Testimonial Pasca SBMPTN 2016
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 9:50:58 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!)
Ananda Bagus Richky Digdaya Putra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/bugaaz

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 19 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 Teknologi Bioproses
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 menemani gue ketika gabut malem malem, zenius nemenin gue ketika H-1 SBMPTN, gue beli zenius pas
tahun baru, kepake H-30 SBMPTN. Duh rugi banget! Kalo gue dari awal beli udah rajin, mungkin gue keterima FTI
ITB huhuhu! But, ya Teknologi Bioproses UI isn't bad right? Thanks zen menenami waktu waktu gabut gue dengan
video video yang azek!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Meidi Yahnti Tresna Nagari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/meidinagari

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 11 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..
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
FMIPA, 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.
Awal kelas 10 dulu aku males banget belajar karena nggak suka sama sekolah aku. Bingung kimia, matematika
selalu remidi, yang aku suka cuma fisika. Apalagi matematika aku nggak suka banget. Tapi waktu kelas 10
semester 2, aku pake zenius. Alhamdulillah nilai kimia aku yang ipk nya cuma 3,00 langsung jadi 4,00 pas kenaikan
kelas. Aku yang dulunya nggak pernah belajar, malah jadi rajin banget, karena belajar di zenius asik banget. Dan
aku nggak pernah cocok sama lbb lbb. Pernah waktu kelas 12 aku ikut lbb, tapi nggak cocok akhirnya tiap pulang
dari LBB aku buka zenius lagi. Alhamdulillah akhirnya skrg keterima di Matematika ITS.
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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!)
Ichsan Ali
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/IchsanAliNew

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 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 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 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.
Alhamdulillah saya lulus SBMPTN 2016 ini karena Xpedia 2.0 Zenius yang ngajarin bener2 dari dasar dan belajar
jadi ga ngebosenin. Saya adalah siswa IPA namun saat SBMPTN memilih ujian Soshum, berkat Xpedia 2.0 Zenius
jadi makin ngerti tentang pelajaran2 IPS. Dan sekarang bersyukur bisa menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran
berkat Zenius! Thank you Zenius udah nemenin hari2 saya ketika berjuang!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Irsyad aufa barraq
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https.//www.facebook.com/irsyadaufa

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 KEDIRI
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 industri 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.
Banyak soal soal SBMPTN tentang konsep dan zenius bantu banget mancepin konsep di otak
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ariane Astri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ryeryn

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
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
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.
Awalnya tau zenius tuh bulan januari, pas nyoba2 eh ternyata asik apalagi buat orang yg suka stay lama di depan
kompi kayak gue, langsung deh gue beli premium yg 6 bulan. Buat persiapan UN, tapi waktu itu masih jarang2 buka
sih. Bulan mei baru niat belajar sbm, tp bingung mau mulai darimana. Eh gue inget ada zenius, langsung gue buka
trus gue lahap abis sbm tahun2 sebelumnya haha. Alhamdulillah sbm gue dapet dipilihan ke2, Teknik industri
UNDIP.
Thanks zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Diana Nur Khoiriyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/diana.aslovers

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 Depok
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 Ekonomi dan Bisnis jurusan ilmu ekonomi dan studi 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.
pas pertama tau zenius tuh dari twitter, terus minta beliin dvdnya. dan setelah lihat tuh Zenius Lerning Guidenya
ngebantu bgt, bikin mindset kita tuh gak cuma hapalan saja. ngomongnya juga santai bgt dan gak ngebosenin.
soalnya juga lengkap abisss. pembahasannya juga.. pokoknya zenius TOP deh. bikin hal yang susah jadi mudah
dengan teori postulatenya. thanks zen
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hashfi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/hasshfi

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 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 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.
Gue belajar pake zenius bener-bener paham khususnya fisika yang gue gak ngerti apa-apa tapi pake zenius enak
banget! Ternyata fisika gak sesusah yang gue kira, gak cuma sekedar hapal rumus tapi paham konsepnya jadi otak
gak penuh! Walaupun ada beberapa yang harus di update kayak biologinya, kalo kak prasdianto yang ngajar baru
enak. Overall mending pake zenius daripada bimbel, udh mahal, waktunya diatur, pelajaran diatur, trs waktunya
sempit jadi gak sempet kebahas semua. Kalo pake zenius kita paham sampe bener-bener ngelotok di otak! Thanks
Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Marco Hadisurya
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 Sutomo 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 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
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.
Sebenarnya gue tau zenius itu setelah siap sbmptn,setelah siap sbmptn saya rasa keknya ga lulus nih,jadi
kebetulan nengok",awalnya udh tau ada zenius,cumannya tidak begitu tertarik,ujung"nya wow banget
nengoknya,jadi daftar deh jdi premium member,walaupun keterima di ugm,masih banyak kurangnha di bbrp
pelajaran,trus mau ubah mindset juga,belajarnya pake zeniua deh siap ini,mohon bantuannya zen ;)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Agum Setya Sugama
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 98 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 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
Falultas MIPA Jurusan 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.
Enak, konsep banget.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:21:56 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:29:29 PM
Time Spent: 00:07:33
IP Address: 114.125.63.157

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Debby Yolanda Sihombing
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 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 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
Manajemen Sumber Daya Perairan
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.
thankyou udah ngajarin konsep-konsep yang buat belajar ketagihan.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:19:42 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:32:47 PM
Time Spent: 00:13:05
IP Address: 36.84.0.70

