itu smua saya temukan di ZENIUS ! Kebantu banget untuk SBMPTN, astungkara
suksma saya lolos.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Emmanuel Yoshua Eleison
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Kalam Kudus Pematangsiantar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pemahaman konsep diperdalam dan dasar" fundamental benar" diperkuat. Apalagi saya udah bimbel di rumah
diperdalam pake zenius. Makin komplit deh. Utk kuis, ulangan, ujian, un hingga sbmptn aku bisa ngetrik soal" dgn
konsep dan cara" canggih di zenius. Aku bisa merasakan perbedaannya bahkan dengan org yg ranking nya di atas
saya, utk pelajaran sbmptn favorit sprt matematika fisika dan kimia kalau aku lbh paham
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bagus Wijanarko
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 91 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas tenik jurusan teknik lingkungan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya niat make zenius buat belajar matematika fisika kapanpun gue mau kan, lagian juga gue lemah banget di
konsep dasarnya mereka.
Nah gue putuskan beli voucher elektrik yg 6 bulan, dan beeeuuuuhh berasa dapet angin segar deh abis denger
suaranya Sabda.
Dan trnyata setelah gue liat zenius learning, gue ngerasa cara belajar gue rada salah, nah gue ikutin aja tuh
tips2nya Sabda, ngebuka mata banget dah pokoknya
Alhasil gue brhasil fokus terus sama tujuan gue buat TL Undip, dan sukses dapet satu kursi disana di pilihan
pertama XDDDDD
Pokoknya makasih banget buat 'pelajarannya' Zen!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I Putu Febrian Andira Putra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/andira.putra.9

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Denpasar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Gizi Kesehatan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Cerita dari mana ini ya? v:
Hmm, gw beruntung banget pokoknya udh kenal ama zenius dan gw gak bakal ngelupain masa setahun belajar gw
bareng zen, pokoknya thanks a lot zen :')
Dulu pas sma, gw dicap siswa ribut, gak pernah bikin PR, tidur di kelas, main PES mulu.. ya pokoknya ranking gw
jeblok ampe kelas 11 semester 2
Pas baru kelas 12 awal gw udh kepikiran, gw mau kuliah dimana? Passion gw apa? Nah berhubung ranking rapot
gw jeblok, gw ngerasa kalo buat lulus snmptn itu kecilllll banget dan gw mau gak mau harus siap ikut jalur tes
sbmptn
Tapi ya gw denger2 dari orang2, soal sbmptn itu susah bener, kalo ngasal rumus itu gak mempan.. Waduh !! Harus
bener2 tau konsep dong.. udah selama 2 tahun ini gw gak pernah belajar :'v..
Gw searching di google "cara belajar sbmptn"
Gw search, search, dan search.. Dan gw menemukan satu blog yang mematikan perhatian gw.. pake kata2 gaul dan
warna headernya kuning.. yap, zenius blog..
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warna headernya kuning.. yap, zenius blog..
Setelah gw baca, gw liat dibawah artikelnya kaya ada semacam promosi gitu wkwk..dan gw baru tau zenius blog
juga nyediain belajar online.. namanya zenius.net
gw ubek2 itu zenius.net, ternyata belajarnya lewat video.. gw coba satu dulu dan behhh, keren !!! Suara serak2
basah yg bener2 apa ya.. intelek gimana gitu, gw lupa buka yg mana tepatnya tapi gw buka yg zenius learning
Abis gw terkesima dengan web ini, gw memutuskan untuk bikin akun dan langsung buka video lain.. ternyata gak
bisa -_Walah, disuruh punya voucher dan itu bayar :'v.. gw kumpulin duit gw buat beli yg 3 bulan pas itu.. dan gw udah
mulai belajar sbmptn di zenius sejak agustus 2015 (ya walau nyicil dikit2 banget) dan sambil nyicil2 yg secuil ini, gw
juga nemu gw pengen dimana .. yap, gizi kesehatan ugm..
Iyaiya, mungkin emang rada ketinggian cita2 gw v: (univ nya itu masbrooo).. gw, orang yg gk pernah belajar, bikin
PR, tukang tidur ama main kok nyari ugm? Ama cewek aja ditolak mulu (oke ini nyesek), apalagi ama ugm, gak
salah tuh? v:
Yap gw merasa gak salah, gw walaupun gak karuan ya emang udh naksir ugm dari kelas 10 bro :v.. semua punya
hak pengen masuk ugm dan kalo niat harus dikejar, betul tidak? v:
Dari agustus ampe desember, gw belajarnya nyicil2 dulu bahkan awal2 bukanya seminggu sekali :v dan durasinya
kurang dari 90 menit.. tapi sejak januari 2016, gw emang bener2 tiap hari buka zenius
Hari demi hari lewat dan tibalah bulan mei (yg UN gw gak cerita, bikin lama.. dan yg snmptn gw gak lolos v:)
Bulan mei ini adalah bulan Sparta buat gw (This is SPARTAAA!!) gimana enggak, sbm tambah mepet aja waktunya
dan gw blm merasa cukup.. hampir tiap hari gw belajar ampe lewat jam 12.. rata2 ampe jam 1, kadang2 bisa ampe
jam 2 ._. (udah kaya orang nobar aja masih bangun jam segitu)..
Tapi gw gak menjalankan itu dengan beban karena gw emang udh comfort belajar ama zen dan ortu gak menuntut
harus masuk ugm... cuma disini gw gak puas aja ama kemampuan sendiri.. rasa pengen tau ama hal yg gw blm tau
itu ada mulu, buat penasaran.. tapi h-7 gw udh agak longgar, biar gk drop badan ini
Belajar, belajar, belajar (dan berdoa pastinya) daann gak kerasa, udah tanggal 30 mei aja (h-1 sbm broo).. gw
memutuskan untuk stop belajar, pergi kerumah temen dan main gta ampe jam 9 malem (gw serius, ya walaupun
kesan nya bego tetapi cara ini terbukti pas untuk refreshing.. wkwk)
Yap, 31 mei !! Hari gw sbmptn, menemukan apa gw kuliah di kampus impian atau tidak..
Tanggal 31 ini untung gw bangun tepat waktu (gw tidur jam 11 soal nya).. mandi, siapin alat tulis, siapin berkas,
berdoa, dan belajar (wkwk kagak, gw bercanda).. itulah yg gw lakukan sebelum berangkat.. ok lengkap, saatnya ber
sbmptn ria
Langsung skip ke situasi tes aja ya, ya intinya satu kata buat soal sbm tahun 2016 (terutama TPA) : ANJAYYY
Gila, ini soal beda ama tahun2 sebelumnya yg gw pelajarin.. ya tapi tak apalah, kita susah yg lain juga susah
ngerjain wkwk.. ya walaupun gak sebanyak tryout, gw udh cukup puas ama diri gw sendiri, gw udh melakukan yg
terbaik.
Gw skip 27 hari setelah sbm ya wkwk (ciri2 capek ngetik).. wohoho, 28 juni.. pengumuman hasil jerih patah pejuang
sbmptn di seluruh indonesia !!
Pas pengumuman, gw bukanya di sekolah bareng temen2 seperjuangan (rada sungkan sebenernya, ya kali semua
lulus gw kagak, kan malu :'v).. gw udh di depan laptop dari 3 jam sebelum pengumuman, gw isi waktu dengan
nonton anime, nonton film, dan liat temen main Dota.. dan gak kerasa, pas gw buka web sbmptn, sisa waktu lg 10
menit.. yoww, gw terus natap layar laptop..
5, 4, 3, 2, 1.. jeng jeng... gw langsung refresh halaman sbm.. untung belum down server.. gw langsung isi nomor, tgl
lahir dan chapta.. daaannnn
OMG, ini beneran??? Gw lulus ugm :')))) gw wah, rasanya seneng bener :'v.. gw yg masa sma nya yg begitu, bisa
tembus ugm :').. gw gak berhenti bettering kasih ama tuhan pas itu.. kalo bukan beliau yang memberi jalan, gak
mungkin dapet :'), gw juga terima kasih sama keluarga, temen2, guru, yg udah ngasi support dan semangat ke gw
selama belajar sbm, thank you all !!
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Buat tutor2 zen, makasi buat ilmu, wawasan, semangat yg kalian kasi ke aku selama setahun ini :').. gw gak tau
harus apa selain berterimakasih sama kalian.. mungkin kalo gw gak kenal zen, wkwk entahlah gw gimana
Akhirnya udh selesai cerita gw.. sorry kalo ceritanya jelek, bikin sakit mata, dll.. sekali lagi, thanks a lot zen.. gw
bangga pernah jadi murid online kalian dan gw gak akan pernah lupa, semoga sukses zen dalam memajukan
pendidikan di indonesia (y)
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#125

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:20:52 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:27:59 PM
Time Spent: 00:07:07
IP Address: 112.215.65.90

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Hasri Pramadana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/Muhammad.Hasri

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 47 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gila! Pertama nyobain zenius udah berasa beda cara belajarnya, sangat membantu pokoknya.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:29:28 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:34:20 PM
Time Spent: 00:04:51
IP Address: 125.160.86.100

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nur Ezha Vidawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Singkawang Kalimantan Barat
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Industri
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:50:59 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:41:26 PM
Time Spent: 01:50:26
IP Address: 115.178.212.17

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Kenny Christony Nugroho
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/kennynug

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Kristen 7 Penabur Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Perkapalan
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal bgt kenal zenius, karena guru kimia di kelas XI suka kasih soal2 zen. Tapi masih blm tertarik tuh gue. Barulah
gue beli Xpedia bulan Agustus 2015. Di toko buku di Matraman. Awal buka, wah keren dapet kaos. Sayang kecil
banget, akhirnya mama yg pake XD
Materi zenius, gue coba dr TPA nya. ada basic skills dan learning guide. Isinya Bang Sabda dgn segala petuahnya
yang membakar semangat dan menginspirasi. top.
Trus karena gue anak ipa ipa an, alhasil materi mat, bio, fis dan kim selalu keteteran sejak kelas 11. Lumayan lah
karena bisa mengangkat nilai karena zenius, terutama Biologi nya Kak Pras dan Kimia nya Kak (siapa?) itu
recomended banget!!! karena gak jadi rumit bgt gitu ... biasanya ada selingan jokes jadi ga garing tapi konsepnya
dapet.
Gue biasanya nyatet tulisan di video lagi..kata kuncinya aja sih... trus kalo penasaran/ga mudeng gue lanjut
google.. trus malah kadang kadang jadi keasikan googlin ha ha
Bahasa Indonesia nya juga asik... tutornya suaranya khas.. materi EYD nya ini kepake di ulangan harian, UN,
tryout2, SBMPTN, bahkan USM STAN .Alhasil semua boleh dilalui dan meraih hasil yang baik. top.
Ok maaf kalo cuma gitu aja ya, Zen. Thanks buat Xpedia yg cukup membantu siswa siswa kyk gue ha ha. Bagi yg
nekat dan greget zenius ini bisa banget jadi pengganti bimbel jutaan rupiah ha ha.
ps: Kenapa disitu kurang puas, karena di cd xpedia ada beberapa kekurangan. contohnya, Fisika kelas X kurang
lengkap, Biologi kelas X bukan bang Pras. Walau ada voucher, gue lebih sering belajar offline :) Mungkin zen bisa
fix kedepannya supaya makin top karena gue cukup berharap banyak pd zen saat itu ha ha ha . thanksss!!!
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#128

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:32:57 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:46:26 PM
Time Spent: 00:13:28
IP Address: 114.120.234.37

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Naufal Krisna Azhat
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/Naufal.K.A.22

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 4 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Elektro
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengalaman menarik buat gua ya saat belajar itu sendiri, saat ngerti apa yang gua pelajarin, saat ngerti apa
maksudnya yang ditanyain soal, itu menarik! Apalagi pas nonton video tentang mindset belajar itu bener-bener bikin
gua bisa ngeliat serunya belajar dan mengurangi sedikit dari kemalasan gua untuk belajar (males gua banyak haha).
Makasih banget buat Zenius pokoknya!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:29:24 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:47:36 PM
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IP Address: 124.195.113.165

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fachry Firdaus
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/akridaus277T

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Cirebon
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA Jurusan Ilmu Komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius konsep banget!!! Kalo udah ngerti akarnya, gak bakalan keteteran lagi deh ngadepin sebangsa ulangan, UN,
bahkan SBMPTN!
Zenius terbaik!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:43:19 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:48:59 PM
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IP Address: 202.62.16.25

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aldino Syaputra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 63 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Wakth SBMPTN 2015, gua itu gagal. Padahal gua udah pake zenius dari awal kelas 3, tapi abis UN gua gak belajar
lagi, karena gua mikir gua udah bisa tembus. Padahal to gua baru 40%, hahahaha.
Akhirnya ya gak lulus. Trus gua udah punya tekas ngulang di zenius-x. Gila sih gua diajarin banyak banget hal di
sana, ketemu banyak orang2 yg gak pernah gua temuin sebelumnya, seru abis deh di sana. Pada akhirnya gua
mutusin TI UI setelah riset sana sini, dan taaraaa~~
Gua tembus pilihan pertama..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad Yasin Dairobi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/ahmad.yasin.798?
ref_component=mbasic_home_header&ref_page=%2
Fwap%2Fhome.php&refid=8

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 33 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Geografi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ngebantu setiap ulangan harian, karena gua jarang dengerin guru di kelas, seringan becanda pake zenius bisa
sebagai guru pengganti buat gua
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Erald David Sibatuara
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Gresik
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh November
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Manajemen Bisnis
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Berawal dari pesimisme berlebihan terhadap bimbel-bimbel besar yang hanya mencekokkan rumus, akhirnya takdir
mempertemukan gue dengan Zenius. Belajar yang dulunya angot-angotan, sering ngantuk karena gak paham, jadi
ces pleng. Sakti deh! Terus, minat terhadap segala ilmu pengetahuan jadi ningkat banget! Ini nih yang penting.
Pernah ya zen, di perpus sekolah, gue minjam buku dari Grafologi (ilmu lihat tulisan tangan), sampai analisis
tentang Ekonomi. Guru gue geleng-geleng kepala lihat buku bacaan yang aneh-aneh. Padahal gue IPA :D. Saking
cintanya, gue sempet bingung mau belajar apa liburan ini, dan mau baca buku mana lagi.
Keren deh!
Sebagai "Duta Zenius" yang tidak resmi, gue berjanji dalam hati kalau semua temen gue harus tahu zenius.
Hehehe.
Sekali lagi, Thanks ya Zen. Cheers!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Devito Pradipta
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/devitopradipta

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FITB ( Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian )
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius.net itu sangat memberi pemahaman buat gw dalam materi belajar. Awalnya gw kenal produk ini dr temen
setelah gw harus menghadapi pelajaran yg dasarnya analisa logika juga, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan
benda tegar di fisika kelas 11. Setelah gw nonton Zenius wah ternyata gw bisa di bab itu cukup lancar. Setelah itu
gw memutuskan buat belajar pake Zenius.
Setelah naik kelas 12 gw sadar gw di sini harus bertarung atau berjuang di SNMPTN, kalo gak ya harus SBMPTN
atau mandiri apapun haha. Ohh ya kesalahan gw yg cukup fatal adalah ketika gw ngerasa gw mampu banget di
SNMPTN lolos. Gw optimistis, berharap, dan sampe-sampe pernah mikir : ah SBMPTN kan klo gw jelek rapornya,
fokus aja dulu di semester 5. Ya keadaan saat itu sulit sih karena gw msh semester 5, gw mau bljr SBMPTN dr awal
gak salah tapi yaa ngebuang semester 5 yg bisa gw perjuangkan biar SNMPTN gw berhasil. Tp klo gw fokus
semester 5 aja, ya akibatnya gw nunda belajar dan buru-buru. Dan setelah semuanya lewattt, gimana hasilnya ?
Yes, gw gagal SNMPTN hahaha. Yaa gw udh konsul ke temen, guru BK, bimbel, mereka semua blg klo gw
kemungkinan besar dapet. Kenyataannya beda 100 %. Ok setelah byk penyesalan gw gunaiin waktu yg sekitar 3
pekan lagi menuju hari H SBMPTN, gw belajar dan Bapak gw blg katanya gw serasa dipecut setelah dpt
pengumuman SNMPTN (?) Hahaha.
Dan ternyata bener pas hari H soal yg gw kerjain menuntut banget konsep dasar, gak ngafal rumus mati gitu aja, tp
prlu mikir ke mana-mana. Nah dalam hal ini gw inget banget Zenius ngajarin gw itu semua ! Ya meskipun hasil TO
gw juga gak gede gede kyk beberapa temen gw, tp worth it banget, Zenius ngelatih gw mikir kemana-mana dan
ningkatin logika berpikir. Yaa then kemaren tgl 28 Juni, Puji Tuhan, Tuhan luar biasa gw dinyatakan lulus SBMPTN
2016. Sesuatu yg masih gak nyangka sihh, tp gw tau gw ngerjain soal sesuai konsep-konsep Zenius.
Zenius gak cuma ngajarin gw pelajaran buat dapet kuliah atau nilai. Zenius terutama Bang Sabda ngebuka
pandangan gw ttg beda mindset Indonesia sm beda mindset org luar ttg ilmu, then ngajarin gw self-concept, ngajarin
gw knp science dan social itu penting buat belajar, juga gw dpt rekomendasi film-film atau buku yg keren banget,
beberapa gw udh gw baca dan luar biasa lahh hahaha.
Ya msh byk lg yg diceritaiin, tp udah deh kepanjangan haha. Thanks a lot buat org tua, bimbel, temen-temen, guru,
dan tentunya Zenius.net hahaha. Semoga aja gw gak ngulangin kesalahan gw lagi yg takabur, dan adek kelas gw
gak jatoh di kesalahan gw juga.... hahaha
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nadiyah Rizki Suyatna
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 5 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius selalu bisa diandalkan kalau ada ulangan dan ketiduran pas malemnya! Pagi-pagi liat, setengah jam aja
cukup banget buat dapet hasil lumayan. Zenius selalu ngajarin dari konsep yang ngebikin aku nggak ngapalin
rumus banyak-banyak. Ngaruh banget apalagi pelajaran matematika, sedikit banget rumus yang perlu diingat, dan
karena udah ngerti konsep, soal soal SBMPTN maupun soal lainnya yang butuh penalaran insyaAllah bisa
diselesaikan... Terima kasih Zenius!!! Walaupun kadang suka ngantuk nonton videonya.. Hahaha, tapi bener bener
revolution in learning deh. Top.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Madelin Allbrith Sianturi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/MadelinAllbrith