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/rikudo.sennin.90

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... )
SMAIT NUR HIDAYAH SUKOHARJO
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 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.
parah banget,petcah , gatau harus ngomong gimana,lu ber-evolusi jadi monster deh abis pake zenius, kwkwk ,
serasa dapet kekuatan (lebay)
awalnya waktu SMA dulu pake pas akhir kelas 12 mau ada UN.trus ya udah nyoba zenius sih tapi belom "pake"
metode nya, masi pake cara ngafal. alhasil belom ketrima di taun pertama, gw coba lagi setaun,dan pake metode
konsep nya zenius, hasilnya sbmptn enteng banget sumpah, gilak. Pada bilang kalo soalnya susah,ato beda sama
taun lalu, untung di zenius udah di wanti wanti kalo pake cara ngafal soal itu salah . kwkw. setelah ngerjain
SBMPTN 2016? rasanya nagih.pengen sbm lagi. kwkw. entah kenapa dengan ngeliat sbmptn itu seolah2 medan
pertempuran.
dan ketika abis ketrima ini , gw gabisa berhenti nge-zen terus. wkkw. ilmu nya "kepake" banget waktu ngerjain ato
bahkan di kehidupan nyatanya.
tutor2 nya seru banget. GW GA AKAN BISA NEMU TUTOR2 SE KEREN KALIAN DAN SESERU KALIAN.
SEMUA HARUS NGERASAIN BER-ZENIUS.NET.HARUS! WAJIB!
dan gw sadar......kebutuhan itu jadi kebutuhan baru, harta,tahta,wanita,zenius. LOL. thanks buat nemenin selama 2
tahun ini zen :) semoga lebih maju lagi,lebih keren,lebih lengkap. byeeee
*btw kayaknya gw bakalan jadi zenius user terus untuk seterusnya kwkwk.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:26:56 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:32:50 PM
Time Spent: 00:05:54
IP Address: 112.215.66.1

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad Musthofa Adib
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 7JAKARTA
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
Jurusan pendidikan 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.
Seneng bgt zenius ngajarin konsep buat sbm materi yg sering keluar d kasih tau manteep dh
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:31:24 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:35:28 PM
Time Spent: 00:04:03
IP Address: 125.164.152.133

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Fb.com/annisarakhmadini

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 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..
UNIVERSITASBRAWIJAYA
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.
Gue udh rekom ke bbrpa temen tapi sama mbaknya gadianggep huhu
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:35:42 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:43:06 PM
Time Spent: 00:07:23
IP Address: 112.215.154.19

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/anikpurwanti

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 Sleman
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 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.
Dulu gue dari anak ipa ysng pupus harapan setelah gagal sbmptn ambil kedokteran gue langsung pindah haluan
mau ambil manajemen dan zen bantu bgt buat gue ngerti pelajaran 3 tahun ips yg selama ini jadi minoritas buat
anak ipa pokoknya keren zen,,,
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:29:22 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:43:29 PM
Time Spent: 00:14:06
IP Address: 114.125.175.58

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Https://www.facebook.com/aviedb

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 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 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.
Jd gini.. sy beli zenius sebenernya gk 100% biaya sndiri, sy patungan sm 2 temen sy lainnya, hehehe habis
harganya kemahalan sih.. tp karna temen sy yg paling banyak kepake uangnya, jd dia yg pegang akun zeniusnya,
sy dan temenku 1 nya lg cmn dapet video pembelajaraannya..
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:21:03 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:45:16 PM
Time Spent: 00:24:13
IP Address: 112.215.66.22

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/fhikriyudan

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 Ciparay
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 Dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan
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 punya zenius ini udah mulai dari sejak kelas 12 tapi karena dulu masih fokus buat daftar Akpol jadi
engga 100%, udah gitu karena dulu engga tau "passing grade" jadilah gagal total. Karena enggak enak masa
nganggur setahun, daftarlah ke salah satu bimbel di Bandung, udah les pun masih males malesan sampe tiba tahun
baru, disitu mulai sadar gue harus belajar, siangnya belajar di bimbel, malemnya belajar pake zenius. Singkat cerita
sampe lah disini udah ikutan 4 tes, dan yang baru tau hasilnya (28 Juni 2016) cuma 2 yaitu UM Universitas
Pertamina lolos di manajemen, SBMPTN lolos di Pemerintahan Unpad, dan sekarang masih nunggu hasil SIMAK UI
& UM Undip. Zenius ini ngebantu banget apalagi yang TPA nya wiih sedep, karena pas mutusin bener bener
belajar itu cuman keburu ngebahas TPA aja, yang materi soshum engga keburu. Akhir kata terimakasih zenius
udah membantu buat masuk univ yang diidamkan sama gue.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:41:40 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:45:58 PM
Time Spent: 00:04:18
IP Address: 114.4.79.86

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yunita Fitriani
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 3 Cilegon
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 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.
Waktu mau ulangan dan belum ngerti sama pelajaran yang disekolah zenius ngebantu banget bisa langsung buka
zenius dan boom... Diajarin dari detail banget thanks zen????
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:26:56 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:48:40 PM
Time Spent: 00:21:44
IP Address: 114.120.232.77

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/dwi.setyoromadhon

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 Balikpapan
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 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.
Zenius bener-bener keren sih. Baru di zenius aku bisa ngerasain asiknya belajar. Nggak cuma menghafal rumus,
tapi di sini bisa tau asal rumus dan konsepnya (yang jarang aku dapet di tempat les bahkan sekolah).
Penjelasannya nggak panjang tapi dapet konsepnya. Apalagi ditambah suara tutornya yang bikin semangat kayak
Sabda dan Pras, bikin candu! Pokoknya Zenius super keren dan makasih buat semua ilmunya!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:30:42 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:48:44 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!)
Rizqi Taufiqurrahman
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/RT.ninetyseven

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 KEDIRI
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 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.
Thanks Zen, ilmu lu berguna banget!
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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!)
Imam Farouqi Faisal
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 39 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
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.
Cukup terbantu sih, terutama pas lagi latihan soal, trus ga bisa, reviewnya pake zenius. Tapi karena ikut bimbel
juga, jd jarang dipake zeniusnya..
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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!)
Reyhan Alemmario
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=100001381206626

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..
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 Maetematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
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.
Hm sejujurnya materi zenius gak membantu banyak buat ngadepin soal-soal yang ada di SMA karena soal SMA
jarang yang gunain konsep dasar dan cenderung hapalanlah atau hapalan step ngitung. Tapi Zenius berguna
banget pas gue udah liat liat model soal SBM tahun tahun sebelumnya, eh iya pernah deh kan di K13 gak ada
materi logika matematika, tiba tiba guru gue iseng sehari bahas begituan dan ngasih soal.. mayan seneng karna
gue termasuk yang lebih unggul wkwkwk
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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!)
Nissa Alya Prishabrina
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 14 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 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.
Hi zen, we meet again hahaha..... aku udah tau zenius dari kelas 10 SMA karena ayah beliin xpedia 2.0 (yang
berakhir dianggurin karena males bukanya *ampun*) dan mulai ketemu lagi di semester 2 perkuliahan yang lagi
ancur ancurnya karena aku udah mulai gak betah. Seminggu sebelum penutupan pendaftaran SBMPTN, aku mulai
mikir untuk daftar SBMPTN. Sebagai salah satu dari sekian banyak alumni 2015 yang hijrah dari IPA ke IPS, aku
ngerasain banyak ilmu yang ada dari zenius. Bikin gak males buat belajar banyak hal-hal dari yang kepikiran sampe
gak kepikiran. Dan alhamdulillah, aku keterima di psikologi UIN SGD Bandung walaupun itu pilihan kedua dan
berkah ramadhan banget. Tapi selain belajar, aku juga minta do'a restu sama ortu (bukan buat nikah, biar keterima
SBMPTN) terutama ibu karena do'a ibu itu ampuh guys, serius! Selain belajar sama zenius #teteppromosi, kalian
juga harus banyak banyakin do'a karena apalah arti suatu usaha tanpa do'a terutama do'a ortu. Last but not the
least, thankyouuuuuuuu zenius! xx
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zidni khasanah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/zidnikhasanah

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 Kesehatan Bantul
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
Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PG PAUD
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.
Hallo semuanya ??.. Aku mau share nih pengamatanku selama menjadi pengguna zenius . sebelumnya kenalin aku
zidni dan aku dari smk . ??.. Pertama kali tau ada zenius tuh dari teman .trs karena aku tertarik aku beli voucher
zenius. Setelah aku jd pengguna dan aku liat vidio pembelajaran dr zen .. Aku merasa tertarik .. Nah dizenius ini
aku ngrasa nyaman belajar.. Materi yang keliatan sulit jd gampang .. Dan aku Udh pakai zenius Udh hampir 1 tahun
ini .. ??.. Oiya dipenghujung masa sekolah di smk ..dan ketika itu aku ikut SNMPTN.. trs pd saat aku mau milih
jurusan ..aku sedih soalnya jurusan yang aku mau gak ada ..karna buat tahun ini .. Kouta pemilihan jurusan buat
anak smk sedikit .. Sempet down gt .. Ahirnya aku ttp nyelesain pendaftaran SNMPTN.. Aku berharap bgt buat bs
diterima.. Dan karena aku berharap bgt buat diterima ..aku sempet down bgt saat Aku gak diterima di
SNMPTN..??.. Saat itu aku dah mulai nyerah ..dah minder soalnya aku dr smk .. Tp ahirnya aku baca testimoni
zenius ttg anak smk yang lolos ptn ..dari situ aku dpt pencerahan kalau anak smk juga bs masuk ptn ??..trs sejak
saat itu aku semangat belajar sampai rela begadang Wkwk.. Ya gimana lg aku gak pernah dpt tuh pelajaran anak
sma ..asing bgt buatku .apalagi aku lintas jurusan .bener bener harus berjuang sm berdoa .aku tetep kekeh sm cita
citaku jd guru ??.. Alhamdulillah di sbmptn ini aku bs diterima ..meskipun bukan di pilihan pertama tp aku yakin itu
takdir terbaik . dan meskipun aku beberpa kali gagal tp alhamdulillah ada jalan buat meraih cita citaku ??.. Oiya
buat teman teman yang masih berjuang buat dpt PTN semangat ya.. Gak da yang gak mungkin kalau kita mau
usaha ..??..intinya jangan menyerah ..dan jangan lupa buat selalu berdoa .. Oiya terimakasih ya zen sudah
menemaniku selama kurang lbh satu tahun ini..semoga zenius bisa lbh sukses lagi ..Aminn????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MOHAMAD RIDHO ASHARI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ridhoashari1999