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 1 SANGGAU
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bagi saya zenius itu candu,bisa tahan berjam jam cuma buat mantengin tiap videonya.Diajarinnya dari basic.Ga
pernah nyangka bisa belajar se happy ini sama zen,saya alumni,bahkan saking asiknya kadang saya ga nyadar
belajar ini buat ujian sbm,sabda bener bener mengubah cara pandang saya terhadap belajar dan
prosesnya,terutama di bagian zenius learning karna itu fondasi awal bget yg buat saya menyadari kita ga bsa cuma
belajar keras tpi harus belajar cerdas,well bagi saya zenius sudah sprti makanan yang emang diperlukan tiap
hari.Bahkan bukan cuma soal academic skills,saya bsa lebih percaya diri,lebih berpikir kritis,menanyakan segala
sesuatu,Gilaa zen emang keren parah.Thanks bget buat sabda influence trbsar saya yg buat saya memutuskan utk
ngulang,saya gatau udah brpa kali dengerin rekaman sabda soal deliberate practice,yg bhkan seringnya saya
ulang2 terus,wisnu yg gilak! buat saya cnta fisika,buat wilona yg videonya saya puterin tiap subuh pas awal bljar
TPA,buat pras yg kadang ketawa sendiri sm pnjlasannya,buat donnita yg suaranya nenangin bget ,buat pio yg
meskipun saya ipa, kalo lagi bosen dan ngantuk saya dengerin aja si pio ngoceh haha,buat faisal yg ask fm nya
saya kepoin smpe ask plg prtma :p,oya buat glenn yg bersedia jawab sgla prtnyaan saya di email,buat bang ncen
buat kak yoki,kak fanny for every one in zenius,parahh rasannya gaabis abis kalau ceritain soal zenius disini.Tetap
kuat ya! Terus mencerdaskan anak bangsa zen! :D doain saya yang bakalan punya tanggung jawab dan tantangan
yang lebih besar lagi :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Isna rohmawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Blitar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Malang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakuktas matematika dan ilmu pengetahuan alam, jurusan matematika, program studi pendidikan matematika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius petjah abis!! Aku persiapan SBMPTN bener bener gaada 2 bulan, sekitar 50 hari aja baru niat belajar
banget. Awalnya pesimis, tapi ternyata lolos pilihan pertama pula. Meskipun belajar online aja, Zenius sangat
membantu buat memahami konsep, bukan cuma modal hafal rumus aja. Tentornya juga seru abiiss. Top banget
deh pokoknya!! Terimakasih Zeniuuss!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mochamad Dhafa Sigit Nurmanto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/dhafasigit

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 3 Semarang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
MAKASIH BANGET BANGET ZENIUSSS
Sebenernya ane yang dari ipa mikir" terus dulu bisa nggak ya ngejar materi yang bejibun untuk ips.. dan akhirnya
ane bertemu dengan zenius pas nyobain buka" materi ekonomi nya bang sabda wuhh langsung semangatt seruu
bgtt zen gk kayak pelajaran sekolah. Serunya lg karena sesama pengguna zenius ane bisa kenalan di chat sama
anak medan yg juga user wah bener-benermantep byk manfaat dr zenius, dia nyaranin buka zenius learning yang
makin nambah semangat ane belajar fokus, nulisin cita", buang distraction yang ada dan akhirnya dengan
keajaiban ane keterima Ilmu Ekonomi UI yang emg passion bgt. SUKSES TERUS ZENN!!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizqy Ananda Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rizqy.putri.5

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 1 Metro, Lampung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Farmasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius tuh pengalaman belajar yg baru banget. Aku tu kalo ngomongin tentang zenius ke temen tuh
sampe capek sendiri. Ngomongin mentornya lah, ngomongin materinya lah, ngomongin jokesnya lah. Mereka
ngajarin konsep, jadi kalo guru2 biasa ngasih rumus, lah ini ntah ngejelasin ngalor ngidul ehh tau tau ketemu rumus
yg sering aku liat. Jadi kyak 'ohhhh dari siniiii'. Konsepnya dapet bgt, aku abis belajar di sekolah ato bimbel selalu
nonton zenius biar dapet konsepnya, jadi lengkap gitu kan di otak. Terus sering bgt di sekolah ada soal ulangan yg
itutu cuma di ajarin di zenius yaampun seneng bgt. Abistu gara2 make zenius *esp mtk bang sabdaa* jadi
kebiasaan misalin sesuatu pake kotak, kalo ngejelasin ke temen sampe 'ih kok make kotak sih make huruf aja', lah
akunya dah kebiasaan gini wkwkwkwk. belajar di zenius canduuuu. Terus dengerin suara bang sabda tuh dah
paling ayem haha. kak wisnu sama kak yoqi juga sih. Suaranya ganteng! Pokoknya sayang sama zeniussss.

155 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#139

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 3:49:25 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 3:55:48 PM
Time Spent: 00:06:23
IP Address: 36.78.189.170

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hanni Gustyasari Shelibahari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/hanni.gustyasarishelibahari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Trimurti Surabaya
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Menurut aku, belajar pake zenius itu harus banget. soalnya sejak berlangganan zenius aku jadi ngerti banget cara
belajar yang benar seperti apa, yaitu memahami konsep. setelah itu aku merovolusi cara belajarku. Terus cara
penyampaian materi zenius itu asik banget, gak kaku, jadi mudah dipahami deh.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Mutawallie Sya'rawie
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/mohammed.syarawie

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 17 Samarinda
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Mulawarman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan IPA jurusan Fisika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Assalamu'alaikum .
Perkenalkan gue alumni. Jadi pake zenius udah dari tahun lalu sih sebenarnya dan gagal. Ceritanya aku mulai
belajar SBMPTN 2015 setelah UN dan itu bisa dibilang H-30 dengan berbekal keyakinan aku pilih ITB sebagai
tempat dimana aku ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu . Daaaannn... Gagal! Simpel. Mudah ditebak. Waktu
segitu belum cukup untuk menaklukkan kampus berkelas di kota kembang tersebut. Karna merasa gagal aku tidak
melanjutkan ke TeSt jalur mandiri dan memutuskan untuk "hibernasi" selama setahun dan memutuskan untuk ber
kerja. Alhamdulilah, Aku bekerja di salah satu apotek ternama yang ada dikotaku. Besarnya apotek berbanding
lurus dengan jumlah pelanggan yang hadir dan berbanding terbalik dengan waktu ku untuk belajar. Maka dari itu
aku memutuskan untuk menyiasati jadwal belajar ku dan memulai nya pada awal tahun 2016. Berbekal waktu lebih
kurang 5 bulan sambil curi curi waktu belajar sambil bekerja aku hadapi SBMPTN 2016 dengan mantap. Hasilnya,
alhamdulilah dengan bantuan zenius dan izin Allah SWT aku lulus di FMIPA jurusan fisika Universitas Mulawarman.
Itulah sedikit kejadian yang kualami selama setahun menjadi alumni. Alhamdulilah dengan menonton video zenius
aku menjadi lebih produktif dalam belajar disela sela kesibukan kerja. Terima kasih Zenius!
Wassalamualaikum Wr. Wb
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Afni Nur Akmalia
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/afninura

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 9 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Singaperbangsa Karawang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Well, bakalan panjang nih kayanya. Singkat dan jelas aja kali ya...
Pendahuluan nih, Alhamdulillah keterima dipilihan pertama dan satu-satunya hihihi.... Adalah Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia (*tepuk tangan)
Gw pernah gagal sbmptn 2015. Tahun lalu juga udh member premium Zenius, tapi banyak pantangan dan
keterbatasan gw untuk open web zenius (*halah... Klise lu Af ! Hehe). Ada penyesalan, tapi sesuai lah sama
kurangnya usaha gw waktu itu. Udah gitu pilih ptn nya yang A semua (kayak bunuh diri lah gw) hahaha.
Sempet down, tapi gak lama kan ada Zenuis. Evaluasi dan banyak artikel dari blog Zenius yang gw baca dan
lakukan. Bikin open minded banget!!!!!
Akhirnya, ikut lagi dan milih satu aja (*antara kePD-an sama pasrah). Sudah dipertimbangkan ssuai kemampuan gw
dan ortu, and yes ini aja.
Karena, gw bersyukur banget dikasih kesempatan untuk kuliah dan diterima di ptn harapan orangtua juga. So,
belajar bisa dimana saja, yang penting kesungguhan hati (*eaa).
Oh ya, gw memulai member lagi itu sekitar april. Mepet banget ya? Huhuh.. Tapi... Nyangkut banget tuh materi n
tips tips nya... Jempol buat Zenius! (tapi jangan ditiru belajar mepet mepet ya!)
Terakhir, Thanks Zenius! Thanks a lot orang orang cerdas dibalik video dan artikel nya! Tanpa kalian, kuno dan
kudet nih gue. Hehe
+++
Zen, soal TPA tahun ini warbiyasahh!! Bikin buang waktu, untung udah dipilah sebelum ngerjain. Terus update ya!
Biar adik adik next time makin and makin ready terus proud juga sama Zenius!
Salam, sang pejuang mimpi, Afni Nur Akmalia.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Igusti Ayu Juliana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/home.php?
hrc=1&refsrc=http%3A%2F%2Fibnads.xl.co.id%2Fint
erstitial&_rdr#!/igustiayujuliana?ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Plus PGRI cibinong
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Argoekoteknologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu cita-cita pas kls 1 gw kuliah nya itu di ITB mulai lah gw rajin belajar banget tapi sayang kedua orang tua gw
ngelarang keras gw merantau. Dari situ gw mulai down dan lama kelamaan jadi males belajar di kelas 2 sampe
kelas 3. Dan pada saat di kelas 3 gw mikir, "kalo emg ortu ga ngerestuin gw merantau masa gw ga kuliah si?"
okelah gw turutin permintaan ortu gw.. Dan mulai kelas 3 gw jadi ada semangat lagi belajar buat dapetin universitas
terbaik di Bali. Gw iseng liat facebook di beranda ada Zenius, penasaran gw liat video yg free nya ternyata enak jg
ya bimbel lewat hp ga di tentuin waktunya dan gue pun beli voucer selama 3bulan. 3 bulan gw mantepin persiapan
SBMPTN. Dan pada akhir nya gw ke terima di Universitas Udayana Jurusan Argoekoteknologi. Thank you Zenius
gw bisa ngejar waktu yg selama ini gw buang sia sia.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizka A Khalisha
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rizkakhalisha

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 1 Medan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sumatera Utara
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gunain zenius sebagai alat untuk belajar itu merupakan keputusan yang baik untuk saya. Saya gak ngikutin
bimbel,gak pernah ikut try out dan ditambah saya alumni. Tapi, setiap aku ada kesempatan belajar langsung deh
buka zenius menguasai materi materi. Penjelasan di zenius itu gampaaang banget dicerna trus mudah di inget.
Alhamdulilaah belajar pake zenius selama 1 bln lebih lulus di pilihan pertamaa??????
Terimakasih zeniuss udah bikin cepat paham materi
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jihan Khalda Fairuz
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 91 JAKARTA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komunikasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Seneng bgt bisa tau zenius,gue jadi khatam bgt sama sejarah terus belajarnya juga asik cuma tinggal dengerin
doang,pembahasannya juga lengkap. Rekomen bgt buat yg mau lulus ptn
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jaka Pratama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/jp.jaka.pratama/

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MA Negeri Parungpanjang Kab. Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenernya gak pure langganan bgt sih, awalnya gue cuma nikmatin zenius blog dan konten gratis sampe sampe
bayarin voucher 7 hari zenius wkwk. buat kalian para pejuang ptn gue harap sih udah belajar untuk sbmptn dari
awal kelas 12 supaya lo masuk di prodi impian lo. pas sbmptn gue fokusin ngejar nilai di tkpa, kemarin gue cuma
ngisi 25 soal tkd saintek yg bener bener gue yakinin bener dan gue ngisi 73 soal tkpa. saran gue sih kalian harus
nguasain materi tkpa dan tkd nya. untuk pemilihan prodi gue rasa hal yg patut dipertimbangkan yaitu peminat dan
daya tampung. kemarin gue milih peternakan unpad karena termasuk prodi yg persentase diterimanya tinggi. Untuk
adik kelas, jangan mengharapkan SNMPTN. anggap aja SNMPTN itu hanya bonus kalau lo keterima. tapi lo harus
fokus SBMPTN dari sekarang. Karena tiada hasil yang mengkhianati usaha. so, study harder harder and harder and
also keep praying to the God.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Khoirun Nizam
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/khoirun.nizam

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 1 Tulungagung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Komunikasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku bukan anak IPS. Aku anak desa dari MAN jurusan Keagamaan. Jadi ikut sbmptn lintas jurusan belajar materi
soshum dari awal. Kalau anak IPA lintas ke ips itu udah biasa.. maka dari itu saya ingin buktikan bahwa anak MAN
yg dr jurusan Keagamaan bisa tembus Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. So bagi kalian jangan minder dg
keterbatasan. belajar dengan tekun dan berdoa. thanks zenius yg udah nemenin belajar selama 3 bulan..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shafiyyah Maratush Shalihah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Brawijaya Smart School Malang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran, Pendidikan Dokter

165 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku tertarik memakai produk zenius karena aku suka belajar di sela-selaku bermain gadget.
Mulai dari UN, aku panik karena dari kelas X nilai biologiku selalu paling jelek di antara mapel eksak lainnya.
Padahal, jurusan yang aku impi-impikan saat itu adalah pendidikan dokter.
Aku dulu susah banget menghafal maupun memahami istilah-istilah dalam biologi, terutama pelajaran kelas XI yang
identik dengan organ tubuh manusia. Aku pernah ketika tes lisan tentang "sistem hormon", aku stuck tdk bisa
menjawab apa -apa dan berujung menangis di depan guruku pada saat tes berlangsung!! Sungguh malu aku saat
itu:')
Maka dari itu, aku ketika UN berinisiatif untuk membeli produk zenius yang 3 bulan, sekalian untuk belajar
SBMPTN.
Karena produk zenius bisa diakses kapanpun, aku bisa belajar ketika senggang dan penjelasan dari para tentornya
singkat tapi ngena! Sip wes pokoke (y)
Pada akhirnya, ketika hasil UN keluar, ternyata nilai Biologiku tertinggi 1 angkatan. Selain itu, aku diterima di
jurusan dan PTN yg aku impi-impikan. Alhamdulillah.

Terima kasih, zen.
Keep developing and stay classy! :-)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ANDI MUHAMMAD RIJAL
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Nabire
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Hasanuddin
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya sy agak frustasi dgn wktu tes sbmptn yg tinggal dikit lagi. belum lagi dgn materi tes sbmptn yg super
banyak dn soal-soalnya yg rame gitu. wah pokoknya wktu itu bingung mau belajar gmn. Tapi stlh sy bergabung dn
belajar bersama ZENIUS, sy jdi bisa mengoptimalkan cara belajar sy dn yg lebih penting mnambah percaya diri sy.
soal yg kelihatanya sulit, jdi cupu bangetz. thanks buat ZENIUS, akhirnya sy bisa kuliah di Universitas Hasanuddin.
Zenius... is the best!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
GUSTI TRIANDI WINATA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 PADANG PANJANG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Beahahahahaha... senang bet dah gue bisa keterima di STEI ITB. Berat banget... mulai serius sih udah lama ya,
soalnya udah yakin gak lulus di undangan(kalah persaingan sama yang mau milih stei juga), bahkan sampe sampe
gua nge-skip verifikasi pdss karena yakin ga lulus, tau2 nya nilai gue banyak yang salah. Memang sih ga lulus lewat
undangan, tapi gue gak terlalu drop wktu itu, dan belajar "efektif" gue baru dimulai sejak itu. Belajar dari pagi sampe
siang, tidur siang, olahraga sore, bimbel malam, lalu sampai jam 12 ngulang materi dg zenius. Dan alhamdulillah
gue lulus lewat jalur sbmptn di STEI ITB. Makasih banget buat produknya zen udah ngedampingin gue belajar...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mir'atul A'dhami
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 2 Wates
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius keren banget!
Gue gak perlu takut dimarahin sama siapa-siapa kalo gak ngerti materinya wkwk
Tapi biasanya gue langsung ngerti sih sama materi yg disampein, soalnya para tutornya ngejelasin denga
Gue gak tau soal SBMPTN yg gue kerjain termasuk susah atau gampang, yang jelas gue gak ngerasa puyeng pas
ngerjain soal wkwk
Pokoknya zenius ngebantu banget, dari tips-tipsnya sampe materi-materinya.
Thanks Zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Delfira Arizda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Gapunyaaa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Sampit
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Keperawatan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius terkece lah. Bersyukur kenal zenius, walaupun telat joinnya:')
Alhamdulillah banget bisa lolos sbm. Terimakasih sudah menemani belajar sebulan kemaren.
Rasanya setelah ngerjain soal sbm kemaren sih, pasrah hahaha. Pokoknya tawakal aja waktu itu. Udah berusaha,
tinggal doa aja, minta sama Allah semoga diberikan yang terbaik??????
Bang sabda dan seluruh tim, terima kasih banyak yaaa!??????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rama Widragama Putra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 78
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Yoga Prastyo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Jenderal Soedirman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Cukup bikin refresh otak buat nginget2 materi lama
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Wahyudin Mukti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

m.facebook.com/wahyudin.laskarelang?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 1 TOLITOLI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS MIPA, JURUSAN KIMIA, PRODI PENDIDIKAN KIMIA
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal kenal sama Zenius itu waktu kelas 2 SMA, gue suka baca-baca artikel di blog zenius...
Awalnya sih gag kepikiran buat daftar jadi member zenius, ehh tapi setelah dengar cerita kaka kelas yg katanya soal
SBMPYN itu sulit banget, jadinya gue nyari teman deh buat daftar jadi member zenius.
Gue daftar jadi member zenius itu awal bulan januari 2016, tapi setelah daftar jadi member ada kendala yang
menghambat gue untuk bisa nonton video di zenius, kendalanya itu JARINGAN!! ohh no...
Jadinya gue bela-belain bangun tengah malam buat nonton video di zenius, karena jaringan di daerah gue
lancarnya nanti tengah malam sampe subuh...
Karena jaringan gue jadi malas banget buat belajar pakai zenius. Nah, selesai UN baru gue giat mantengin tuh
video di zenius, bulan april itu gue jg masih jarang buka zenius (masih ngarep SNMPTN) sampai pada akhirnya gue
dinyatakan gak keterima SNMPTN baru deh gue intens banget belajar SBMPTN peke zenius.
Pada saat tes, gue pasrah liat soalnya... SUSAH banget mennn,
SAINTEK gue hanyaisi 12 dari 60 soal
TKPA gue hanya isi 43 dari 90 soal
Saat ujian gue ngerasa minder sama yang ujian di ruangan gue, karena mereka semua ngejawab soalnya banyak
bener, mungkin cuma gue yang ngisi paling dikit hehehe
Tapi walaupun gue hanya ngisi dikit, gue bersyukur karena gue bisa keterima di pilihan pertama prodi Pendidikan
Kimia Universitas Negeri Makassar...
Alhamdulillah Ya Allah
Makasih juga buat zenius yg selama 5 bulan terakhir udah ngabantu banget dalam belajar.
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ayu dwi audisa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/adwiaudisa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Sukabumi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Pendidikan Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas pendidikan mipa
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Tahun lalu pas saya masih kelas 12 saya cuman denger zenius selewat selewat aja, trus suka liat di twitter testi dr
alumni yang udah nyoba zenius. Mulai tertarik deh disitu. Tapi saya belum berani buat beli, sampai suatu ketika
temen beli dan ikutan nebeng dulu, eh enak juga loh. Tapi karna waktu itu mepet banget sama waktu sbm nya jd
gak beli deh alhasil saya gagal. Saya mutusin buat kejar negeri satu tahun dipake buat belajar pake zen. Konsep
nya enak banget, nggak sekedar belajar ya belajar, ngena banget. Zen mantep banget deh
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
angga catur laksana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/anggacaturlaksana