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 Bina Karya Mandiri 2 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 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
Agribisnis
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 gua berasal dari SMK swasta yang pelajarannya tuh masih dasar banget di bandingin SMA Negeri dan tau
sendiri kalo SMK itu lebih mentingin skill ketimbang memperdalam sebuah materi. Gua mulai berfikir untuk murtad
untuk mengambil SBMPTN rumpun IPA sekitar semester 2 awal kelas 12, dimana gua mulai berfikir buat masa
depan gua dan gua juga mau merubah pola pikir masyarakat tentang SMK, yang setelah lulus hanya bisa berkutat
di pabrik dan pabrik lagi. Kapan punya pabriknya?Namun ada juga yang berani keluar dari zona nyamannya dengan
berwirausaha, meskipun tidak sedikit juga siswa SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun
sayangnya jarang sekali yang ingin merasakan sengitnya bersaing untuk mendapatkan kursi di PTN terutama di
SBMPTN ini. Niat gua untuk murtad ini mendapat banyak dorongan pihak terutama keluarga, dan tidak sedikit juga
medapat cemooh dari beberapa pihak. Akhir tahun gua mulai dimasukin les sama nyokap gua dan perjuangan gua
dimulai bukan hal yang gampang ngejar materi anak-anak SMA yang dia udah pelajari di sekolah, beberapa bulan
berjalan Gua make zenius tuh sekitar bulan maret gua
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Jidan Arroji
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhamad.j.arroji

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... )
SMAS Al-Munawaroh
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 Sultan Ageng Tirtayasa
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 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.
Jeng jeng, belajar peke zenius emang keren dha, gampang dimengerti. Kerjain soal sbmptn pas hari H saya gak
ngapal rumus, konsepnya ke guna dha yang diajarkan zenius. Saya kaget lihat soal TPA yang berbeda jauh dari
tahun sebelumnya, syukur walau begitu saya mampu mengerjakannya. Saya akan rekomendasikan untuk adik
kelas saya untuk gunakan zenius untuk persiapan ujian sekolah, un, sbmptn, atau ujuan mandiri.
Thank for everything, zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mila Nurul Hidayati
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 Jatiwangi
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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan 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.
Gue udah pake Zenius sejak masih di kelas 3 SMA tapi persisnya satu bulan sebelum SBMPTN 2015 dan gue
nyesel ga pake dari dulu akhirnya gue ga lolos dan keterima disalah satu politeknik kesehatan. Gue bertekad ikut
SBMPTN lagi dan selama kuliah gue berusaha ngebagi waktu antara kuliah dan persiapan tes, emang Zenius
ngebantu gue banget selain buat persiapan tes Zenius juga ngebantu gue pas kuliah karena emang materinya
masih nuansa SMA hehehe. Pokoknya thanks banget Zen udah bantu gue dalam belajar dan alhamdulilah akhirnya
gue lolos di SBMPTN taun ini. Thanks Zen udah nemenin hari-hari gue dalam mempersiapkan amunisi buat perang
di medan SBMPTN. Zenius emang kece parah dan mantap abis !!
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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!)
Nurul Aulia Puspita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nurulpuspita

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..
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 Perikanan, jurusan Teknologi Hasil Perairan
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.
Zen. Lu keren bgt. Bikin gue yg awalnya benci bgt sama yg namanya konsep (krn gue tipe penghapal) jd suka bgt.
Nah ini bermula saat gue dinyatakan GAGAL SNMPTN. Sakit? Bgtlah. Mungkin yg denger "alah biasa aja" tp serius
ini sakit, bukan mau sombong tp gue di sklh dpt rank 6 dr 300an anak. Sekolah gue tiap tahun pasti ada yg tembus
di fkg ui dan fknya, gue dan guru2 bk pede aja tuh daftar fkg ui, dan emang nilai gue lebih tinggi dr yg thn lalu
tembus di fkg. Gue selow aja tuh sampe pengumuman. Singkat cerita gue gagal (Buat yg mau dftr snm, jgn merasa
bakal diterima walau udh ada alumni yg tembus) . Nangis kejer. Udah kayak org stres, akhir sisa 3 minggu. 1
minggu pertama gue abisin dgn bimbel. Gakuat sama cara ngajarnya. Lgsg keluar. Lgsg aja gue inget zen. Gue
pake username temen gue krn yg gue udah abis. Gue mendekam di kamar teruuus demi lu zen.. gila parahlah gue
denger tutor2nya bicara lgsg seger lagi otak gue dan lgsg nemplok di otak. Akhirnya gue latihan trus2an tuh sampe
H-1. Gue gatau lg zen kalo ga inget lu gue jadi apa. Singkat cerita hari H. Gue. Ga. Pede. Yg gue kerjain dikit bgt!
Org2 sebelah gue sampe 80% diisi. Yaudahlah ya. Singkat cerita. Gue lolos sbm cuy! Hahaha wahai sbmptn 2016
yg susah abis, gue lolos!
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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!)
Ony Sheane Fanmelia Damanik
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 Ajibarang
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
Sastra Jerman
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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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Reinof razzaqi yusya
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 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 mipa jurusan 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.

Respondent skipped this
question
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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!)
Bella Anastasia Situmorang
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/byunbella

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 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..
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
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.
asik banget, karena pertama kali baca artikel zenius wah menarik banget karena mindset aku tentang belajar itu
berubah. dulunya sih males karena buku tebel tebel sekarang asik banget tinggal nonton ngulang soal bahas
gataunya paham deh uhuhuhu. yang paling aku suka sih karena selalu menekankan konsep dasar. kebayang pas
ngerjain soal sbm suara kak sabda sama kakak zenius lain wakakak. sekarang juga uda meninggalkan budaya
rumus cepat ala ala. ibaratnya kalo lo bisa ngulik dengan cara zenius yang asik banget kenapa engga? terimakasih
banyak zenius.net!
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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!)
Taufik Hidayat
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 kayuagung
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 Syiah Kuala
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.
Sebelumnya gue nge-blank banget yang namanya chemistry, saat gue nemuin zenius, ternyata sesimpel itu aja.
Cukup paham ama konsep mol. Semua soal bisa diatasin. Thanks buat zenius :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
agih purnama
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 Tanjungsari
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 Industri 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.
pokoknya belajar pake zenius itu asik banget. dulu sebelum kenal zenius, gua terkenal bego di kelas, langganan
nyontek, langganan kena remed. dari SMP nyampe SMA ranking nya jelek mulu.alhasil gua kaga pernah ngasih tau
ke ortu isi rapot gua dari SMP sampe SMA, dan nilai-nilai di ijazah SMA-pun kaga gua kasih tau ke ortu, karna
saking jeleknya dan takut di marahin. hehe. setelah lulus, gua putusin buat nganggur dulu deh, karna gua pengen
masuk PTN, dan tepat setelah lulus gua ga ikutan sbmptn, karna gua sadar diri, gua BEGO! setelah beres UN gua
mulai deh belajar bareng zenius bener2 dari nol. gila emang deh zenius itu keren banget, apalagi si sabda sama si
yoki. joosss!! alhasil jawaban matematika sama kimia gua di sbmptn kaga ada yang salah.haha yah walaupun gua
gagal masuk FTMD ITB (sekolah impian gua), tapi gua seneng banget bisa keterima di teknik mesin ITS.
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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!)
Adi Rahmanto Wibowo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/adimas

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 Klaten
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 Keteknikan Pertanian
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 teman teman yang mau memperjuangkan satu kursi di PTN impian gua saranin deh jauh jauh hari udah
PDKT-an ama zenius. Alhamdulillah kurang lebih 4bulan gue belajar bareng zenius jadi makin ngerti soal konsep
konsep dasar yg sebelumnya gue anggap susah banget. Thanks zenius....
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Nugroho
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

m.facebook.com/mnugroho3

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 Kotabumi, Lampung 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 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 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.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:28:50 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:32:44 PM
Time Spent: 00:03:54
IP Address: 114.121.154.171

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Ayya sathori

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 70 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 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 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.
WKWKWK gue ikut program bimbel zen-x. Gak cukup ini diceritain
karena terlalu gokil ceritanya dan ga bakal cukup kayaknya ahaha.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:37:47 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:49:18 PM
Time Spent: 00:11:31
IP Address: 112.215.65.181

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

HTTPS://WWW.Facebook.com/ninyomanretnodamma
yatri

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 Kalianda
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..
Institution 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.
Zen! Lu gokil banget pokoknya. Gue bersyukur bgt ketemu sama Zenius. Zenius udah rubah banget Cara berfikir
Gue, Cara berlogika, Cara bernalar Dan Zenius gaol banget. Gue baru ngerasain pelajaran masuk ke otak itu
setelah kenal Zenius. Konsep-konsepnya dewa banget jadi gak ngapalin bentuk soal. Cara ngajar tutor-tutornya
asik gila. Setelah setahun Gue pake Zenius akhirnya Gue bisa pindah dari upi ke tetangganya itb hehe. Zenius
super nice!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:33:39 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:53:22 PM
Time Spent: 01:19:42
IP Address: 180.252.124.158