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 1 Magelang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknologi Pendidikan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bingung banget pas udah kelas 12 . Mau Kerja mental belum siap . Mau kuliah juga susah . Kan saya dari SMK .
Pas udah mepet2 mau UCO . Ketemu nih sama zenius . Jadi makin yakin buat ngelanjutin ke jenjang perkuliahan .
Dari SMK yg blm pernah diajarin pelajaran ekonomi-geografi-sosiologi . Nekat ambil soshum . 3 bulan belajar dari
zenius . Semua materi ini . Dan Boom . Selamat anda lolos SBMPTN 2016 . Wuuh seneng banget . Bersyukur bisa
ketemu sama zenius :D
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Harry Haikal Nurfikri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/harry.haikal1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Margahayu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas pendidikan Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas pendidikan Ilmu pengetahuan sosial jurusan pendidikan geografi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius itu menyenangkan,materi yang di ajarkan jelas mengedepankan konsep pemahaman. mau soal
sesulit apa pun bisa di lewati kalo udah paham konsep yang di ajarin zenius
Mantaf lah zenius

177 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#158

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 10:10:54 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:13:30 PM
Time Spent: 00:02:36
IP Address: 180.241.170.97

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siti Hasanah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 1 Pariaman
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hahaha mantap!!! ;)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anisa Fitriramadhani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 5 Kota Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Seni Rupa Desain
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gua anak IPA yang ngambil jurusan soshum (karena dipaksa ortu ngambil IPA). Tentu aja cukup kesulitan buat
ngejar IPS. akhirnya gua direkomendasiin sama temen gua, dia selalu ngepromosiin tentang zenius, kadang mau
minjemin akun nya, dan pernah dia bantuin gua presentasi fisika dibagian hal yang gua ga ngerti dengan lancarnya.
Gua jadi tertarik, seenak apa zenius?
Akhirnya di libur semester 1 kelas 12 gua beli voucernya. Ternyata enak banget wkwkw. Agak nyesel kenapa gua
gak pake zenius dari dulu, malah les (gua tipikal anak yang kurang nyaman di tempat les dan ditempat berisik)
Akhirnya gua nyicil soshum dari Januari. Enak bet bisa "disuapin belajar" jam 2 malem, tidur2an di kasur, kamar
sendiri, malem2 tenang, tinggal dengerin aja. Selesai.
Mungkin ini agak aneh, kadang gua gak bisa tidur. Gua akhirnya nontonin ampe gua ngantuk. Wkwkwk multifungsi
(?). Tapi itu emang dalam keadaan tertentu doang ko engga setiap saat zenius buat gua ngantuk-_Pas SBMPTN dan SIMAK UI, alhamdulillah lancar. Untung aja gua belajar buat soshumnya, karena FSRD taun ini
beda sistem penyeleksiannya. Nilai dulu baru gambar. Sedangkan temen2 gua rata2 gak begitu belajar soshum
(yang beberapa juga murtad dari IPA wkwk)
Afterall, zenius sangat ngebantu gua SBMPTN~ untuk ngebut belajar IPS dalam kurang dari 6 bulan. Makasih ya!
Ps: Jangan lupa update TPA nya jadi kaya TPA tahun 2016 ini :D
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifky Renaldi i
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 81 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bio sama Kimia lumayan bagus yang lain terutama bahasa masih kurang jelas
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Daniel Krisna Sudjati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Tarakanita Gading Serpong
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis dan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu bisa bikin dari yang gak bisa apa-apa sampe bisa tembus SBMPTN. Mulai nyatet-nyatet materi dari
sekitar Febuari 2016 dan baru selesai nyatet materi dari video-video di zenius sekitar 1 minggu sebelum SBMPTN,
gak termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan TPA. Belajarnya baru banget sekitar beberapa
hari sebelum tes SBMPTN (gak boong ini). Dan bingungnya, bisa tembus! Pilihan pertama SBM ITB! Meskipun
udah alumni 2 tahun yang lalu, rasa kaget dan senengnya dapet banget! Keren dah pokoknya!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
JUANDO SIALLAGAN
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/703and0

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 4 PEMATANGSIANTAR
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius emang keren. Kadang sesekali aku minjem id kawan untuk login. Dan hasilnya aku puas. Walaupun jarang
buka tapi pas buka gak nyesal, jadi cepat ngerti. Makasih ya zen. haha.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Nazmi Fadilah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/adienk.coey

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Amuntai
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Matematika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius sangat membantu dalam proses pembelajaran dan mudah di serap penjelasan para tutor. Apalagi saya suka
dari kakak yang menjelaskan mapel Matematika mudah untuk dimengerti. Sehingga, Pada saat mengerjakan soal
SBMPTN 2016, saya merasa terbantu dan dapat mengerjakannya dengan baik ,serta tentunya dengan bantuan
do'a. Alhasil saya diterima di Universitas yang saya inginkan. Thanks to Zenius....
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salsabila Yasmine Dyahputrri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/sullica

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Medan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedoteran
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
aku udah kenal zenius dari kelas 1 sma, dulunya masih mikir2 "ngaruh ga ya belajar kayak ginian?" Dan akhirnya
aku mulai sibuk zenius-an dari akhir kelas 1 sma. Hampir setiap hari buka zenius untuk mantepin pelajaran sekolah
dan kadang2 kepikiran juga "kalo aja semua sekolah nerapin cara belajar zenius, pasti dunia pendidikan di
indonesia bakalan berubah drastis."
Ketika libur naik kelas 3 (sekitar Juli 2015) aku udah mulai nyicil2 sbm daaaan banyak sekali orang2 yang bilang
"ujiannya masih lama loh sal" ~_~ tapi aku gamau terpengaruh karena kita harus proaktif kan kata bang sabda
hehehehehe.
Selama ini aku belajar diluar sekolah bareng zenius + bimbel. Dulu sebelum ketemu zenius aku cuma bimbel doang
dan berhubung bimbel itu jarang menjelaskan pakai 'konsep' aku sering bingung dan stuck apalagi kalo fisika :'))))
tetapi setelah ketemu zenius rasanya belajar itu seru (walaupun ngantuk dan cape juga :') ) dan ga bosenin karena
sangat2 ngonsep dan engaging. Video2 zenius learning bener2 buka pikiranku tentang banyak hal. Aku juga suka
baca blog zenius, blog ini menyadarkanku bahwa banyakkk sekali hal yang belum aku tahu tentang dunia ini
jadinya aku lumayan suka baca buku sekarang :3
Sejak kelas 2 sma aku memang ngambis pengen FK UI tapi minder juga sih rasanya, UI loh, UI. Setelah berusaha
memantapkan diri (?) akhirnya aku pede ngambil FK UI doang di SNMPTN! Hasilnya? Ya kagak lulus :D. Setelah
pengumuman snm aku belajarnya udah ga terlalu serius karena aku merasa udah habis materi untuk dikuasai tapi
di sisi lain aku suka lupa materi pas try out dan itu bener-bener buat aku minder lagi >_<
Okedeh gini nih cerita sbm nya!
Jadi di suatu hari ketika aku lagi nongkrong sama temen2 bimbel intensif, ada desas-desus kalo ujian sbm nya di
satu panlok sama univ pilihan maka peluangnya makin besar! wih aku langsung semangat tuh walaupun antara
percaya tidak percaya juga sih sebenarnya. Finally, setelah udah diskusi sama orang tua akupun memutuskan untuk
gambling (baca: coba-coba) daftar sbm di panlok jakarta. Keputusan itu memang menimbulkan kontroversi sih,
soalnya banyak banget yang nanya "kenapa di jakarta?" Kalo aku lagi capek aku cuma bisa jawab "Hehehe
panjang ceritanya" ._.v
Akhirnya udah hari H sbm. Seperti biasa, diantar orangtua, agak gugup, berdoa, dan saintek. omg helloowww soal
biologi nya yang mudah mudah sekali yang susah susah sekali :') kimia menurutku aman, fisika menyeramkan aku
dapet ngerjain setengah kayaknya, mat ipa? Killer whale, cuma dapet 5 cuy sedih amat deh pokoknya. Pas istirahat
aku mulai lemes tapi feeling ku ga buruk2 banget kayaknya dan masih ada tkpa jadi juru selamat. Oke, TKPA, mulai
dari TPA. Benar2 jauh dari ekspektasi. Singkat cerita TPA = susah banget, otak pun udah ga beres siap tpa jadi ya
udah bland aja pikiran ini pas indo & inggris. Pokoknya kalo ada yang bisa dijawab ya dijawab, kalo ga yakin skip.
Lalu, aku beharap sangat pada madas dan ternyata oh ternyata sesusah mat ipa juga, akhirnya aku jawab 5 :(. Bel
berbunyi, aku gak puas sama tkpa, kesel deh pokoknya, muka ga bisa senyum waktu keluar ruangan. Rupanya,
mamaku juga memperhatikan sesuatu, "Pas mama jemput kakak sbm kemarin gaada loh peserta yang mukanya
senyum." Truth be told, memang ga disangka2 se sulit ini sbmnya.
Selama nunggu pengumuman aku memang ngerasain kecil harapannya buat lulus di fk ui, tapi aku gamau pusing2
ah! pokoknya kalo ga lulus sbm yaudah selesai pengumuman aku ngambis lagi! hahahaha. Btw aku ga koreksi
jawabanku karena soal sainteknya diambil pengawas dan aku ga sanggup ngitungnya :"
Hari pengumuman, aku lagi di jalan sama mama, macet. Kami nangis, gak nyangka sama sekali. Terlintas di
pikiran, apa mungkin tempat ujian mempengaruhi kelulusan? gaada yang bisa jawab pertanyaan itu selain panitia :) aku masih merasa kayak mimpi, "emangnya aku berhak ya?"
Sesungguhnya di balik cerita singkat ini ada keringat, air mata, pengorbanan, dan kesulitan2 lain yang terselubung
di dalamnya. Aku percaya semua orang bisa masuk fk ui kalau sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan jika kita
rela membuat pengorbanan. ^^
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Firman Alamsyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/firman.alamysha?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 6 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Industri
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya zenius itu bener-bener ngupgrade pola pikir gua tentang sains dengan cara yang goks abisss. Wah
pokoknya zenius bener-bener recommended bgt buat lu semua, goks abis laahh. Sukses terus bang zenius!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
fadliqa aghid resnaraditya
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fadliqa.aghid

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 kalasan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
awal cerita saat ndak di terima SBMPTN 2015, tapi saya tidak mau menyerah dan terus berpikir, apasih yang
kurang? apa sih yang salah? udah banyak buku referensi yang aku baca tapi kok kerasa kurang + semakin bosan,
apalagi saya juga ambil kuliah di salah satu univ swasta, jadi waktu belajar juga kurang. lalu temen nyaranin untuk
beli xpedia, karena kurang dana, saya dan 2 teman saya iuran untuk beli xpedia, akhirnya kesampaian, dan kami
buat jadwal untuk saling bertukar kaset agar teratur. DAN!!! dorrrrr selama 5 bulan ngebut nonton cd dari pagi
sampai malem entah capek atau ngantuk kerasa ilang semua, siapa sih yg ngisi suara di cd ini, sampai takjub aku
dengan suara mempesonanya. saat ujian dimulai tinggal santai ngerjain dan dorr alhamdullilah tembus univ favorit
yg dari dulu aku incar. thanks zenius!! untuk selanjutnya bakal aku saranin ke adek2 gw
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Afif Muflih
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/afif.muflih

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 1 Kab. Magelang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Hubungan Internasional
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dari anak IPA, sekolah pinggiran pula, tapi setelah mengejar materi soshum di zenius berasa udah belajar 3 tahun
di SMA, akhirnya lolos HI UGM
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alethea Rahmawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Al-Azhar 4 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis dan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku tau zenius dari kakakku, dia rekomendasi zen juga krn dia lolos simak dan sbmptn gara2 zenius!! Tapi baru beli
voucher zenius pas awal kls 12 soalnya agak ragu mau nyoba belajar virtual gitu hehehe.. Dan ku menyesal knp ga
dr kls 10 aja make zenius huhu. Trs krn aku murtad ke soshum, jdnya tahun baru 2016 mulai nyicil un+sbmptn nya
(sebenernya telat sih). Inget bgt, aku mulai belajar soshum pertama itu sosiologi krn buta bgt gaada pelajarannya
wkt SMP kan. Disitu baru kerasa yg namanya belajar hafalan tp gausah ngafal karena aku bkn tipe yg gampang
ngafalin sesuatu apalagi pelajaran. Pernah juga belajar TPA (yg sering diremehin org) dan alhasil pas TO malah jd
panen poin karena dpt nilai gede hehehe. Nah berkat itu udh deh mulai jatuh cinta parah sama zenius sampe
pernah bolos sekolah buat nontonin video2nya. Pernah juga begadang nontonin sampe gak kerasa ayam udh
berkokok hahaha pokoknya detik2 sbmptn tuh bnr2 mantengin zenius, gak beli buku soal2 sbmptn lg, cm download
dan kerjain soal2 dr zen doang. Perasaan minder karena murtad dr ipa ke ips ada tp tetep yakin udh usaha dan doa
akhirnya alhamdulillah dapet pilihan pertama yeayyyy senengggg banget terima kasih zenius beserta tutor2 nyaaa!!!
:D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nadya Salsabila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nadya.salsabila.1042

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Wates
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis dan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius itu bener-bener keren banget deh pokoknya nggak ngerti lagi! Nyesel gue nyesel napa nggak pake dari
dulu2 kan nilai gue bisa bagus-bagus. Selain itu ilmu yang tertanam bukan sekadar hafalan tapi bener-bener
konsep. Gue baru pake zen bulan Maret 2016 padahal SBMPTN bulan Mei. Tapi bener2 gue manfaatin waktu 3
bulan gue dengan zenius. Begadang abis dan seru abis. Sambil apa2 juga bisa.Gue mulai bersahabat dengan
tempat2 free wifi biar gue bisa berduaan sama zen, soalnya cita-cita gue pengen masuk SBM ITB. Tentor-tentornya
pun parah banget seru abis.Yang paling bener2 ngebuka pikiran tuh zenius learningnya yang ga dapet di sekolahan
plus beda banget sama metode pembelajaran di sekolah yang bosenin. Zen learningnya berhasil banget buat gue
semangat ngeraih cita-cita gue. Semenjak pake zen gue jarang banget yang namanya MENGHAFAL. Kalo inget
masa-masa perjuangan emang bikin terharu karena gue emang ga terlalu ngarep dan emang ga lolos SNMPTN. But
so far, It's okay ;)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dahniar Annisafira
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/dahniar.firaannisa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Kepanjen
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Pertanian Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Nyeseeeelll banget baru beli paket zenius sebulan sebelum SBMPTN 2016 :'((
Dulu sempet berpikiran, ini bener gak sih, iya gak sih, wkwkwk maaf ya zen dulu ngeraguin kamuu, dan akhirnya
mutusin buat beli yang 3 bulan, daaannnnn aku langsung jatuh hati sama pembelajarannya. Banyak banget oooo
momennya. Dari situ 1 bulan full baru kebut materi SBM dan Alhamdulillah diterima di pil 1 :')) Terima kasih banyak
zen^^
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Elena Sekar Rahayu
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Blora
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geologi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Waktu itu gue masih kelas 11,temen-temen udah pada ribut mau masuk bimbel ini dan itu. Gue juga sama,dulu gue
pengen masuk di salah satu bimbel yg menurut gw keren lah pokoknya (dulu gue mikirnya kalo pake rumus yg
singkat2 gitu bakal cepet gue ngerjain soal-soal). Tapi sekolah gue pulangnya jam 4 lebih,jadi kalo mau ikut bimbel
itu pasti udah males dan capek banget. Tapi (lagi) kalo nggak ikut bimbel takut nilai turun,ngga belajar (kalo ngga
ada yg ngajarin males belajar)??.
Trus akhirnya temen gue ada yg ngasih tau tentang zenius,tentang bimbel online yg bisa buat belajar dimanapun
dan kapanpun (dia kalo cerita ke gue "enak banget sumpah,lo bisa belajar dimana aja,kapan aja lo pengen,sambil
tiduran sama nyemil kripik setan juga bisa??"
Akhirnya gue tertarik dan.....gue beli zenius xpedia 2.0.
Gue baru itu ngrasain belajar bisa enjoyyyy banget banget banget.
Nagih banget,asik banget,kekinian banget,nggak sepaneng.
Mau ada ulangan mendadak ngga masalah,pasti kalo ada tugas buat presentasi dapet pujian dari guru (soalnya
bisa jelasin runtut dari awal sampai akhir sesuai konsep) iyalahhh..orang gue malam sebelum presentasi dengerin
zenius dulu haha.
Emang sih nilai ngga langsung spontan jadi diatas awan,tapi dikit2 mulai membaik dari kelas 11 sampai kelas 12
naik terus sampai sempet peringkat 2 kelas (padahal waktu kelas 10 waktu belum pakai zenius,gue peringkat 22
kelas). Gue waktu itu ngga ngasih tau temen2 gue kalo gue pakai zenius,takutnya kalo mereka beli juga gue banyak
saingannya hahaha jahat banget gue.
Zenius keren tak tertandingi haha.
Di zenius itu ngga ada istilah ngafalin rumus (tapi klo ngga salah buat matematika ada 7 rumus yg harus diinget
buat sbm,7 rumus doang bisa dikembangin kemana-mana),tutornya asik,sabar,detil banget jelasinnya,dijelasin
sampai jelas gamblang parah,banyak review teori nya,soalnya juga ngga gampangan,ahhh suka sekali belajar
pakai zenius.
Sampai akhirnya..
Gue sadar (dpt pencerahan??) kalo ngafalin rumus-rumus cepet itu gak bakal tahan lama,justru bakal menuhin otak
gue yang bisa aja kalo gue lagi grogi atau apa bisa rontok hilang tak berbekas haha.
Oh yaa..
Biasanya adik sepupu gue (baru lulus SD) minta diajarin matematika,tapi gue ngga bisa ngajarin bingung cara
jelasinnya kayak gimana,akhirnya gue puterin video di zenius net,sekali play dia langsung paham (padahal awalnya
gue udah usaha buat jelasin sendiri sampe jengkel pngen marah??).
Zenius cara jelasin materinya emang ngena banget lah.
Pokoknya makasih banget ya zen,udah nemenin gue belajar dari materi dasar sampai yang kompleks.
Gue agak nyesel kenapa tau zenius pas udah kelas 11 (kemana aja sih gue).
Zen makasihhhhh banget.
Makasih..makasih..makasih.
Semoga semakin sukses kedepannya,semakin banyak yg dibantuin belajar buat ujian apapun,semoga bisa
meluruskan "mindset" orang2 kalo belajar itu ngga sekedar menghafal.
Thanks banget ya zen.
THANK YOU ZENIUS EDUCATION❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Tiara Putri Yosineba
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Curup
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sriwijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran jurusan Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question

195 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#173

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 6:02:35 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 6:32:10 AM
Time Spent: 00:29:34
IP Address: 180.244.158.236

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nabilla Putri Osseva
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nosseva

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Purwakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Seneng banget ketemu zenius :")
Zenius itu ngebantu aku banget dalam pembelajaran di kelas, ulangan-ulangan, sampai persiapan SBMPTN.
Karena, jujur sekolah aku tuh lebih fokus di UN dan SNMPTN. Tiap tahun jumlah kakak-kakak yang diterima lewat
jalur SBMPTN mungkin bisa dihitung pake jari. Bener-bener ngerasa hopeless pasca kegagalan SNMPTN, karena
aku pengen masuk FK tapi kakak kelas aku yang FK semuanya masuk lewat jalur SNMPTN. Pokoknya serasa
mitos deh masuk FK lewat SBMPTN. Di sekolah juga aku gak masuk 10 besar paralel, sedangkan yang masuk FK
itu biasanya rangking 1 paralel :'). Tapi aku mulai bangkit dan ngejar materi-materi buat SBMPTN lewat zenius ini.
Untungnya, aku udah jadi zenius user dari kelas 10, jadi dari kelas 10 aku udah dapet konsep pelajaran-pelajaran
dari zenius. Aku suka banget cara pengajaran zenius yang 'beda'. Zenius nggak ngasih kita cara cepet atau rumusrumus cepet yang biasanya ada. Zenius itu ngajarin kita dari yang dasarnya banget, ngajarin secara konseptual.
Kalau diibaratkan dengan bangunan, zenius itu ngasih dasar yang kokoh deh, jadi mau diterjang angin sebadai
apapun juga nggak roboh.
Pokoknya thanks banget buat yang udah nemuin zenius dan tutor-tutor yang kece, kalian banyak dapet pahala dari
semua ilmu ini :")
Makasih juga buat kak Pras, yang udah buktiin kalau biologi itu DIPAHAMI bukan DIHAPAL, semenjak kenal zenius
aku jadi suka banget biologi karena diulas disetiap video dengan cara yang menarik dan bikin nempel di otak tanpa
harus pake kalimat hapalan-hapalan yang weird dan maksa itu.
Pokoknya love banget sama zenius!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zulfikar Alfayed A.
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

htttp://www.facebook.com/akira.yammato

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Palembang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Mesin & Dirgantara
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius bener-bener berguna buat para calon mahasiswa. Videonya jelas & bener-bener dijelasin dari konsep dasar.
Dijamin ga nyesel udah pake zenius. Gue dari yang paling bego di kelas bisa jadi satu-satunya yang tembus ke ITB
di sekolah. Thanks zenius buat ilmunya. Zenius is a real bargain!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizka Uswatun Hasanah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rizkahasanah1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 5 Surabaya
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius is marvellous !! I can't believe my own eyes right now, diterima di ptn impian gue & fakultas impian gue
literally the happiest moment in my life :D
gue emang gagal sbmptn 2015 dan berbagai ujian mandiri lainnya, which is 7x gagal, akhirnya di ujung penerimaan
ptn 2016 gue browsing2 ttg mandiri ptn yg masih ada, trus ketemu sm ads nya zenius, nah gue klik dah, stalking
webnya mulai dari blog sama contoh video. gue memutuskan mulai dari hari itu gue nabung buat beli paket dvd nya
zenius & ikutan kuis tv juga sih biar dapet duit buat beli hehehe:))
Gue start belajar dari 0 sebagai alumni. i swallow my pride buat ikut bimbel deket sekolah gue dulu & belajar sama
adek2 kelas gue, dan setiap pulang les gue nargetin hari itu juga harus ngulang pelajaran yg diajarin di bimbel pake
video nya zenius + nyatet ulang yg diterangin di dvd zenius
Hari demi hari gue lalui belajar di bimbel dan dvd zenius + ngerjain soal2 zenius yg gue cetak & gue jadiin 5 buku.
gue sadar bahwa pas dulu gue sekolah cuma ngandelin apalan rumus, apalan soal, etc. which is totally useless
kalo dibuat conquer sbmptn, dan akhirnya gue tau. the true essence of learning with concept. gue gak hanya tau
gimana cara nyelesain soal tapi juga gue tau bahwa ilmu yang gue pelajari itu mempunyai dasar yg dalam & bisa
digali terus menerus yang bisa bikin kita nggak hanya pinter tetapi juga cerdas. dulu gue juga clueless bgt tentang
target2 ngisi soal , tapi dengan bantuan xpedia guide bang sabda, akirnya ge bisa nyusun strategi & tau gimana
belajar yg baik dan benar
Finally hari-hari bimbel & belajar persiapan sbmptn gue come close to an end. Gue ngerasa lebih siap dibandingkan
tahun lalu, dan di hari-hari terakhir les gue review dengan ngajari temen les gue pake catetan zenius gue hehe.. but
there's always felling of insecure inside of me. gue tetep berusaha meminimalisir rasa trauma gue tahun lalu. and i'm
totally blocking negative talk from everyone
Alhamdhulillah, Praise The Lord. gue lolos pilihan pertama di FK Unair. gue bener2 nggak nyangka ternyata hasil
kerja keras & dukungan ortu gue selama ini nggak sia-sia :D dan sebelum pengumuman sbmptn gue juga lolos pmb
ikatan dinas di STIS sama Tek. Elektro PLN, i couldn't be more happier
Failure & rejection is never been easy for me but i keep telling myself, "When there's something you really want,
fight for it no matter how hopeless it seems. And when you lost hope, ask yourself 10 years from now. you're gonna
gave it just one more shot. Because the best thing in life, they. don't. come. free."
Thank You Zenius !! :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fandi akhmad
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Vandthz@yahoo.co.id

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sman 1 pandaan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut teknologi bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknik pertambangan dan perminyakan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius bener bener ngajarin mulai nol, km gak perlu ragu buat ngeluarin uang segitu dengan hasil yang
memuaskan, terbayar om , hehe , basic lebih mantab . Aku saranin deh buat kamu yang takut sama sbmptn buat
jilatin nih produk, mantavvv hehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Robertsen Putra Sugianto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/PiSaNg.KePoKzZz

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Ciamis
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar Zenius itu Enakkk Benerrr. Engga enak apanya coba, kita tinggal duduk santai, terus ngedengerin kakak2
Zenius yang lagi ngajarin kita. Dijamin zenius ngajarin dari konsep dasarnya banget jadi kita cepet ngertinya... Salut
lah sama Zeniuss. I'm speechless to describe anymore about you wkwkwk...
Buat SBMPTN nya, bener2 ga nyangka saya bisa masuk PTN favorit. Awalnya saya anti sama yang namanya soal
SBM. Tapi setelah pakai zenius, itu menjadi makanan sehari-hari buat saya..
Thank you Zeniusss. Moga makin kece !!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Pristiani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/pristi.ani.71

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 01 TONJONG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universita Jendral Soedirman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA Jurusan Matematika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Saya setelah wisuda SMA langsung kerja diwarnet sambil nunggu ijazah dan persiapan SBMPTN, ternyata waktu
saya tersita dikerjaan dan dirumah nggak sempat belajar karena lelah dan pekerjaan rumah seorang perempuan.
Untungnya ada zenius, saya operator warnet dan ketiga tidak ada pelanggan saya belajar online dengan zenius.
Alhamdulilah dengan niat, kesungguhan serta do'a, saya LOLOS.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
David Gunawan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/david.gunawan123

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Buddhis Bodhicitta Medan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri Kampus Jatinangor
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Nama saya David Gunawan, dan saya berasa dari SMA Buddhis Bodhicitta Medan. Memang nama sekolahnya
kurang terkenal, karena memang yang masuk ke PTN dari snmptn maupun SBMPTN sedikit, bukan gara gara gak
lulus tapi memang karena sedikit sekali yang ikut. Jadi sebelumnya saya pikir cara belajar saya sudah benar tapi
setelah ketemu zenius saya baru tau ada yang namanya "KONSEP" ..... Seketika saya sadar kalau pelajaran
disekolah itu 0 besar. Sekolah hanya mempersiapkan kamu untuk lulus ujian, not more than that... bagaimana kalau
kamu dihadapkan dengan soal CONCEPTUAL? bisa bisa buku rumus pun gk nemu caranya, karena memang harus
dianalisis dan dikonsepin maksud soalnya.
Saya tergolong siswa pintar dulunya, tapi hanya sekedar pintar menjawab soal.. saya gak benar benar mengerti
apa yang saya kerjakan juga sebenarnya.. hanya sekedar bisa.
Dulu ada teman saya yang lebih jago dari saya dan dia seolah olah selalu menempatkan diri di atas saya, tapi
setelah berkala menggunakan zenius.net, dia baru sadar bahwa ilmu yang disudah tau gak ada apa apanya,
bahkan saya bisa berkata banyak tentang satu topik hingga dia tidak mengerti.
Semenjak saya mengerjakan soal dengan konsep. Gal ada soal yang terlihat susah. Memang betul ada beberapa
soal yang tidak tuntas, tapi saya selalu berkata " ntar aku cari dulu konsepnya gimana". Aku gak peduli tah rumus
apa atau semacamnya... yang penting kita tau " APA SEBENARNYA YANG KITA KERJAKAN"
Pas hari H SBMPTN 2016 ya saya sih biasa saja, ada yang bisa soalnya lebih susah, gak sesuai prediksi bimbel,
dsb... tapi menurutku sama aja, semua ngadu konsep, yang memang harus diakui adalah masalah waktu, sisanya
gak ada masalah. Bukannya sombong ya hehehe.. tapi memang ada sesuatu pola pikir yang harus lu ubah. Bahkan
pada saat pemilihan jurusan , saya tidak peduli dengan passing grade dan semacamnya, bahkan bimbel saya
menyarankan ini dan itulah. Saya cuman bilang begini " saya mau kuliah di jurusan yang saya suka, sehingga saya
bisa berkembang jauh disana" ... daripada maksa masuk PTN dengan jurusan yang lu gak suka sebenarnya,
mendingan lu masuk PTS dengan jurusan sesuai, menurutku itu jauh membuat kita lebih baik.
Dan sebenarnya sih gak nyangka bisa lulus di FTI-J ITB juga, soalnya menurut Kunci jawaban setelah ujian hasil
pemeriksaan beberapa bimbel aku banyak melakukan kesalahan, berbeda dengan try out yang biasa salahnya
sedikit... tapi saya tidak peduli. Saya pantas untuk dapat apa yang sudah saya kerjakan.
Gak perlu belajar ampe tengah malam, sambil salto koprol atau teriak warbyazah... cukup ngertiin dan selalu
berpikir logis di setiap soal.
Bukan hanya soal bekerja keras
tapi juga BEKERJA CERDAS
Bagi kalian yang lolos PTN, selamat... berarti itu memang hasil kerja keras kalian
Bagi yang belum... ada banyak pertimbangan yang harus kamu bicarakan dengan orang tua juga tentunya.
Jadi itu aja, Semoga kamu, saya, dan semua makhluk Berbahagia.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vivi Novita Dewi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Vivi Novita Dewi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 1 Kepanjen
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenernya gue bau ambil zenius itu pas H-7 UN, karena gue mau ngedalemin matematika. Gue baru bener-bener
fokus SBMPTN itu pas selesai UN. Paket zenius yang gue punya gue manfaatin pakek banget. Seru banget
sumpah, gue gak pernah ngerasain belajar seasyik di sini. Awalnya gue down pas liat materi yang mesti gue
pelajarin buanyaakkkkk banget. Itu karena gue termasuk yang lintas jurusan. Istimewanya lagi gue anak SMK
Teknik yang jelas banget gak dapet pelajaran IPS. So, bisa bayangin dong berapa banyak materi yang kudu gue
lahap selama waktu 2 bulan itu. Tapi di zenius, gue nemu cara pembelajaran yang efektif banget buat nguasain
materinya anak IPS dari kelas 1-3. Geografi yang paling sulit masuk ke otak gue, dan sejarah sama ekonomi yang
bener-bener asyik buat disimak. Nah pas H-3 tes SBMPTN, gue ninggalin semua materi dan fokus buat ngerjain
dan bedah soal-soal SBMPTN tahun-tahun kemarin. Mulai dari TPA sampai IPS gue kerjain berulang-ulang.
Dengan harapan pas tes ada setidaknya satu soal yang sama gitu, hahaha. Dan akhirnya pas hari tes dateng dan
gue lihat soal-soalnya, gue cengo. TPA beda banget sama soal-soal tahun kemarin, banyak soal model baru yang
hadir. Dan sukses bikin gue bingung. Tapi alhamdulillahnya bedah soal IPS masuk semua broo. Di situlah gue
berusaha dapetin lumbung nilai. IPS yang gue takutin ternyata bisa jadi lumbung nilai buat gue, keren! Nah pas hari
pengumuman SBMPTN, deg-degkan banget. Kalo ngeliat soal yang gue kerjain dan passing grade yang udah gue
itung sendiri, kayaknya gue gak bakalan lolos. Tapi inget, perhitungan Tuhan beda sama perhitungan manusia.
Hasilnya pas buka, gue keterima di pilihan pertama broo. Gue dapet FIB Pendidikan Bahasa&Sastra Indonesia,
Universitas Brawijaya. Sumpah gak nyangka baget. Zenius bener-bener ngasih solusi masalah gue yang
merupakan anak SMK dan lintas jurusan ini. Thanks banget zen!!^^
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 9:28:11 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 10:50:33 AM
Time Spent: 01:22:21
IP Address: 223.255.230.232

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Indra Malik Ibrahim
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

gapunya pesbuk:(

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 8 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal gue tau tentang zenius itu, waktu gue nyasar ke blog zenius tentang gimana cara milih jurusan yang tepat, dari
situlah gue menemukan Zenius.net, Awalnya gue menaruh harapan besar sama SNMPTN, makannya, gue selalu
berusaha gimana caranya agar gue bisa diterima di PTN yang gue impikan lewat jalur ini, dari mulai berusaha
mempertahankan dan meningkatkan grafik nilai gue, mempertahankan ranking gue dikelas, sampai berusaha untuk
ikut OSN yang tujuan gue saat itu, cuman pengen dapet sertifikatnya doang untuk dilampirkan di website SNMPTN
nanti, sampe berusaha biar dapet nilai UN setinggi-tingginya karena pada tahun gue nilai UN diperhitungkan dalam
SNMPTN.
Tibalah pengumuman SNMPTN 2016, apa hasil nya? gue tidak lolos dalam SNMPTN ini, sedih? awalnya emang
agak sedih, tapi besok nya gue udah bisa move on dan mempersiapkan untuk ujian tulis, waktu itu gue gak ikut
bimbel, karena biaya untuk bimbel-bilmbel itu relatif mahal buat gue, terbesitlah untuk menggunakan zenius, waktu
itu gue menggunakan tabungan gue untuk beli CD dan voucer zenius.net, pagi siang malem gue pantengin terus
zenius demi diterima kampus impian gue, tibalah hari yang ditunggu tunggu dan benar saja! apa yang gue
dipelajarin dari zenius gaada yang sia-sia! Gue bisa bilang 90% yang gue pelajarin dari zenius keluar dalam
SBMPTN khususnya untuk pelajaran Ekonomi, yang menjadi lubung poin buat gue waktu itu, Thanks bang Sabda ,
Lo emang keren!
Tibalah pengumuman SBMPTN 2016, dan gue sangat bersyukur ketika mendapati ada kata selamat karena gue
berhasil lolos di pilihan pertama gue, Sosiologi FISIP UI, prodi yang memunculkan sense of wonder gue, percayalah,
tidak ada hasil yang mengkhianati usaha! Terimakasih untuk para tutor zenius dan para orang-orang dibalik
zenius,terus berjuang ya zenius mengamanatkan salah satu amanat UUD ’45 mencerdaskan kehidupan bangsa!,
BERJAYALAH TERUS ZENIUS! hehehe
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
M. Luthfi Alhadi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/mluthfi.alhadi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Unggulan CTfoundation, Deli Serdang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Andalas
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Informasi uurusan Sistem Komputee
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
VIKY NAFI'AH RAHMA MAULIDIA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Magetan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
asik dan gak ngebosenin. video bisa diputar ulang sampe paham. pengalaman ngerjain soal sbmptn, agak pesimis
sih bisa lolos tapi yang terpenting udah berusaha ngerjain semaksimal mungkin. Tuhan Maha Baik ternyata aku
masih diberi restu dan kesempatan untuk lolos di pilihan pertama di sbmptn 2016 ini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Stefanny Christina
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/stefannyxyz

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Kristen Petra 2 Surabaya
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Well, first of all, THANKS ZENIUS!!
Sebenernya udah tau dengan adanya zenius ini agak lama sih tapi awalnya ragu buat beli vouchernya zenius gara2
takut ngebosenin. Sampe akhirnya mulai mikir juga masa iya ga ada persiapan sama sekali? Semua orang yg mau
ngejar PTN di sekolahku pada ikutan bimbel gitu dan aku sendiri ga ikutan padahal mau lintas jurusan juga dari IPA
ke IPS. Akhirnya bulan februari beli dah voucher 3 bulan zenius.net. Gitu juga ga langsung dipake sih zeniusnya
gara2 banyak kesibukan macem try out, ujian praktek, lomba, dsb gitu dah. Baru terhitung mulai tanggal 11 April
mantengin zenius dan belajar satu persatu dari TPA, Matdas, Bahasa, terus lanjut ke soshum. Belajar sama zenius
pun dimulai dari pagi sampe malem, udah kayak makanan sehari-hari dah. Well, aku yg anak IPA dan benci banget
belajar sejarah sama sosio selama sekolah ini pun perlahan mulai ngerti dan suka sama 2 pelajaran itu. Terutama
sosio, asli ngerti banget sampe soal mau dibalik2 kayak gimanapun tetep bisa ngejawab tuh soal berkat
penjelasannya Kak Pio yang asik banget. Sejarah sendiri lengkap banget penjelasannya, sampe detail kecil gitu
ada semua. Seneng banget beberapa soal SBMPTN ku materinya dari zenius gitu (and thanks God sudah paham
itu semua di zenius) dan cuma kosongin kurang dari 10 soal aja di soshum. Asiknya belajar lewat zenius selain
materinya asik dan concept-focused, di zenius juga berasa kayak les privat. Kita bisa sesuaiin sendiri jam belajar,
ga perlu keganggu sama temen yang rame dan ga serius di kelas, dan progress materinya ya bisa disesuaiin sama
diri kita sendiri ga nungguin orang lain. Jadi buat orang-orang macem aku yang mulai start belajarnya uda kelewat
telat banget (jangan ditiru) zenius itu efisien dan efektif banget! Mempercepat waktu belajar dan bisa ngejar materi
mereka yg ikutan bimbel setaun, asal niat aja belajarnya. Berbekal Zenius ini puji Tuhan saya bisa lolos di ptn dan
jurusan impian saya.
BIG THANKS to Zenius once again!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ICHSAN PRADANA SOEWONO
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 2 BINJAI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
kalau saya tau zenius dari kelas 1 SMA aja pasti paham semua materi yang diajarkan di SMA . gaperlu ngehafal
konsep nya bagus banget, jadi ga perlu ngafal lagi uda terekam di otak dan tinggal gas kerjain kalau ada soal . terus
tu salut liat pengajar zenius logika nya tingkat dewa . mantap lah pokok nya. makasi zen uda nemenin belajar kalau
ga ada zenius mungkin saya bisa galulus .
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Christian Jeremia Gultom
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/christian.jeremia