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/setiadi.raharjo2

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 Kornita 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 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 Kehutanan Jurusan Manajemen Hutan
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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 adalah siswa dari tahun ajaran 2014/2015, tau dong knp gua nulis ini. Yah karna gua udh prnah gagal pas
SBMPTN 2015, disitu gua mulai ngerasa sedih, marah, bingung, campur aduk. Dan salahnya gua cma ikutin 1 tes
(SBMPTN) doang byangin apa ga DEWA bnget gua, dngan rasa optimisme tinggi dan prsiapan kacau balau (mlah
ngutamain UN), Kemudian hasilnya “GAGAL”. Setelah itu gua mulai brpikir keras bahwa ada bbrapa faktor yg buat
gua gagal yaitu prsiapan kurang, cuma andalin 1 jaklianr doang, & slah plih jurusan itu mnurut gua. Langkah awal
Kemudian gua cari-cari di internet metode belajar yg efektif, ga bkin jenuh, tpi ngena materinya. Kemudian
ketemulah ZENIUS, gua sempet baca” testimonialnya (anak-anak yg lolos) dan trnyata itu hidayah buat gua untuk
coba zenius. Sbnernya gua udh kenal zenius lama, soalnya om gua sring saranin buat pke zenius & guru bio gua
jga pke zenius klau ngajar, tpi dsitu gua msh malas”an buat coba. Setelah itu gua coba bli kasetnya eceran, dan gua
coba 1 kaset mapel BIOLOGI gua dngerin dan prhatiin smpai 1 materi slesai dan trnyata excited bnget. Gua rasa ini
gaya gua, kmudian dimulailah dngan gua bli stiap kaset dngan mapel” brbeda sesuai yg diujikan untuk SBMPTN.
Stelah melewati fase skitar 7-8 bulan, gua mikir dong gua hrus tes nih kmampuan gua. Laklian gua coba daftar d
tmpat bimbel spaya skill gua nambah & ngukur kmampuan gua, eiitss gua mlah kcewa stelah gua daftar kmudian
blajar. trnyata cara ngajarnya jauh bnget sma ZENIUS, gua lngsung brpkir lbihbaik gua ikut try out bimbelnya aja, tpi
gua mikir msa gua hbis uang bnyak cma buat try out doang (untungnya gua bklianm kliannasin daftar d bimbel itu).
Gua coba aja cari” lagi di internet, wah ada TO gratis nih dan hasilnya pun bsa lngsung di lihat. Gua cobain tuh,
skitar 3 kali TO. Dan apa yg trjadi ?? gua bsa ngerjain dngan persentase nilai bnar dngan klianmayan. Kmudian gua
mantepin trus materi”nya di ZENIUS, kmudian tibalah di hari H gua cma bsa ngrjain sdikit soal saintek tpi itu tuh
yakin benar & Alhamdulillah pas soal TKPA gua ngerjain skitar 60-70an soal. Gua tekankan pda klian, klian gua
usah takut ga lolos hnya krna ngerjain sdikit soal, knp ?? karna jlas di aturannya (ga diisi 0 poin salah -1 poin), jdi
mnding mna ga diisi atau diisi tpi ragu ?? stelah nunggu bbrp minggu kmudian tibalah hri dimana pngumuman gua
dsitu udh ga optimis lantaran cma ngisi sdikit soal saintek, dan trnyata gua ktrima dipilihan 2 (Fak. Kehutanan
jurusan Manajemen Hutan IPB) cita” gua sjak SMP. Walapun gua ga ktrima dipilihan 1 tpi gua ttep snang lantaran
pilihan 2 jga slah satu cita” gua. Sdikit saran gua buat klian yg thun brikutnya ikut SBMPTN atau UM : prsiapan yg
matang buat SBMPTN cri cara bljar yg enak (bukan buat UN krna UN ga ngaruh cuy), klian jngn prnah prcaya yg
namanya pass grade itu bkal buat klian tkut buat mlih jurusan krna kbnyakan mkir (tpi jngn smpai engga mikir hehe),
kerja keras (usaha trus) krna gua slama fase bljar tuh ga knal nmanya pgi dan malam (tpi jngn kterusan), dan
terakhir Doa & restu org tua krna gua yakin 2 hal itu yg buat klian bner” bsa lwati hal sesulit apapun. Sekian
testimonial dri gua, terimakasih udh baca, ;)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:53:02 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:01:28 AM
Time Spent: 00:08:25
IP Address: 36.84.69.189

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/indah.p.lestari.963

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 Dawarblandong
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 Matematika dan Ipa
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.
Hehehe, gimana ya
Jujur pernah hampir tumbang (tipes) gara2 keasyikan belajar zenius sampek begadang hehehe, walaupun udah
lihat vidio bang sabda tentang manajemen waktu tpi tetep aja kelupaan waktu mantengin vidionya zenius. Jadi lupa
segalanya deh.
Recommended banget pokok e hahaha
Pengen ketemu tutor2nya sama baca2 buku rekomendasi yg keren tpi jauuuh hehehe. Tpi sejauh ini gk pernah
kecewa udah beli produk zenius
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:54:57 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:01:47 AM
Time Spent: 00:06:49
IP Address: 115.178.214.85

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/hilwahfidaaa

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 Muthahhari
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 Komunikasi 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.
Gue nyesel kenapa ga kenal zenius dari kelas 10 sih:( mungkin gue bakal masuk ips dari dulu. Dan tau asyiknya
belajar sosio sama eko. Haduh. Thanks buat beberapa bulan bersama. Dan artikel kece + tips2 nya! Buat yg ntar
sbmptn, jgn cuman fokus sama yang dibagian sbmptn nya doang, bisa buka video lainnya. Kaya gue yg ternyata
baru nemu bagian akuntansi di bagian kelas 12. Jadi ngerti deh akuntansi! Huhuuu thx so muuuchh zen lav
lavvvv????????
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:40:41 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:02:50 AM
Time Spent: 01:22:08
IP Address: 180.251.144.130

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
FIRDHA NURHIKMAH
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 Watansoppeng
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 MIPA Jurusan 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.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:00:04 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:03:52 AM
Time Spent: 00:03:48
IP Address: 114.121.235.118

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/adityarisqiantama

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... )
SNA Negeri 1 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 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 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.
Asik seriusan pembahasannya. Mantap cesspleng
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:43:28 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:04:05 AM
Time Spent: 00:20:36
IP Address: 120.169.254.2