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Cimahi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya kenal zenius dari kelas 11 setelah dapet mention dari temen dunia maya (yang gw ga pernah ketemu sama
sekali) yang bales tweet gw tentang belajar yang bikin bt,pusing,dll. Gw langsung buka tuh zenius.net dan langsung
tertatik. "Ini nih jawaban dari ke-bt-an gw selama ini", hari pun berlalu dan gw naik ke kelas 12 dan mendapati diri gw
yang ingin berkhianat dari IPA ke IPS XD gw saat itu bingung gimana caranya gw harus kejar materi IPS yang
banyak banget -_-. Gw pun langsung terabas beli xpedia 2.0 khusus alumni jadi punya yang IPA&IPS :p. Serius deh
boy, asik banget belajar pake cd+zenius online, bikin cerah dan mind blowing, apalagi ada artikel seru di zenblog,
akhirnya setelah bantuan dari lo zenius, gw tembus di tempat impian gw, FH UI 2016 :') BIG THANKS ZENIUS,
TERUS CERDASKAN BANGSA INI !
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Saeful Bahri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/saefuls.reace

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 3 Kab. Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Perkenalkan nama gw Saeful Bahri dari SMAN 3 KAB. TANGERANG. Gw mau sharing tentang kisah kasih gw
bersama zenius.
Gw sempet lolos di jalur snmptn 2015 tepatnya di salah satu ptn ternama di malang. Awalnya gak mau gw ambil
karena bukan pilihan yg bisa di bilang bukan mimpi gw, passion gw, jati diri gw dll.
Lah, terus kenapa milih?
Gw baru sadar passion gw bukan di jurusan itu, dan ternyata oh ternyata gw sadar bahwa jurusan itu 'bukan passion
gw' setelah melakukan finalisasi jurusan itu di snmptn :( jadi mau gak mau gw harus menerima hasilnya. Terlebih
lagi dulu tuh gw udah terlanjur ngedown sama yg namanya sbmptn dan gw takut gk lolos ptn dan semacamnya
maka dari itu gw harus ngerelain mimpi gw dan harus gw kubur daelm2 untuk kuliah di ptn dan jurusan yg gw mau.
Karena jurusan yg gw mau emang sulit untuk di tembus cuma sekedar lewat jalur snmptn terlebih lagi nilai
akumulasi rapot gw yg pas2an bahkan gw udah sadar gw kayaknya gak bakal loloss dengan rapot yg ampas itu,
wkwkwk.
Emang mimpi yg dimaksud mimpi kuliah dimana?dan di jurusan apa?jadi kepo ihhh :(
Ya, gw ngebet banget awalnya untuk bisa kuliah di jurusan akuntansi tepatnya di ptn terkece dan terhits di bandung
, tapi banyak banget godaan di sekitar gw untuk tidak daftar ke ptn ternama sekaligus terkece di bandung, katanya
jgn ke situ banyak peminantya dan gw sendiri emang sadar buat masuk ptn itu lewat snmptn emang susah, terlebih
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jgn ke situ banyak peminantya dan gw sendiri emang sadar buat masuk ptn itu lewat snmptn emang susah, terlebih
lagi di snmptn, ptn bandung yg katanya kece itu lebih memprioritaskan anak2 jabar, sedangkan gw sendiri dari
banten :(. Pada akhirnya gw mutusin buat daftar ke ptn ternama di malang, bahkan jurusan akuntansi di malang
kemungknan besar gak bakal lolos :(, jadi baperr nih zen wkwk. Pada akhirnya gw pindah haluan, alias daftar bukan
di jurusan akuntansi malah daftar ke jurusan ekonomi (Ekbang dan ekis) gk tahu kenapa gw daftar ke situ wkwkwk,
sorry pada waktu itu gw emang labil, dodol, begoo, jadi buat nentuin jurusan aja sampe bisa di bilang gak jelass,
asal2an hahaaha maklum emang pola pikir gw masih hancur2an, pada waktu itu.
Kan bisa di biarin begitu aja alias gak di ambil? Setelah gw pikirkan matang2 gw sadar ini pilihan gw, gw mau gk
mau harus menangung resikonya, terlebih lagi, gw lolos lewat jalur snmptn yang katanya mempengaruhi adek kelas
kita nanti kalo misalkan gak di ambil alias blacklist, ngeri kaleee wkwkwk. Dan juga gw gak enak sama sekolah
untuk tidak mengambilnya terlebih lagi gw terlanjur cinta sama SMA gw hahaha.
Terus gimana?
Dan pada akhirnya gw ambil, gw sendiri sempet ngejalanin beberapa bulan perkuliahan tapi pd akhirnya gw mutusin
untuk keluar. Mungkin rekor kuliah tercepat di ptn yaitu cuma 2-3 bulan kuliah zen hahaaha, jadi (gak tahu)malu :)
wkwkwk gw mutusin peruntungan gw di sbmptn, bukannya gw gk bersyukur apa yg gw dapet sekrang, jujur gw udah
mencoba survive di jurusan itu, tapi gw gk nemuin rasa alias passion gw itu selama kurang lebih 2 bulan gw kuliah,
dan gw ngerasa ada yg aneh pada diri gw, otak gw, niat gw dan lain, akhirnya dengan sulit gw mutusin buat
keluarr, walaupun rasanya malu, sedih dan semacamnya, gw ngerasa menjadi mahasiswa yg bisa di bilang gagal,
malu sama orang tua, keluaraga, temen, guru, sekolah bahkan malu sama diri gw sendiri. Jujur sebernya bisa
ngelanjutin kuliah walaupun bisa di bilang salah jurusan dengan catatan nilai yg d peroleh gk bakal maksimal yg
penting lulus. Tapi sorry zen gw bukan orang yg kaya gitu, gw gk mau cuma sekedar jadi sampah tau apalah di ptn,
gw pengen sukses dan semacamnya dan yg jelas gw punya MIMPI. Weeeewww.
Gimana lagi?:`)
Gw sadar ngejalanin yang bukan passion kita tuh gak enak banget, ngejalanin perkuliahan tuh serasa males, gak
niat, gak ada semangat2nya buat hidup, gileee sampe segitunya hahaha. Oh iya kalo ngomongin soal passion , gw
dapet hidayah tentang passion gw sendiri itu pas kuliah bukan pas SMA. Di kuliahan gw nemu sebuah passion yg
bisa di bilang masuk banget ke gw, passion yg di maksud yaitu jurusan yg lebih mengarah ke bisnis mungkin
jurusan yg lebih ke bisnis tuh manajemen dan ilmu administrasi bisnis. Nah gw sendiri masih bingung bedanya dua
jurusan itu, makanya gw bilang passion gw tuh lebih kebisnis bukan langsng ke jurusanya. Kayaknya pd gk paham,
penjelasan yg gw maksud ttg jurusan itu, ahhh lupakan wkwkwk. Lanjut, dengan keputusan yg udah gw pikirkan
matang2 akhirnya gw mutusin buat KELUAR dari PTN itu. Yaah mau di apaain lagi, jujur gw udah nyaman tuh sama
ptn, tempatny asyikk, tapi gw sendiri gk nyaman sama jurusan gw :(.
Lanjuttin atuhh? Ih jadi makin kepo?
Oke langsung ke cerita yg sesungguhnya, hahaaha tadi flashback tentang awal mula kegagalan gw sebagai
mahasiswa, wkwkwk. Setelah keluar, gw menyendiri di kamar memikirkan masa depan gw, masalah gw, apa jalan
keluarnya dan solusinya, yg jelas gw mulai mikirin mimpi gw, cita2 gw, passion gw dll yg dulu sempet gw kubur
dalem2. Akhirnya gw gali lagiii dan memulai petualangan mencari mimpi gw itu di SBMPTN 2016, ngeri ngeriii :D.
Setelah itu gw mencoba membuka zenius yg dulu gw anggep biasa aja, akhirnya gw buka buat belajar sbmptn
wkwkwk. Jengg jeng yernyata asyik parah. Oh iya gw mau nyeritaan tentang diri gw dulu, gw tuh orangnya kaya
gimana sih!, belum pada kenalkan hahahaha, kenalan atuhh :). Gw yg dulu tuh bisa di bilang gk pinter gk oon wkwk
gw tuh org nya super mager ngapa2in di sekolah, super pendiem karena emang males untuk beraktivitas wkwk
gamer sejati ngepes bola mulu kerjaan walaupun hari2 sekolah, wkwk gw yg dulu tuh gak punya cara berpikir yg
bener. Kok bisa? Gw tuh pinter, tapi cuma sekedar pas ulangan doang wkwk jadi kalo habis ulangan bakal lupa lagi
ilmu yg gw dapet wkwk so, jadinya serasa gk bermanfaat gitu ilmunya wkwk gw cepet hafal dan cepat lupa juga. nah
gw tuh pengen ngebenahin masalah itu!!!!
Langsung ke inti!
Akhirnya gw pelajrin zenius, tapi belum nyentuh ke materi, gw baru nyentuh learning skills kurang lebih selama 1
bulan full, nah disitu gw mendapatkan hidayah untuk berfikir secara benar, belajr cara yg benar, memahami konsep
secara pasti, yg jelas gk belajar dengan cara menghafal wkwk. Nah di situ gw di pertemukan sama guru terbaik yg
pernah gw temuinn BANG SABDA. Intinya selama sebulan itu yg gw cari motivasi buat belajr sbmptn serta
pemahaman berfikir yg benar nah si bang sabda itu yg mengajarkan gw tentang berfikir yg bener!!! (Sumpah gw
bersyukur ketemu bang sabda, banyak banget something yg bisa gw dapet)
Lanjutttinnnn!!!!
Oke zenn, setelah belajar learning skills dan yg jelass cara berfikir udah bener, jelasin dong kok bisa jadi berfikir
bener? Udah langsung belajr zenius aja, kalo di jelasin bakal panjang kali lebar kali tinggi di bagi dua di kurang
empatt terus.di akarinn, panjang banget daahh wkwk langsung ke inti paragraf anjayyy (efek belajr indonesia
hahahaha) wkwkwk. Mulai seriuss ngejelasinya,, setelah itu gw mulai belajr sosiologiiiselama 2 minggu full sama
belajar tpa juga tapi gk terlalu gw fokusin yg tpa, soalnya gw udah jago wkwkw bukan itu alesanny soalnya gw
ngejar materi intii dulu wkwk (oh iya gw pas belajar sbmptn, perpelajaran gw fokusin) pelajaran yg bisa di bilang
paling gampang d soshum wkwk sumpah belajr sosiologi di zenius enak banget apalagi yg ngajar bang pio,
sosiologi yg tadinya gampang jadi makin gampang wkwkwk (ngeremehin) hahahaha, tapi serius emang gampang
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sosiologi yg tadinya gampang jadi makin gampang wkwkwk (ngeremehin) hahahaha, tapi serius emang gampang
apalagi kalo udah dapet konsep jadi makin ngena belajrnyaaa. Setelah belaajr sosiologi gw mulai belajr dengan
seefisien dan seefektif mungkinn, soalnya gw sadar gw udah gk bisa males2an lagiii. Oleh karena itu, gw mulai
belajar dua belajar sekaligusss geografi sama indonesiaa duluu. Belajar geo di zeniusss sumpah lebih simple aha,
gak ribettt tapi jujur yah di sbmptn geo paling susah soalnya wawasannya harus luas wkwkwk sedangkan indonesia
gw dapet banget konsepnyaaa, dulu di sma gw gk terlalu suka belajar indo soalnya bikin ngantukk, males teksnya
panjang2 hahahaha. Tetapi setelah gw belajr zenius gw jadi sukaaa, simple abiss langsung ke intiii kok bisaa ngerti
cepet banget sihhh?jadi pengenn? Ih jadi malu hehehehe, oh iya gw tuh belajar zenius tuh di ulang2 sampe gw
botak sariwan ngertii bahkan bisa gw ulang2 tuh video zeniusss sampe 3 kali bahkan bisa lebihhhh, teruss 3 hari
tuh cuma fokusin 1 materi, simpah cepet ngertinya apalagi kalo lu maennya sama si konsepp Wkwkwk setelah itu
gw merambah ke Ekonomi yeayyy pelajarnya yg paling gw sukaa terutama yg ngajar plus materinya dikit hahaaha,
oh iya zenn dulu seblum kenal zenius dan masih kuliahhh gw dodol banget belajar ekonomi, tapi setelah belajr
zenius.ekonomi gw jadi terbuka lebarr ngertinyaaa. So, belajr sbmptn, pasti bakal ke pake pas kuliahj terutama yg
ngambil jurusan di FEB. Kece dah belajar ekonomi, sorry gk bisa ngejelasin secara detail, mending langsung tonton
si zenius. Oh iyee sekadar infoo, gw ngeprintt semua soal2 zeniussss, habis beberapa ribu lembarr, banyak bangettt
#sakingniatnya wkwkwk. Lanjutt ke topik pembahasan, setelah ekonomi gw belajr sejarah sama mtk agak berat
ngomongnya wkwkw. Sumpah mereka berdua pelajran yg paling susah dan paling banyak materinyaaaaa tapi
dengan ketulusan hati gw pelajran semuanyaaa perbab gw habissin apalagi sejarah sampe hatamm wkwk sejarah
dulu pas SMA paling gw benciii paling ngantukkk, oh iya di SMA gw jarang belajar zen wkwk. Tapi setelah belajat
zenius gw jadi suka belajr sejarah, ternyata belajr sejarah asyik, kita bisa tahu kejadian yg di lakukan sesorang di
masa lalu wkwk. Dan sejarah yg dulu pas to sbmptn selalu dapet jelek, malah kebalik sejarah jadi andelan buat
dapet poin d sbmptn Wkwkwk. Dan yang terakhir pelajaran yg palingg oon, paling gw takutin d sbmptn yaitu inggris
wwkwk, dulu sebelum belajar pake zenius pas to sbmptn ngisi 9 dan salah semua, nyesek parah dah hahahaha.
Tapi kebegoan gw tentang bahasa inggris sirna begitu aja, sedikit demi sedikit gw bisa ngerjain soal bahasa inggrisa
walaupun dikit hahaha
Intinya gw berterima kasih banget sama zenius terutama bang sabda, karena dia gw jadi suka belajar, mengerti pola
pikir yang benar dan lain. Dan karena zenius juga, gw bisa ngegali mimpi gw yg dulu sempet gw kubur. Gw
bersyukur bisa ketemu zenius, banyak banget something yg merubah diri gw dari yg bisa di bilang dulu tuh gw
goblok, oon, dan sebagainya, tetapi berkat zenius itulah gw bisa tahu potensi diri gw, dan yg jelas gw bisa
mewjudkan mimpi gw itu, yg sampe sekarang gw masih gk nyangka bisa lolos sbmptn di manajemen UI.oh iya gw
lupa wkwkwk zenius itu mengajarkan tentang cara belajar yg bener, cara belajar yg bener-bener pake konsep bukan
menghafal rumus ataupun sebagainya kebiasaan buruk gw di sma). Walaupun yg kita pelajari dikit tapi kalo pake
konsep sumpah ngena banget, jujur h-30 gw udah gk terlalu ngepush buat belajr sbmptn, gw lebih nyantai belajrnya
soalnya udah ngerti konsep jadi gak terlalu bermasalah belajr dikit juga, yg penting ngena di otak wkwkwk
Guys peluang itu mungkin bisa menjadi amat kecil, tetapi peluang itu tidak pernah bernilai nol, itu yg pernah gw
alamin di sbmptn. Selama kita mau berusaha untuk mengejar mimpi kita, gw amat yakin pada akhirnya hasilnya
bakal berbuah maniss, yg jelas jgn pernah takut buat bermimpi, selama kita bisa mewujudkanya. Karena nyatanya
sebuah proses lebih bisa menghargai sebuah hasil sesorang.
Dan sekarang mimpi gw bener2 nyata, jujur awal2 keputusan gw untuk mengejar mimpi gw itu banyak yg
meragukan, bahkan gw sendiri sempet ngedown dan gk pede buat ngejar mimpi gw itu, tapi gw cukup diam dan
belajar terus dan terus. Pada akhirnya usaha gk pernah berkata bohong, usaha selalu selalu bisa menjawab hasil
yang ada.
Thanks bangett zenius gw gk bakal pernah ngelupain kisah-kisah gw bersama zenius, banyak banget ilmu yg gw
dapet dari lu zen, mungkin di sma gw gk bakal dapet ilmu ituu. So, sekarang gw ngerasa udah menjadi orang yg
berilmu aja zen. Sukses selalu zeniusss!!