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/wicakkreenz

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 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 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 Teknik jurusan 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 gokil parah parah banget. Gue alumni smk yg buta abis sama materi sma ,awalnya nyoba nyari tempat
bimbel tapi pas waktu itu sekitar awal 2016 di tempat gue udah pada gak nrima alumni sampe akhirnya gue ketemu
sama zen , awalnya iseng nyoba" akhirnya ketagihan juga haha sampe di belain begadang tiap malem cuma buat
denger ocehan tutor di sini yg nghipnotis banget , terutama si yoki yg ngejokenya gokil ngeri-ngeri sedap wkwk
At least gue lolos sbmptn cuma pakek zenius!
Thnks a lot zenius cs
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
T. Aldi Gunaldi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Http://www.facebook.com/aldy interisti

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 Swsata Insan Madani Meukek
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 Syiah Kuala
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.
Produk zenius sangat membantu kita dalam belajar...selain materinya yang lengkap...oembhasan soalnya pun
sangat detail...
Zenius....mantap
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MARYNE PABETHTENG SANTO SENGA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/imuetzangad?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 Palopo
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 Pendidikan Luar Biasa
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 Zenius untuk Materi SBMPTNnya TKPA dan Soshum.. Nggak Nyangka bisa lulus di PLB
UNM(Makassar). Materi dan pembahasannya jelas dan mudah dimengerti. Aku ambil paket Voucher 3 Bulan waktu
itu focus banget belajar heheh .. Tapi Santai ;) . Terima Kasih Zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ulfa sukma mentari
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 3 kota 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 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
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.
Di zeniusX gua dapetin lebih dari gua lulus doang, makasih semuanya yg telah dukung gua.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Pingkan Asti Pramishinta
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/profile.php?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 7 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 Teknik Jurusan Arsitektur Interior
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 belajar sama zenius. Ga nyesel selalu sibuk sama laptop/hp demi belajar sama zenius. Cuma zenius
deh emang yg bikin jadi suka sama fisika dan mtk yang rumit. Tutornya juga keren keren, selalu deh kalo abis
ngerjain soal langsung ngerti dan paham baget!
Pokoknya special thanks to Zenius, yang udh nemenin belajar, dan akhirnya bisa masuk kampus impian.
Terimakasih Zenius Education!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Elfa Dela Rahmanisa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/icha.c.dela

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 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 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
Agribisnis
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 pake zenius si cuek-cuek bebek aja.. dengerin tapi ngga memahami, imbasnya gara-gara ngga lolos sbmptn
2015 baru deh sadar kalau masuk PTN ngga main-main, dari situ gue mulai sinkronisasi antara pendengaran,
penglihatan, hati,dan otak. ternyata bener kalau kita udah dapet konsepnya seberapa sulitpun soal setidaknya ada
oret-oretan yg bikin kita yakin bisa. Jujur ngga semua materi pelajaran yg bisa dipelajari jadi gue memutuskan untuk
ngambil sebagian materi yg mesti gue babat. alias kalau gue ngulang pelajaran itu-itu lagi gue ngga pernah bosan.
Enaknya gunain zenius itu ya, kalau sekarang ngga ngerti besok masih bisa diulang sampe benar-benar tau
maksud si soal apa. tidak ada batasan ruang dan waktu. Kalau kepingin nanya langsung soal-soal di zenius gue
bisa gunakan zenius club, tapi karna gue males ngetik soal-soal yg begitulah jadi proses nanya-nanya soal gue
agak kehambat. Terakhir gue dapet konsep dari sebagian ilmu yang pernah gue abaikan and terimakasih
banyak,banyak and banyak kepada zenius yang udah mendukung sarana prasarana pembelajaran gue untuk
menghadapi SBMPTN 2016 :))
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sandra Putri Primasari
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 Adabiah 2 Padang
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 Pertanian Jurusan Proteksi Tanaman
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 gila gokil abis. sebagai alumni yang hampir kehilangan semangat hidup, gue asli gak bisa berkata kata saat
pertama kali gue nyetel zenius dan dengerin Sabda ngoceh, bener bener bangkitin semangat gue. Meskipun
awalnya belajar gue rada ngaco, tapi gue berhasil ngemasterin semua soal TKPA berkat tutor tutor zenius yang
ajaib. Pas SBMPTN, kebetulan gue milih CBT, dan tiba tiba gue denger suara Kak Willo sama Sabda di kiri kanan
gue. Rada khawatir juga gak lolos abis TKD Saintek gue blablah. Thanks bgt pokoknya, walaupun gue gak diterima
di pilihan pertama, at least gue masih jadi maba di Universitas impian gue sejak balita. Thank you Zenius❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Emira Putri Sazalianti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Emira Sazalianti

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 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 Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan 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.
Hai, gue mau cerita tentang pengalaman gue selama SMA yg semoga bisa jadi inspirasi buat kalian adek kelas biar
nggak nyesel kayak gue. Ehm, jadi gue itu orangnya paling males kalau belajar. kelas. 10, 11 gue habisin waktu
buat ekskul sana-sini yg buat nilai gue jeblok banget. Dan kelas 12 gue baru sadar dari koma males gue. Waktu itu
SMA mau ngadain study tour ke Bali dengan biaya 850k yg dicicil beberapa bulan. Untungnya nih uang yg dikasih
buat nyicil belum gue bayarin. Dan dengan terpaksa gue ambil buat beli voucher zenius yg setahun, soalnya waktu
gue asik-asiknya nonton pas pelajaran biologi malah muncul si kuning lagi nyengir kuda suruh jadi premium. kirain
gratis aja. nah dari situ gue mulai rada serius, tapi kadang juga nggak kebuka. awal 2016 gue akhirnya sadar dari
hipnotis kemalasan, dari situ gue genjot belajar pake latihan soal, rangkuman belajar, mindmap, sama zenius.
Alhamdulillah waktu SBMPTN lancar meskipun bukan pilihan 1 tapi dapet yg kedua yg juga gue pengenin. Intinya
jangan sampai terbuai dengan waktu dan kemalasan, nyesel sumpah.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Ilham Gunawan W
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhamadilham.gunawan.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 1 Cariu
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 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.
Berkat Zenius, saya meraih nilai UN tertinggi di sekolah dan diterima SBMPTN 2016 Fakultas Ekonomi Jurusan
Akuntansi
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:02:24 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:20:55 AM
Time Spent: 00:18:31
IP Address: 114.124.37.228