SAEFUL BAHRI
SMAN 3 KAB. TANGERANG
MANAJEMEN UI

218 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#188

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 2:53:32 PM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 3:01:33 PM
Time Spent: 00:08:00
IP Address: 114.79.12.38

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Efan Febriatmoko
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/efanfebriatmoko

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 11 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Jenderal Soedirman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
1 aja ya, buat pemakai atau bukan. Pertama mending baca part buat ngerjain soal ujian, yg contoh tpa 40 menit
selesai ga selesai lu loncatin. Susah kasih tanda silang, gampang bulet, lumayan segitiga. Soalnya percuma belajar
mati"an, tapi pas ngerjain lu malah kagok keasikan sama soal jadi lupa waktu. Padahal lu bisa isi semua tapi
keabisan waktu. Wkwkwk
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
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IP Address: 115.124.76.62

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Astari Nabila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Tambun Selatan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama pake zenius gara2 dikenalin temen pas kesusahan bab fungsi komposisi. Mulai dari situ jadi bikin akun
sendiri trs mulai belajar. Zenius gampang dimengerti banget. Terus kalo SBM, baru bener bener serius itu abis
pengumuman SNMPTN. Wkwkwk jangan ditiru. Ini juga gampang dimengerti! Apalagi yang bagian fisika ringkas itu.
Thank you, zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Asep bendera
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Ga punya fb

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sma doa ibu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas cendrawasih
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknik jurusan teknik pertambangan emas
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Alhamdulillah
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nauval Togi Prasetyo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/NauvaLupi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Plus Negeri 17 Palembang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sriwijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Time Spent: 00:07:10
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ikram Hisan Akbar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Facebook.com/ikramhisanakbar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sman 7 tangsel
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gila bagi yang belom tau zenius cepet deh ambil 1 voucher nya,ini platform gila,kalo boleh jujur ini platform help a
lot against sbmptn kalo gaada zenius bisa jadi cumi gw,dan thank you banget buat semua pengajar yang ngebawa
learning to next level Dan ngebuat pelajaran jadi to the point tanpa basa basi sampe ngerti,thanks a lot guys,i
wouldn't be in here without you guys *p.s :to sabda thanks a lot man for your tips that day in ui studentpreneur for
me that still keeping me forward till now you rock bro! Peace!
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 9:14:51 PM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 9:30:35 PM
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Innas Shifa Madania
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/innashiizuna

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Ponorogo
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
w bersyukur , bangetbangetbanget bisa ketemu zenius ?? udah dari Januari 2016 beli vouchernya tp baru bener2
intensif belajar pake zen itu sehabis pengumuman snmptn , tau sendiri kan banyaak banget yg gak lolos snmptn
tahun ini, termasuk w :"^ w bener2 gak trima ,gimana enggak secara saingan jd lebih banyak dan itu yang bikin aku
jadi motivasi sampe setelah itu w pantengin layar buat zenius!(mana numpang wifi pula)
yg bikin w seneng dr zenius itu ,cara ngajar tentor2nya ajaib lah ❤ di SMA w peminatan ipa tp krn w milih FSRD jadi
ya harus belajar ips , tapi apa yg w dapet? w justru seneng sama pelajaran ips (karna pada dasarnya eneg sm ipa )
w serasa belajar w cuma kayak ngedengerin orang ngomong tapi bener2 masuk otak ,saking enaknya dipahamin
bisa sampe merem2 kalo belajar wkwkwk . Bahkan waktu itu pas purnawiyata w gk sabar pengen belajar geografi
??
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 10:52:49 PM
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ilham Akbar Riyanda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ilhamakbar.riyanda

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 8 Pekanbaru
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri - Kampus Ganesa
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius keren parah !!! Aku kenal zenius udah dari kelas 2 semester 2 dan efeknya bener-bener langsung terasa.
Aku yang awalnya bener-bener gak ada harapan di SNMPTN perlahan namun pasti nilai-nilaiku mulai membaik.
Walaupun kampus impianku itu ITB, tapi setelah berdiskusi dengan ortu dan melihat nilaiku gak tinggi-tinggi amat
akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar ke Ilmu Komputer UGM dan alhamdulillah lolos :)
Walaupun lulus SNMPTN tapi tetap saja aku masih merasa aneh, harusnya aku senang bisa diterima di UGM tapi
tetap saja kampus impianku itu ITB. Akhirnya akupun memutuskan untuk mengundurkan diri dari SNMPTN dan
fokus belajar SBMPTN dengan menggunakan zenius. Banyak sih yang bilang, "Kamu kok nolak SNMPTN sih ? Kan
enak kalau lulus SNMPTN gak perlu capek-capek belajar lagi buat SBMPTN dan bisa liburan panjang" Tapi hal itu
gak berlaku di zenius bro, belajar di zenius itu fun banget dan gak akan terasa seperti beban malah justru
menyenangkan. Lagian kalau aku liburan paling kerjaannya makan sama tidur mulu setiap hari jadi lebih baik
liburan ini aku manfaatkan untuk belajar hahaha.
Saat belajar buat persiapan SBMPTN aku hanya sekedar ngulang-ngulang materi dan latihan soal doang, karena
sebelumnya udah pernah belajar dari zenius dan masih nempel terus di otak. Zenius itu ngajarin kita konsepnya
bukan sekedar ngasih tau rumus doang makanya kita gak akan mudah lupa sama pelajaran kita. Setelah belajar
intensif SBMPTN kurang lebih 1 bulan hanya dengan zenius saja tanpa bimbel sedikitpun akhirnya hari H-nya pun
tiba. Jujur awalnya aku gugup banget, kan malu-maluin kalau misalnya aku nolak SNMPTN terus ikut SBMPTN dan
ternyata SBMPTN-nya gak lulus hahaha, tapi karena motivasi dari orangtua akhirnya rasa gugup itu pun hilang.
Kurang lebih sebulan setelah test SBMPTN akhirnya hari pengumuman pun tiba, jujur waktu itu aku udah pasrah
banget. Saat orang lain nungguin detik-detik pengumuman aku malah asik main game di laptop, keasikan main
game eh gak sadar udah jam 3 aja sedangkan pengumumannya keluar jam 2 hahaha. Notifikasi LINE pun udah
999+ pasti mereka pada bahas hasil SBMPTN, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk buka pengumuman dan
ternyata aku diterima di Fakultas Teknologi Industri – Kampus Ganesha, Institut Teknologi Bandung.
Jujur aku gak nyangka, akhirnya perjuanganku selama ini membuahkan hasil. Sekali lagi terimakasih banyak
zenius, semoga zenius education semakin sukses....
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Safira Putri Indraswari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

gapunya zennn

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 6 Cirebon
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius??? Well, ketemu sama zenius bener-bener ngerubah cara belajar gue 180 derajat. Yang dulunya hafalan
rumus, cara, kata-kata(Sampe kata itu ada dihalaman berapa gue inget wkw)
Semenjak gue kenal zenius gue bener-bener learning how to learn. Bukan Cuma belajar buat ngejer nilai, tapi gue
bener-bener jadi suka belajar sehari gue bisa belajar lebih dari 12 jam. Dan alhamdulillah nilai UN memuaskan,
begitu juga SBMPTN, gue lulus di pilihan pertama idaman gue banget. Thankyouuu Zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mekar Sari Ayu Pertiwi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://facebook.com/karteukie

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 4 TANGERANG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
SOSIOLOGI
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue alumni tahun 2015. Sebelumnya gue gagal 4x buat masuk ptn jalur snmptn-sbmptn-simak-mandiri uns. Gue
udah depresi berat gagal bertubi-tubi, dipaksa ikut seleksi mandiri lagi di kampus negeri yang 'biasa aja' sama ortu
tp gue nolak. Iya pas itu gue terobsesi banget masuk UI. Makanya gue mikir mending skip setahun aja kali ya buat
bisa dapet kampus favorit. Tapi naas, seiring waktu gue jadi pengangguran kerja serabutan gue tertekan sama
keadaan bisa dibilang depresi frustasi atau apalah itu yang stress kaya lelah sama cobaan dr Tuhan wkwk. Jujur
gua bego banget selama setengah tahun kelamaan galau sama cari kerja yang kaga dapet mulu. Akhirnya angkat
tangan buat cari kerja dan putusin buat serius belajar awal 2016, dan gue baru masuk les bulan feb 2016, gue
ngerasa pembelajaran di tempat les kurang efektif dan banyak ketinggalan materi, akhirnya bulan maret putusin
buat belajar pake xpedia alumni. Bayangin aja h-3bulan baru serius belajar pake zen. Dan jujur seminggu
pemakaian, dmn setiap hari kurang lebih 6-8jam dengerin kakak zen ngajarin, nilai tryout gue langsung naik drastis.
Akhirnya waktu mau sbmptn tiba, gue gak pede milih UI. Gue takut gagal lagi dan ngecewain ortu, salah gue sendiri
yang mepet banget buat serius belajar. Akhirnya banting stir milih kampus idaman ke-2 gue setelah UI yaitu UNS
(univ sebelas maret), setelah test sbmptn masih gak pede bakal keterima disana toh persiapan gue kayaknya terlalu
telat. Tapi puji syukur akhirnya gue keterima juga dipilihan pertama gue yaitu Sosiologi UNS. Gue mikir andai gue
serius belajar dari setahun sebelumnya pasti bisa tembus Sosiologi UI. Tapi gapapa, bisa lolos di sosio uns aja gue
udah sujud syukur. Makasih loh bang sabda awalnya gua buta banget sama kurva-kurvaan ekonomi, tapi semenjak
kudekati dirimu bang setiap hari suara serek serek elo menemani malam gue yang sunyi merana akhirnya gue
ngerti materi yang sebelumnya amat tabu di otak gue wkwk. Sama tentor sejarah gue lupa namanya kak siapa, gue
jadi demen banget ngulik masa lalu alias pelajaran sejarah yang sebelumnya butek banget di otak. Haha. Thanks
zen! You're awesome.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siti Ilyuna Wahdati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ganggas Prakosa Sigit Wibowo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ganggasprakoso

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri Grabag 1
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Antropologi Budaya
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
awalnya saya minder dan gak pede banget karena belajar sbmnya setelah pengumuman snmptn :v, apalagi saya
jurusan bahasa harus ngerjain soshum :v dan sudah yakin banget gak akan lolos. tapi entah gimana saya dapat
hidayah dari Allah untuk belajar pakai zenius. setelah mengerjakan sbm pun saya masih yakin gak akan lolos, tapi
keajaiban pun terjadi dan saya lolos sbmptn pilihan pertama :D. dari situ saya yakin Allah benar-benar bersama
dengan orang yang sedang kesusahan. makasih buat tutor2 zenius.net!
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#199

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 01, 2016 8:32:14 AM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 9:10:27 AM
Time Spent: 00:38:12
IP Address: 202.80.217.211

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Ilmawan Rafif Wibawa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ilmawanrafif.824

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA 2 Semarang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius ajib asli parah! Semester 5 sekolah gue ga keurus, sering cabut pelajaran karena berbagai hal, raport gue
parah :D semester 6 gue mulai nyari tempat les. Awalnya liat iklan zenius di fb tapi ga gue gubris, sekali waktu coba
gue cek dan beeh langsung cocok ambil paket zenius.net 3 bulan, gue makin sering cabut pelajaran :D rencana
awalnya sih ga mau ikut sbm, gue berharap di snm padahal daftar FEB UI *modal nekat atau swasta, cuma dari 3
bulan itu kalo lagi bosen gue mantengin video-video buat TPA. Sampe UN, gue masih ragu sebenernya tapi
yaudalahya, kelar UN gue jarang belajar :D Pengumuman UN, hasilnya tentu kurang memuaskan, apalagi snm.
Setelah diskusi sama keluarga, akhirnya gue ikut sbm daftar manajemen undip di pilihan pertama dan bisnis islam ui
pilihan kedua, gatau kenapa gue ngidam jaket kuning :D. Tanggal 14 Mei 2016 gue mulai belajar serius ngejar
materi soshum (ps:gue anak ipa), dan waktu sbm ajaib asli alhamdulillah bisa ngerjain 75% lah :D Pengumuman
sbm kemarin alhamdulillah gue dapet di pilihan pertama, manajemen undip. Thank's zen, gokil abis!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 01, 2016 8:37:34 PM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 8:56:23 PM
Time Spent: 00:18:48
IP Address: 112.215.44.225

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Made Nita Sintari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nitasintari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Denpasar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kesehatan Masyarakat
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Thanks banget buat zenius!
Awalnya Nita minder banget karena persiapan SBMPTN 2016 Nita sama sekali gak ada bimbel di bimbingan
belajar, ikut program intensif, atau les privat. Apalagi jurusan yang Nita cari termasuk jurusan SAINTEK paling ketat
di UNAIR... rasanya sudah pasti gak bakal bisa lolos. tapi untung ada zenius, jadi kalau ada materi yang Nita gak
ngerti, biasanya Nita langsung nonton video di Zenius aja, rasanya sudah cukup dan lumayan paham :)
Suka banget sama kak Prasdianto yang kalau ngajar biologi seru banget, kayak lagi bercerita, dan gak ngebosenin.
salut banget juga sama kak Sabda PS yang pinternya gak ketulungan hehe.. matematika bisa, fisika bisa, ekonomi
bisa, hmm apa lagi ya? mantap banget dah pokoknya... mudah-mudahan kepinterannya bisa nular ke Nita ya,
hehe..
Thanks juga untuk kak Donita yang ngajarin English SBMPTN (eh bener gak sih?) yang sudah bantu buat ngertiin
grammar dan seluk beluk english lebih jauh...
pokoknya big thanks buat Zenius yang udah selalu update pembahasan SBMPTN dari tahun ke tahun, dengan
biaya yang sangat terjangkau bagi kantong pelajar. big thanks juga udah mengupload testimonial kakak-kakak
pejuang SBMPTN/SNMPTN yang sudah berhasil lolos sehingga kami sangat termotivasi untuk serius belajar ^^
gak tau deh kalau gak ada Zenius, mungkin Nita gak akan bisa mencapai jurusan yang Nita cita-citakan.
sukses terus buat Zenius, semoga selalu jadi platform terdepan dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia!!!
XOXO, Nita Sintari - FKM UA '16 ^^
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 02, 2016 12:22:36 AM
Last Modified: Saturday, July 02, 2016 12:30:46 AM
Time Spent: 00:08:09
IP Address: 103.10.66.211

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jessica
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Fons Vitae 1
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Kimia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Saya tertarik beli produk Zenius setelah beberapa kali mendengar namanya. Terakhir berhubung saya mau ngebut
untuk UN dan SBMPTN(karena sering banget ga kelas karena lomba) saya pun memutuskan membeli CD Zenius
untuk UN dan SBMPTN( karena saya juga miskin kuota:() . Awalnya cuma mulai ulang teori dari awal, dan bener
banget kerasa "oh moment" nya. Apalagi mat, sejak smp hubungan saya dengannya mulai renggang:( Namun sejak
belajar dari Zenius mat mendadak asyik dan sekarang gabisa ngelepas mat. Kadang lagi libur masih suka ngerjain
soal mat. Hebat Zenius dari benci bisa jadi cinta(terutama ama suara ka sabda*eh)
Akhirnya saya lulus teknik kimia UI dengan modal nekat dan tekad, cuma pilih satu itu. THX ZEN!
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#202

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 02, 2016 6:31:31 AM
Last Modified: Saturday, July 02, 2016 6:39:50 AM
Time Spent: 00:08:19
IP Address: 36.84.231.149

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Urfa Amira
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/urfaamira

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Sangatta Utara
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Hewan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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#203

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 02, 2016 7:28:34 AM
Last Modified: Saturday, July 02, 2016 7:39:08 AM
Time Spent: 00:10:33
IP Address: 202.67.40.203

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dionisius Christian Jerry Ardianto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/cchelski

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Yos Sudarso Cilacap
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue akhirnya bisa lulus tahun ini tapi dengan status Alumni. Emang tahun lalu gue udah berkali-kali GAGAL,
tepatnya 4kali GAGAL. Emang sih waktu SMA gue ga serius, parahnya lagi gue masuk IPA juga cuma karena
prestise. Kerjaannya cuma contek+salin sana sini cuma demi dapet nilai doang tapi sebenernya otak kosong.
Sampai akhirnya gue lewatin UN, yups gue lewatin UN pun dengan ga jujur. Sampailah gue dipenghujung SMA,
bingung gue mau lanjut mana? Saat itu dalam benak gue gini “Pokoknya gue cuma pengen masuk
negeri/kedinasan, say no buat swasta. Bodoamat kalo temen-temen gue pada masuk swasta”. Lagian gue dari TKSMA selalu swasta terus dan belum pernah ngerasain negeri, masa iya mau swasta mulu? Rugi banget kalo ga
pernah ngerasain Negeri. Emang sih idealis, tapi ga ngaca kemampuan kek gimana wkwk. Tahun itu gue putusin
skip SNMPTN karena gue sadar nilai yang naik turun. Dan tanpa persiapan apapun lanjut buat ikut SBMPTN
(Saintek), USM PKN STAN, Seleksi beasiswa salah satu perusahaan semen, Seleksi beasiswa salah satu bank
dan…GAGAL semua. Jleb! Buset dah. Ortu gue nawarin swasta, tapi gue skip. Akhirnya gue putusin bertapa 1
tahun ngga kuliah dulu, buat introspeksi diri (Untungnya ortu gue tetep support keputusan gue). Dapet pencerahan
kalo keknya passion gue emang bukan di IPA. Skip skip, Januari 2016 gue putusin buat mulai persiapan SBMPTN
2016 tapi selingkuh ke IPS. Dalam hati ” Njir, gue lintas jurusan mau belajar dari mana coba?!”. Tiba-tiba disaat gue
mikir, gue keinget sama Zenius! (Gue tau Zenius udah sejak kelas 2 SMA dari nongol di beranda facebook, tapi saat
itu gue skeptis sama nih website pas gue iseng visit ke web Zenius wkwk). Gue pertama coba ambil voucher yang 1
bulan baru abis itu ambil yang 3 bulan. Setelah gue coba, “Mantap banget dah. Rugi gue baru pake sekarang”.
Zenius ga cuma bikin pinter doang, tapi bener-bener bikin mindset gue berubah. Konsep itu penting, jangan cuma
hafalan! Waktu itu masih inget banget, materi soshum yang pertama gue puter tuh Geografi bab Antropologi. Dalam
waktu 6 bulan doang gue nguasain materi Soshum+TKPA. Gue balajar dari Zenius 14 jam sehari, dan itu konstan
tiap hari. Tiap hari cuma pacaran sama Sabda, Pio, Faisal, Donita, Pak Kosim, sama tutor geografi yang ga gue tau
namanya :D. Tapi yang paling keren tetep Sabda (Top!). Hampir lupa, gue juga belajar TBI buat persiapan USM
STAN juga dari Zenius (Mantap dah Donita+Sabda). Ga kenal lelah buat selalu ngelakuin hal terpenting (Deliberate
Practice+bikin Mind Mapping+ngerjain soal-soal Kapsel), walaupun kadang capek+ bosen tapi gue yakin semua
akan terbayar lunas. Akhir April 2016 gue ikut Intensif SBMPTN disalah satu bimbel, ikutan pun cuma buat cari Try
Out doang+menguji sejauh mana kematangan konsep gue wkwk. Skip skip… SBMPTN 2016+USM PKN STAN
2016 pun tiba, gue hantam dengan lancar tanpa macet. Dan yang paling penting, gue ngerjain semua dengan jujur
dari otak gue sendiri. Puji Tuhan, pengumuman SBMPTN 2016 gue lolos dipilihan pertama yang katanya FK-nya
anak Soshum, Akuntansi-Universitas Diponegoro. USM PKN STAN gue lolos D3 Pajak. Thank you Zenius udah
ambil bagian dari sejarah hidup gue. You are very very amazing! Dan terakhir, saran gue selain usaha jangan lupa
berdoa karena Sukses=Usaha+Doa.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 02, 2016 10:42:48 AM
Last Modified: Saturday, July 02, 2016 10:45:30 AM
Time Spent: 00:02:42
IP Address: 36.81.71.24

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Namidia Ade Ayu Lupita P.I
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 1 Magelang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Farmasi, Jurusan Farmasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius gilaaaaa seriusan masih ga nyangka ketrima di pilihan pertama padahal udh pasrah banget mau ketrima
dimana aja asal lolos sbmptn wqwq ?? sempet minder juga gr" g bs ikut snmptn :( ngebantu bgt ngerjain tpa
terutama logika, gara" kurikulum 2013 jadi g dapet materi logika matematika di sekolah :( anyway thank youu zenius
! you rock \m/
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 02, 2016 11:59:17 AM
Last Modified: Saturday, July 02, 2016 12:20:07 PM
Time Spent: 00:20:49
IP Address: 180.254.144.84

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gede Ardi Saputra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/prof.gede

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 4 Metro Lampung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Lampung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
zenius..? buat lo yang tau apa itu zenius, mungkil lo adalah orang yang paling beruntung. kok bisa?
belajar pakek zenius bikin elo cerdas beneran dan bikin pola berpikir lo jadih tambah rasional dan tambah cepat.
belajar pakek zenius bikin elo ngerti esensi belajar; bukan cuma hapal rumus doang tapi lo ngerti masalah yang di
jabarin di soal.semenjak gua ketemu zenius jujur gua males bimbel karena buang waktu,ribet,gurunya gak asik,dan
gak ngerti apa tujuan kita buat belajar. di bimbel gak dikasih konsep belajar yang bener dan ujung ujungnya cuma
ngapal rumus, tapi itu beda 180 derajat saat gua pakek zenius. di zenius itu belajar dari basic konsep dan gak
ngapal rumus,percaya dehh saat lo belajar pakek zenius lo akan males buat main dan malah nonton di zenius.. btw
itu yang gua rasa selama ini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Regita Salsabila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/regita.salsabila.1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sriwijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya aku sempat gak percaya sama sistem belajar online di zenius.net, tapi karena banyak testimoni dari
banyak sumber akhirnya aku coba beli paket. Ternyata setelah pakai zenius, rasanya aku baru nemu dunia baru.
Esensi dari pelajaran yang selama ini gak aku dapat dari SMA bisa aku dapat di zenius. Di zenius kita diajarin
supaya bener-bener paham dasar-dasar mata pelajarannya bukan sekedar pakai rumus untuk kerjain soal terus
selesai gitu aja. Aku pakai zenius mulai dari kelas 3 SMA, beberapa bulan sebelum SBMPTN dan aku nyesel
banget karena baru nemu zenius di waktu yang mepet banget sama SBMPTN dan sempet mikir "Kenapa gak dari
dulu tahu tentang zenius?" Akhirnya aku keterima di Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro lewat jalur Ujian
Mandiri pas tahun 2015. Walaupun dalam hati sih maunya masuk Kedokteran. Akhirnya aku coba lagi di tahun
2016. Awalnya susah banget karena harus belajar untuk SBMPTN sambil kuliah dan aku bener-bener gak ikut
bimbel di tanah perantauan. Untungnya aku masih punya zenius, dan waktu itu langsung beli voucher lagi supaya
bisa belajar. Karena zenius, aku belajar jadi enjoy banget sampai gak kenal tempat dan waktu, bahkan sering
streaming video pas jam kuliah. Alhamdulillah tahun ini, cita-cita aku kesampaian, aku lulus di Pendidikan Dokter
Universitas Sriwijaya di pilihan pertama SBMPTN 2016. Thanks a lot zenius for being my greatest companion
through this time :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Abdurrofi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhabdurrofi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Wijayakusuma Jatilawang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Jenderal Soedirman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue alumnus tahun 2015 SMK jurusan Multimedia yang pernah gagal di SBMPTN tahun lalu karena gegabah
nentuin jurusan dan strategi belajar.. gak cuman SBMPTN denk, Ujian Mandiri juga gak lolos -.Well frustasi banget gak lolos men, malu banget sama temen yang pada lolos, malu gak bisa banggain orang tua
dan malu yang lainnya.
Tapi kemudian semua berubah ketika bulan maret ketemu Zenius. expresi pertama liat videonya tuh "kenapa gak
dari dulu gue kenal elo, Zen??!" kemana aja gue selama ini .. tapi kemudian bulan april baru bisa kebeli voucher
zenius dan mulai belajar.
kalo ditanya kenapa gak dari dulu2 belajarnya tuh karena setahun lalu banyak yang terjadi.. dari yang frustasi
kemudian nyobain mau kerja, ikut kursus bahasa Korea, kemudian bantuin usaha orang tua dan akhirnya April itu
baru free ._.
Untungnya video Zenius tuh addict parah, gue bisa belajar 15 jam sehari. Sebuah rekor bagi gue yang biasanya
belajar 15 menit aja pikiran udah piknik kemana-mana.. 15 jam.. maso banget dah
Dan perjuangan gue selama dua bulan itu worth banget sama hasilnya. keterima di Manajemen Universitas Jenderal
Soedirman dan.. ini bukan sbmptn si, tapi gue juga lolos D1 Pajak PKN STAN Jakarta
Thanks, zen!
*btw kayanya temen gue bakal geli kalo tau gue bikin testimoni pakek logat lo-gue-lo-gue :v
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hana Rikayasa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/hana.rikayasa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 3 Kota Mojokerto
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius emang TOP banget! Apalagi postulat Sabda dan Deliberate Practice ngebantu banget selama belajar. Kita
diajarin konsep dulu sebelum masuk ngerjain soal-soal. Walaupun keliatannya kebih lama dan ribet, tapi ini ngaruh
banget karena ilmunya mudah diterima di otak dan soal yang susah atau soal campuran dari berbagai materipun
jadi kerasa asyik buat dikerjain :D
SBMPTN tahun ini aku ngerasa lebih tenang dan mantap buat ngerjain soalnya. Waktu nunggu pengumuman aku
juga lebih ikhlas karena kalaupun nantinya belum rezeki, setahun ini udah jadi pengalaman dan pelajaran hidup
yang paling seru dan terkenang seumur hidup (eaa..)
Dan waktu pengumuman, aku dinyatakan lolos SBMPTN pilihan pertama FITB ITB. Bersyukur banget! Makasih ya
Zenius ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ram Javi Lilhawaditsi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ramjavi.l

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA 90 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Jerman
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gua dulu sempet di daftarin nyokap gua di tempat bimbel konvensional, yang musti kita ikutin kebijakan dari sana
dll. Gua awalnya semangat tuh buat les di sana, soalnya emang dulu tuh cita2 gua pengen jadi arsitek, mangkanya
gua pengen banget masuk arsitek UI. Nah tuh tempat bimbel ribet banget asli deh-_- tiap hari cuman boleh les satu
pelajaran (yg buat UN), tapi karna gua akhir2 daftar bimbelnya, rada telat, jd gua cuman dapet kelas biologi sm mtk,
tapi bayarnya tetep full kaya gua dapet semua kelas. Ugh. Gua mulai mikir jadinya. Dan kesini2 tuh gua jg makin
ngerasa kalo itu tempat bimbel kaya ngga ngehargain gua gitu. Gua ngerasanya kaya itu tempat cuman pengen
nyedot duit ortu gua doang. Dan bener! gara2 ada satu insiden (ngga usah gua ceritain ya hehe) gua jd bener2 tau
kalo emang tuh bimbel modus. Langsung gua bilang ortu gua, gua gamau les di situ lagi. Yaiyalah! seenaknya aja.
Gua mikirin bgt ortu gua yg rela2in bayar bimbel yg tergolong mahal tapi guanya ngga maksimal belajarnya. Yah,
bukannya mau nyalahin si tempat bimbelnya, tp gua kasian banget kalo inget orang tua gua (wadu kalo inget...
wkwk) Dari hari itu gua bener2 gamau ngegantungin gua sama yg namanya bimbel. Gua jadi dikata sombong kali
sama temen2 gua. Mereka semua pada bimbel, gua sendiri kaga.
Nah, suatu hari datanglah penyelamat gua, Zenius Xpedia (wetsehh). Jadi bokap gua nemu gitu di internet soal
zenius. Yang bikin pas itu "klik" banget sama zenius tuh karna sistem "manajemen waktu sendiri" yang zenius
punya. Wuah, cocok banget deh buat gua (soalnya waktu itu gua kelas 12 masi tetep aktif di organisasi:D emang
gila gua ya). Tapi masi rada ragu tuh, apa iya zenius adalah yang bener2 gua butuhin? (aih).
Singkat cerita bokap gua beliin deh tuh zenius. Gua buka, trs langsung deh gua bljr saat itu juga. BEH! Gua kaya
ketarik ke dimensi lain dari belajar (lebaay wkwk) Pokoknya mulai saat itu i felt improvement in my study.
Tapiiii, emang dasarnya gua gila apa gmn ya, masuk semester ke 6, alias semester 2 kelas 12, minat gua berubah...
gua malah jadi pengen masuk sastra... Wuah galau abis deh gua. Tapi bokap gua ngga ambil pusing. Dia malah
nyuruh gua buat beli lagi xpedia yg ips! hahah. Yaudah beli deh (rada mubazir ya wkwk). Wets! tapi ngga menurut
gua ngga mubazir coy! Hari demi hari gua mulai sadar, emang minat gua sekarang udah geser ke sastra (dari
teknik, jauh ye wkwk). Tapi ada lagi nih masalah, gimana caranya gua ngebagi belajar gua? Uwah! itu gua makin
galau. Segalau-galaunya orang galau... Gua pengen lolos SBM soshum, tapi men, gua juga gamau lah kalo UN gua
jelek. Yakali 3 taun belajar trs di ujung perjalanannya ancur. Malu juga gua sama ortu gua. Bukan malu sih, tapi
takut ngecewain. Secara ya, minat gua udah geser, artinya gua ngga konsisten, trs jg gua tau medannya sbm itu
susah banget, gua jg ngga tau bisa lolos apa ngga, gua jadi ngga bisa janjiin ortu gua apa2. Jadi gua udah mutusin,
skrg gua belajar dulu buat UN nah nanti sebulan full 24/7 gua kejar soshum gua (kan gila kan). Ya mau gimana lagi
abisnya. Hari2 itu kalo gua inget2 bener2 hari2 dimana gua beneran jadi pejuang. Gua bener2 ngerasain gimana
perjuangan gua buat ngejar mimpi gua. Timbangan ampe turun tuh berapa kilo. Ibu gua sampe kasian ngeliat gua
tiap hari stress. Alhasil, gua sekarang diterima di kampus yg gua pengen dan jurusan yang gua pengen pula.
Universitas Indonesia jurusan Sastra Jerman:D
Nah karna itu, gua berterima kasih yang sedalam2nya dari lubuk hati gua yang terdalam. Kalo kurang dalem juga,
dari palung hati gua. Gua bener2 ngga tau gimana jadinya gua kalo gaada zenius, kalo gaada mentor2 sugoi
warbyasah kaya mentor2 zenius, kalo bokap gua waktu itu ngga nyari tentang zenius, kalo bokap gua ngga mutusin
buat beli zenius, dan kalo gua ngga mutusin buat keluar dari tempat bimbel drakula itu... Terima kasih banyak kaka2
semua yang namanya ngga bisa gua sebutin satu2 karna ini testi gua udah panjang banget wkwk.
Sekali lagi, terima kasih zenius:)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dzar Fikri El Faiz
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Sungguminasa
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Alhamdulillah walaupun tau zeniusnya telat tapi masih bisa ngejar juga ya, karna zenius emang beda, benar2
nekanin konsep dasar emang penting. Love youu??????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Rizki Aulia
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Muhammad Rizki Aulia(Kuki Awul)

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Cikarang Utara
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis dan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Saikk banget deeh :D,gw yang berstatus alumni dan sempet berkuliah ngerasain banget kalo kesempatan belajar
macem bimbel konvensional Tu Bukan pilihan banget karna tugas yg melimpah dan kesempatan ngambil cuti
bukanlah sebuah pilihan. POKOKNYA RECOMMENDED PARAH!!
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#212

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 04, 2016 5:43:20 AM
Last Modified: Monday, July 04, 2016 5:56:50 AM
Time Spent: 00:13:30
IP Address: 146.185.31.213

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bayu Arwendho
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100011344985177

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 15 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Hewan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gokil abis belajar pake zenius, udah kaya les privat 24 jam dgn tentor terbaik lagi. Sumpah gak ada duanya deh,
buat lo yg belom coba gw recommend bgt zenius.net ini. Gw angkatan 2016 yg baru lulus udah tembus STAN dan
SBMPTN pil.pertama di FKH UGM broo!!... :v
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 04, 2016 8:13:36 AM
Last Modified: Monday, July 04, 2016 10:32:14 AM
Time Spent: 02:18:38
IP Address: 36.79.20.42

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Berlian Shinta Faradiansyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/berlians17

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 3 Semarang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu waktu awal SMA, kakak kelas gue yang uda lulus (alumni) pernah nawarin ke kita-kita yang join di ekskul
bisnis di sekolah namanya GBC (Ganesha Business Club) buat jadi reseller zenius sekaligus make. Tapi karena
masih keasikan ini-itu anak awal sma, ya jadinya ngga begitu kita gubris zen. Baru deh setelah naik kelas 12, gue
coba searching secara mendalam tentang 'apa itu zenius?' dan disitu gue berasa nyesel banget banget kenapa
ngga sejak awal gue kelas 10 pakenya :") *sedih nyesel campur aduk*. Dulu gue pikir meskipun gue termasuk anak
yang ngga bisa diem (brutal join kegiatan non-akademik ) dengan merhatiin guru ngajar di kelas, ngerjain tugas+pr,
catet ini catet itu uda cukup. ternyata GUE SALAH! Selama gue dikelas, gue lebih sering engga fokus, masi mikirin
kegiatan lain-lain, ngga paham" terus ujung"nya nilai hampir selalu jelek, kecapean dan yang paling mengena di gue
adalah ketika ngerasa minder tiap kali ada tes/kelas, dimana temen" mostly uda paham dan 'ngeh' sama apa yang
kita pelajarin, sedangkan gue? ENGGA *itu gue rasain selama kelas 10-11*. Akhirnya ada serpihan debu kalbu yang
berhasil ngetuk pintu hati gue zen, buat nge-pdkt-in elo. Gue waktu itu bertekad buat beli sendiri (awal semester 5),
tapi pas engga ada duit :( Akhirnya gue ngajuin sponsor ke mami gue buat bayarin dulu terus nanti gue ganti
duitnya. Eh ternyata mami gue bilang, udah tunjukin aja performa gue secara nyata, ngga usa pikirin duitnya. Gue
terharu zen :") secara selama ini gue ngga pernah 10 besar di kelas dan mami gue dengan sangat iklas lahir batin
bilang kayak gitu. Terus tekad gue uda bulat zen, gue yakin waktu itu, zenius bakal bisa bikin gue belajar secara
efektif dan efisien! Cuma yang rada seremnya adalah dimana waktu gue nonton Zenius Learning bareng Bang
Sabda yang intinya kesalahan fatal itu kalau engga prepare jauh-jauh hari *gue nangkepnya, idealnya dari kelas 10*
DAN GUE? baru mau mulai :") rasanya kaya rada hopeless gitu serius, takut sumpah. Nah tapi justru poin 'fear' itu
tadi -sesuai kata bang Sabda- yang bilang kalau itu bisa memancing daya ledak dalam diri gue untuk segara belajar
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tadi -sesuai kata bang Sabda- yang bilang kalau itu bisa memancing daya ledak dalam diri gue untuk segara belajar
dan latihan.
Nah pas pertengahan kelas 12 nih, gue uda mulai apply formulir buat pendaftaran ptn waktu itu gue termasuk yang
awal banget nyoba begituan. Dulu gue daftar IUP FH UGM (kelas internasional) nah mulai deh ada rasa percaya diri
semenjak itu meskipun gue gagal tapi setidaknya gue uda ngantongin materi english lewat zenius. Oiya anyway gue
juga ikut bimbel sih zen di Neutron, gue juga rajin nongol buat les meskipun abis pulang rada capek,transpot juga,
tapi meskipun gitu abis les gue langsung cus ngapel ke elo dan itu ngga capek sama sekali soalnya engga terforsir,
bisa ngelakuin hal lain -such as makan- ,bisa gue ulang" kalau belum paham, pokonya fleksibel banget. Nih dan
yang gue suka, setiap pembahasan soal itu elo dengan baik hati dan tidak sombong bakal ngulas konsepnya, it
helps a lot!
Nah kan kebetulan gue anak mia/ipa, jadi dari dulu ya yang begitu" yang gue pelajarin, waktu itu gue dapet ilham
dari Tuhan pokonya hati gue bisa 'klik' sama Law. But, itu jadi tantangan banget pokonya selama kelas 12 ini, gue
yang selama ini cumen berbekel peminatan Ekonomi-Akuntansi sekelumit, ngegas mapel" saintek, UN,US pokonya
yang ujian precil" gitu kan ipa semua nih, untungnya gue uda pd kalau elo selalu ada buat gue zen (kecuali kalau
wifi trouble dan listrik padam :p) hehehe.
Jadi sebenernya gue masih bimbang juga sih waktu itu antara mau ke soshum apa saintek, soalnya yang gue
minatin cuma 2 waktu itu, Hukum -jejak papi gue- dan Kedokteran Gigi -jejak mami gue-, dan dari sd dulu sih
memang.. pelajaran gue di 22nya engga beda" amat jadi balance gitu, bersyukur sih balancenya dalam konteks
yang positif tapi seiring berjalannya waktu kan gue harus memilih..
Nah ceritanya SNMPTN kemarin gue nge-apply FKG semua (UGM sama Unsoed waktu itu) Eh ternyata ngga lolos
dan yang engga lolos itu se-angkatan :") *Kalau elo denger berita SMA 3 Semarang kemarin ,zen*
Terus gue daftar lagi jalur UM UGM PBOS, gue masih beratin di FKG waktu itu.. jadi gue nge-apply-nya IPC 1.FKG
2.FH .. pas itu ada 3 tahap dan gue alhamdulillah uda sampai tahap final, but the result.. :(
Sobat" baru gue waktu itu yang daftarnya rada" high class kaya Kedokteran, Kedokteran Gigi, Akuntansi,dkk ngga
keterima semua zen :") Tapi yauda la nggapapa, tapi jujur waktu itu gue kecewa banget ya soalnya at least uda ada
3 tes yang bisa jadi ayem-ayem buat gue ngga tembus semua.
Nah di 6 bulan terakhir gue makin sadis belajarnya, tapi tetep dengerin abang Sabda idaman buat tetep jaga
stamina gtgt deh. Gue kencengin zenius,bimbel sama latihan mandiri hingga orang" di sekitar gue itu ya yang rada"
prihatin ngeliatin gue gimanaa gitu. Yang ada dibenak gue saat itu adalah, pokonya gue harus paham konsepnya
dan semuanya akan mudah!
Gue pake strategi sih waktu itu, jadi kan gue tau kelemahan kalau belajar di bimbel itu kaya gimana, akhirnya gue
siasatin dengan pahamin dan catet semua konsep yang elo ajarin beserta latihan soalnya di rumah secara mandiri
dan pas ketika di bimbel gue bakal seems so brilliant! wkwkwk. Yaa sebenernya bukan tujuan buat sombong, tapi
emang uda paham sih, hahaha engga". Tujuan gue cuma buat build my own confidence, eh bener. Kebetulan
temen" sekalas bimbel persiapan sbm kebanyakan adalah anak mia dan mereka kaya takjub gitu ketika ngeliat gue
yang dengan lihainya ngejawab setiap apa yg diajarin guru gue bahkan gue sering kali berdebat gitu, cuma buat
ngepastiin konsep aja sebenernya. Alhasil temen" gue pada sering tanya soal ke gue minta diajarin, well gue seneng
banget dan jadi tambah semangat, secara gue inget banget dulu pas kelas 10-11 gue kaya apa :(
Oiya pas kelas bimbel itu gue ambil yang ipc, tapi gue ngasi batas waktu ke diri gue sendiri buat nentuin gue pilih
mana, karena yang gue yakin banget, buat ngerjain soal sbmptn dan um" lainnya, itu performa kita kudu maksimal.
Mungkin gue bakal mampu kalau gue uda pakai zen sejak dulu banget but gue nyadarin kapasitas diri gue juga.
Nah akhirnya gue putusin buat ambil soshum. Akhirnya pas jaman"nya tes, gue ambil 3 tes waktu itu dan
alhamdulillah gue keterima diketiganya. Pertama SBMPTN gue dapet Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. kedua
UTUL gue lolos Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan ketiga UM UNDIP gue lolos kelas internasional IUP
International Business Universitas Diponegoro. Alhamdulillah zen, akhinya ada kuisioner kaya gini, setidaknya
meskipun engga secara langsung gue pengen ngucapin terimakasiiiiihh banyak buat semua tutor, materi, metode,
soal" dan blog" yang super bermanfaat yang bener" ngebantu gue selama ini dan akhirnya gue bisa mencapai ini
semua. Gue beruntung banget nemuin amunisi sekaliber Zenius Education. Sekarang banyak orang yang nanya
tentang 'gimana caranya gue ngedapetin semua tadi' dan gue SELALU nyaranin temen" adek" dan semua orang
buat nge-pdkt-in elo kalau bisa jadian sekalian! Karena gue uda buktiin sendiri gimana perjuangannya.
Jujur pas di awal sampai gue belum lolos apa", gue belum berani ngepromosiin elo, but now hampir semua orang
nyebut gue Duta Zenius, wkwkwk. Gue sih seneng, soalnya gue ngerasain banget kalau zenius itu bermanfaat ngga
cuma buat prepare test atau sekolah, tapi juga ngebentuk mindset!
Sekali lagi terimakasih banyak Zenius!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 04, 2016 11:41:55 AM
Last Modified: Monday, July 04, 2016 12:00:54 PM
Time Spent: 00:18:58
IP Address: 101.128.85.232

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andrey Purwanto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/andrey.purwanto.7

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 28 JAKARTA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu gua pernah ranking 2 dari bawah pararel smua kelas ipa yg ada di sma gua. Iya, 2 dari bawah. Pararel. Dulu
gua dibilang pinter engga, dibilang goblog iya. Sampe akhirnya gua membulatkan tekat untuk belajar lebih serius
dan lebih serius menggunakan zenius juga (karena sebelumnya udah pernah nyoba make tapi jarang2). Dibilang
membaik sih iya, tapi tetep nilai gua kurang untuk snmptn 2015. Selanjutnya gua belajar buat sbmptn 2015, singkat
cerita gua ga tembus juga. Akhirnya gua mulai intropeksi diri, memperbaiki cara belajar gua, gua mulai belajar
bener ke dasar lagi, salah satunya adalah matematika. Dengan penjelasan sabda yg keren di zenius ditambah
kalkulus 1 yg gua dapet di tempat kuliah (sebelum stei gua sempet kuliah) dan tentu ditambah doa yang kuat, gua
mulai ngerasa ada celah gua bisa ngerjain soal matematika tipe sbmptn, dan sampe ke sbmptn di matematika itu
gua dalemin (sama fisika kimia lumayan, tp bio bener2 angus wkwk). Dan gua sama sekali ga kepikiran bisa tembus
di pilihan pertama gua. Gua kira gua tembus di pilihan kedua (fmipa itb, gua cuma naro 2 pilihan). Jadi saran gua
buat yang taun ini belom dapet universitas idaman, intropeksi diri dulu lu salah dimana dan tentunya buat komitmen
dan belajar lebig giat lagi! Dan buat angkatan yg skarang kelas 12 sma. Bener-bener belajar deh buat sbmptn
karena snmptn itu bukan bonus tapi mitos, wkwk. Sekian, terimakasih zenius!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 04, 2016 12:13:57 PM
Last Modified: Monday, July 04, 2016 12:20:44 PM
Time Spent: 00:06:46
IP Address: 120.164.40.44

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yudhistira Andarusukma
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/yudhistiraandra

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Trenggalek
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu asiiiik, membantu banget dalam belajar apalagi buat persiapan sbmptn
Terutama karena bisa dibuka dimana2 sih, jadi bisa buat media belajar lengkap yang mobile
Juga yang paling enak juga pembahasan soal2nya yang juelas
Thanks Zenius!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 04, 2016 7:17:32 PM
Last Modified: Monday, July 04, 2016 7:25:00 PM
Time Spent: 00:07:27
IP Address: 180.251.148.61

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gustafianul Shiddiq Akbar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/gustafianul.akbar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN Model Terpadu Madani Palu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Tadulako
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Yang pasti KECEWA karna kenal zenius di penghujung masa SMA. Karna keterlambatan inilah yang menjadi
penyebab utama untuk tidak sesumbar memilih PTN. Yah, meskipun hanya lolos di Universitas Tadulako di Palu,
Sulawesi Tengah, setidaknya saya adalah bagian dari 17,5 persen!! Tambahan : Buat yang gak masuk di kampus
idaman, jangan kecewa, kesuksesan itu datang dari individu, bukan dari PTN idaman, yang belum lulus, jangan
berkecil hati, dan terus berjuang!
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Akhmad Iqbal Rahmadi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 8 Bandung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gw suka banget ama lo zen dengan bimbel yang cuma 400rb tapi gw lolos psikologi ui, kualitas lo ga beda jauh
sama bimbel2 yang biayanya 10jtan
Guru2nya juga asik banget mungkin karna masih pada muda2 yang masih mahasiswa/i di PTN terbaik, jadi
guru2nya menjiwai murid2nya banget bikin belajar jadi asik,
Perfectlah buat lo zen :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Niko Patty
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

nikopatty38@yahoo.co.id

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Kr. PIRNGADI SURABAYA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negri Sebelas Maret
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Falkutas Teknik jurusan Teknik Sipil
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Betapa beeuntungnya gw saat detik2 terakhir gw putusin utk belajar biologi ama abang kita , prasdianto, yang mana
banyak materi yang keluar di SBMPTN 2016. Dan gue yakin betul itu semua jalan Tuhan, sampe akhirnya gue bisa
lulus di UNS Teknik sipil lagi.. thank kayou Zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Natasha Aquilla Nirmalasari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 5 Semarang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Manajemen Hutan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Karena rajin mantengin Zenius gue bisa masuk perguruam tinggi idaman gue. Thanks Zen.

256 / 274

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#220

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, July 05, 2016 5:39:11 PM
Last Modified: Tuesday, July 05, 2016 6:00:35 PM
Time Spent: 00:21:24
IP Address: 202.67.40.15
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Laylia Yuliani Firdausiyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/laylia.ii

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Demak
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Kenalin gue adalah lulusan tahun 2015 yang gagal berkali-kali sampe gabisa diitung. Di tahun 2015 sebelumnya,
gue saat lulus sekolah langsung daftar universitas maupun politeknik dan ikatan dinas banyak banget. Undip dari
awal sampe akhir gue ikutin. Polines dari awal sampe akhir gue ikutin. Jalur mandiri uns, stis, stan, ane ikutin
semua. Hasilnya? Nihil. Gagal semua sampe gue stres banget. Waktu gue cerita ke temen gue, temen gue cerita
zenius testimoniya keren-keren. Langsung dah gue buka zenius, waktu udah gue baca emang inspiratif tapi waktu
itu masih belum mau nyobain zenius hehe :p
Alhasil di tahun itu gue kerja. Gue jadi pengguna zenius dari januari yang ekspektasinya belajar dari januari tapi
kenyataannya bener-bener belajar di saat mepet sekali yaitu bulan mei. Gue kebut belajarnya, dan cuma dapet 2
mata pelajaran yaitu sosiologi dan ekonomi. Nah entah kenapa prinsip pertama ane yang penting dapat ptn, tiba-tiba
jadi berubah drastis entah kesurupan apaan gue ganti UGM berbekal dengan 2 mapel doang. Gue cuma ikut
sbmptn doang tahun ini. Dan waktu pengumuman, gue terharu akhirnya gue dapat ucapan SELAMAT ANDA
DITERIMA DI ILMU HUKUM-UNIVERSITAS GADJAH MADA
Nyesel gue tahun kemarin ga ikut zenius :p
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I Dewa Gede Swstika
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/dewaswastika

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 2 SEMARAPURA
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FMIPA FISIKA
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Wow tips2 yg dikasih zenius mantap banget selama gw masih sma.. thanks Zenius!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aldy Syah DR
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Gresik
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Tekhnologi Sepuluh Nopember
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sistem Informasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hmm suka sih sama gaya mengajar di Zenius. Soalnya jarang ditemui metode yang serupa hehehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ovi rofita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ovi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Prajekan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas jember
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
fakultas kimia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
gua sebenarnya menggunakan produk zenius dari kelas 12 SMA, tapi kadang masih suka males males jadi belajar
zenius kalo udah mau ujian. pas pengumuma snmptn ternyata gua nggk lolos, sedih (?) banget, berarti gua harus
belajar buat persiapan SBMPTN. gua belajar buat sbmptn cuma sebulan, dan gua nyesel banget waktu itu ngarep
banget sama snmptn. Tapi perjuangan gua selama sebulan ngg sia sia kok sama zenius, makasih zen, you are the
best
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aulia Dewi Anggraeni
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https ://www.facebook.com/lupagatauapa:(

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMKN 1 Cimahi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Komunukasi Jurusan Ilmu Perpustakaan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu galau banget lanjut kuliah kemana, Alhamdulillah aku tau zenius.net meskipun telat. Alhamdulillah lolos STAN
juga dan sekarang malah dilema harus milih mana.. Thanks Zen
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mahdiyah Febi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Jombang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Kimia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
haha rada kagok sih emang klo cerita disini jd gue skip aja ya zen ntar gue tulis panjang lebar di personal blog
boleh kaan ehehe meskipun bukan univ impian dan itupun jurusan pilihan ortu tapi muakasih banget lho zen uda
nemenin tahun break gue sbg alumni dan bisa ngubah cara berfikir gue ke jalan yg benar bahkan sempet nyesel
knp gak dulu2 aja uda pake zenius biar keterima sbm th pertama. pokoknya sukses terus buat zenius education!!!
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Faizal Abdul Aziz
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/abdoel.aziz.37

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Cilacap
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
hemm sebagai alumni yang ditolak dan gagal berkali-kali membuat saya berpikir mungkin ada yang salah dengan
cara saya belajar, sebelumnya sih udah pernah les di salah satu bimbingan belajar, untungnya ada temen yg
nyaranin buat belajar pake zenius, sebelumnya sih udh pernah denger ttg zenius tp belum begitu berminat waktu
itu, daaan saat pertama nyoba, Wahhh, mantep bener. Dari situ saya berpikir mngkin cara belajar yg diajarkan oleh
tutor zenius adalah cara belajar yg cocok dgn saya, akhirnya saya pantengin terus tuh zenius tiap malem.
Alkhamdulillah, usaha saya tidak sia-sia untuk terus memperbaiki dan belajar. Thanks Zenius :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ali Markiswah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www. facebook.com/alimarkiswah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Raha
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut teknologi sepuluh nopember
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknik sipil dan perencanaan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu seharusnya diketahui oleh semua siswa, bukan hanya tau akan keberadaan zenius tetpi jga harus tw
bgaimana zenius membuka pikiran kita. Sy adalah orang sulawesi tenggara, kabupatenku itu sangat terpencil dan
mungkin kalian semua tdk knal daerahku kab. Muna, tetapi meskipun sy berasal dari daerah terpencil tetapi sy bisa
mendapatkan metode belajar yang sama dengan orang2 d jawa dan sumatera sana, jujur pembelajaran d daerah
kami sangat tertinggal tetapi berkat zenius yg kami gunakan bersama dengan teman2 lain d daerahku kami mampu
mendapatkan pengajaran yang sama dgn mereka yg belajar d kota besar. Menurutku zenius ini sngat membantu
untuk pemerataan pendidikan, tdk perlu terlalu bnyak bli buku, tdk perlu ikut bimbel sana sini, cukup punya dasar
bgus beli zenius, mw patungan at ap terrserah(kan kasetnya bisa di bku pinjemin) yg penting kalian harus merasakn
zenius. Gue nggak d gaji oleh zenius tpi gue2 mw bela2in nulis ini karena gue berterima kasih bnget buat zenius.
Terima kasih banget zenn gue beruntung bsa nemu produk kya gini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rahel imelda panggabean
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/raheli2?ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 4 Pekanbaru
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sumatera Utara
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sumpahhhh! Zenius keren banget cuy, nyesal dulu waktu aksel di sma gak makai zenius, keren abis dah, benerbener ngerti dengan penjelasannya, thankyou zen!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fikria Nurfadhilah Y
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fikriayasmine

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 9 Malang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Malang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
aku alumni thun 2015, sempet nunda kuliah 1th karena gagal SBMPTN 2015 & ortu nggak ngijinin buat daftar kuliah
lewat jalur mandiri. 1th itu aku kerja sambil belajar buat persiapan SBMPTN 2016, tertarik pake zenius soalnya
nggak ribet, cuma pake hp+kuota internet, aku bisa belajar dimana aja kapan aja bahkan di tempat kerja, di awal
aku diajarin basicnya dulu, aku gampang ngerti soalnya aku denger sambil lihat juga,ada tips-tipsnya buat alumni,
ada latihan soal + video pembahasannya juga, tutornya juga asik :) :D
Thanks Zenius . . . :*
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ali Hertasneng
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/alihertasneng.liwa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Katolik Rajawali
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dwita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Xaverius 1 Jambi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sumatera Utara
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dina R
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 9 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Jakarta
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FMIPA Fisika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Leonaldo Lukito Nagaria
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/leonaldo.lukito

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Regina Pacis Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedoteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius tuh memang beda dari website lain. Disini, kita ga cuma dapet materi-materi pelajaran yang enak buat
dipahamin aja ,tapi kita juga dapet motivasi2 sekaligus tips2 yang notabene bermanfaat banget buat ngebangun
mental dan semangat kita dalam menghadapi tes2 masuk PTN. Tiap malem, gua hampir ga pernah absen untuk
sekedar membaca tulisan-tulisan di Zenius Blog, terutama yang berhubungan sama pemilihan jurusan dll. Apalagi
semenjak gua dinyatakan ga lolos SNMPTN, gua jadi makin sering buka Zenius dimana saja. Fyi, gua juga ikut
premium member Zenius selama 6 bulan, dan itu worth it banget menurut gua. Sekali lagi, gua pengen ngucapin
terima kasih bnyk buat Zenius, karena akhirnya gua bisa masuk ke fakultas impian gua, Kedokteran UI :)
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#234

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 17, 2016 1:07:43 AM
Last Modified: Sunday, July 17, 2016 2:13:28 AM
Time Spent: 01:05:45
IP Address: 36.82.170.139

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Julianto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ChrJulianto

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius tuh bantu banget !! Aku sebenarnya make zenius cuma sekitar 2 bulan terakhir sebelum SBMPTN. Tapi 2
bulan itu berkesan banget di hati . Sebelumnya belajar ya baca buku tebel2 dari erlangga ampe kepala mw kempes.
Abis baca buku dasarnya , gue BELI BUKU SOAL2 SBMPTN. Jujur aja ini masa paling kacau ak waktu belajar .
Masalahnya belajar ak gak friendly banget ( ngebosenin abis ), pembahasannya pendek2 , dan waktu ak nnya ke
guru sekolah, kebanyakan gak tau cara ngerjainnya (Maklum guru di daerah Kal-bar dalem kota kecil ). Saking
putus asanya , sering banget ak copas soal ke internet untuk nyari pembahasan di internet ( kebanyakan liat review
books dari google kwkw) . Akhirnya ak inget lagi sma zenius di saat terakhir(gue pernah make bentar di kelas 2 . di
Zenius itu semuanya lengkap abis . Dari materi dasar, soal2 sampai pembahasannya dikupas tuntas . Saat itu gue
tercengang banget dan mikir kenapa gak dari dulu belajar pake Zenius. Mungkin ini enggak wajar , tapi zenius itu
paling ngebantu gue di Bahasa Indonesia ( Yep, strage but its the truth ). Di sekolah belajar bahasa indonesia
kacau banget, kalo ketemu belajar buat drama , pidato, puisi ( emang sih perlu ) . Tapi anehnya si guru gak pernah
sempet untuk ngajarin kalimat efektif , konflik , penulisan daftar pustaka dll ( yang justru penting saat dipake untuk
UN dan SBMPTN ) . Dari zeniuslah gue baru tau kalo tata bahasa indonesia itu menarik banget dan ternyata belajar
bahasa indonesia itu emang perlu(sebelumnya gue mikir ngajar bahasa indonesia itu kayak ngajarin monyet manjet
pohon ) .Untuk pelajaran saintek dan TKPA juga NGARUH BANGET !!! Bayangin aja , kalo beli buku soal2 kayak "
SBMPTN 2015 TOP ABISS "( yang begituanlah ) , abis 90 ribu cma dapet 5-6 set soalnya . Nah, kalo mau beli 5 set
buku ? kebanyakan buku soal yang dijual tuh pasti ngikutin jaman , jadi kalo mau nyari soal jadul pasti susah banget
, ujung2nya kalo beli 2-3 buku soalnya bakal mirip2. Nah , kalo di zenius jelas banget . Beli paket setahun abis 440
ribu tapi kita bisa belajar soalnya per mapel sampe 50+ paket soal(dan soal kaga ada yang sama ). Walupun ini
tergantung pribadi masing2 , yang paling ak suka dari zenius tuh soalnya dipisah.soalnya dipisah gak per tahun/per
seri soal ,tapi per mapel. Ini ngaruh banget karena zenius itu make konsep deliberate practice ( belajar kaga asal
bantai soal wkwkwk ). Belom lagi ke teorinya . Pengajarannya sesuai konsep banget , rumus gak asal dilempar ke
kita buat dihapalin , tapi kita diberi konsep dan asal mula rumus yang kita pake supaya rumusnya bener2 nyangkut
di otak ( bener dak , kaga bisa kabur lagi wkwkw ). Aneh banget sampe deh sampe sekarang kaga percaya dah
kalo bisa masuk FK UI ( apalagi yang jauh dari kota besar ).Bayangin aja, kalo tanpa zenius , kemungkinan lo
masuk univ favorit mungkin bisa dinilai dari bimbel tempat elu belajar, sekolah lo bonafid apa engga, atau sebanyak
apa duit lo buat nyogok panitia agar masuk ( hehe engga lah ). Tapi, dengan zenius keberhasilan lo bisa dinilai
dengan uang 440 rb yang elu rogoh di kocek ortu/elu sendiri + hasil kerja keras elu selama berbulan2/bertahun2.
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#235

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 17, 2016 8:12:26 AM
Last Modified: Sunday, July 17, 2016 8:18:57 AM
Time Spent: 00:06:31
IP Address: 115.178.236.98

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nur Azizah Fatikasari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.Facebook.com/nurazizahfatikasari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA MTA Surakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius manteb bangeettts, gue dari jurusan ipa ambil sbmptn soshum ngejawab soalnya jadi berasa ngisi kuisioner
doang.. Wah keren bgt pokonya Zenius mah.. Super nyantol semua materi2nya ?? Kereen! laffyuu, Zen
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#236

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 17, 2016 10:27:37 AM
Last Modified: Sunday, July 17, 2016 10:36:17 AM
Time Spent: 00:08:40
IP Address: 112.215.44.85

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I WAYAN FAJAR SURYA NEGARA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fajar.surya.792

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 1 Denpasar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Mantap abis, ngbantu banget buat gua yang serihg kaga ada di kelas karena lomba dan karena ngbolos, ngbantu
banget buat ngejar pelajaran yang ketinggalan di kelas, makasi zenius!
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