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Https://www.facebook.com/rizkybellautami

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 Tasikmalaya
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 Pertanian Jurusan Arsitektur Lansekap
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 bareng zenius seru banget, ngerti. Awal awal ngabisin tpa, banyak trik2 yang 'wah' ??
Terus, yg asalnya aku mikir biologi itu ilmu hafalan jadi udah engga gara2 belajar bareng pras. Seru banget!! Sampe
bikin mind map segala. Matematika juga, asal udah ngerti konsepnya ngerjain soal jadi gampang. Sempet kesel
denger guru fisika bilang, "Ngerjain soal UN itu asal hafal rumus" karena di zen udah diajarin bahwa 'konsep' itu
yang penting.
Di zenius blog juga ada strategi buat sbm dari inggris sampe bio, semua ada. Aku share link-nya ke temen karena
berguna banget, TO juga jadi ningkat. Terus pada nyobain zeniusan pake akun punyaku, sampe akhirnya beli
sendiri karena ketagihan.
Pas sbm tuh kaya kedengeran suara tutor2 zenius. Wkwkwk
Rasanya baru kemarin beli voucher buat setahun dan sekarang udah habis lagi, nanti bakalan kangen belajar
bareng zenius. Makasih zen!!! Makasih juga buat tutornya (pras, sabda, kak yoki, wilona, pak kosim. dll) Kalian
keren-keren!! Berkat zen aku jadi ngerti apa arti 'belajar' yang sesungguhnya. ????

52 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#52

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:14:48 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:37:02 AM
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IP Address: 202.75.18.106

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/febrian.albantany

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 26 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 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 MIPA Jurusan Sistem 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.
Well Alhamdulillah, terima kasih yang banyak buat zenius yang udah ngelaunch produknya gegara zenius gua yang
notaben nya anak SMK yang belajar alakadarnya dibanding anak SMA bisa masuk PTN juga, thanks juga udh
ngebuka lebar lebar mata dan hati gua akan keindahannya Science, thanks juga buat pengisi materi Kimia gegara
doi (kak yoki kalo gasalah ya?) gw jadi "jago" banget nyampe bisa ngisi 10 soal KIMIA dan itu "Bener" iya bener :D,
padahal gw ga tau apa apa soal kimia selama di STM, thanks juga buat Sabda yang udh ngebuka logika gw buat
berpikir bener, make scientific thinking to do scientfic research to solve anything. Thanks juga buat pengisi Biologi
gw jadi seneng banget dr yang tadinya seneng aja sama pelajaran biologi nyampe gw ngerasain esensi nya cara
belajar tuh gimana, iaitu bukan dengan menghapal tp bener bener paham cara kerja apapun itu. thanks dah buat
semua pengisi mater materi di Zenius Xpedia 2.0
Cuma Saran Belajar Fisika tuh enak sebenernya cuma pematerinya kalo bisa di perjelas lagi cara neranginnya
soalnya suaranya rada rada gaenak di denger.
Juga buat Materi Matematika IPA nya tolong dilengkapi lagi mater materinya, pembahasan pembahasan soalnya,
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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!)
Yasmin Qorina
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/yasminqorina

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 Islam Hidayatullah 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 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 Sosial dan Ilmu Politik 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.
Halo, Zenius. Gue alumni tahun 2014 jurusan ipa, ini tahun terakhir gue bisa ikut sbmptn. Tahun 2014 gue nggak
kuliah. Gue gagal di snmptn, sbmptn, Utul UGM sama UM Undip. Sedih banget, gue sering nangis diem-diem haha.
Gue ngerasa cara belajar gue udah bener tapi gatau kenapa nggak ada satupun yang nyangkut. Ngerasa kalau
merjuangin ptn di Indo gue gabakalan dapet, gue bikin target baru. Iya, gue pengen kuliah di Jerman. Hahaha. Gue
mikir kalau di Jerman nggak sesusah ini buat dapet ptn. Di Indo saingannya berapa ribu untuk dapetin berapa puluh
kursi, kalau di Jerman ptn nya lebih bagus dan lebih banyak, saingannya? Gue berpikir kalau saingan disana nggak
akan sebanyak disini plus ujian masuknya nggak sesusah disini (hahaha ok ini pemikiran yg ngasal bgt ga rasional,
lupain). Tetapi, ternyata Tuhan berkehendak lain. Gue nggak jadi berangkat ke Jerman, ngajuin visa pun belum jadi.
Padahal gue udah les bahsa Jerman selama 6 bulan (Oktober 2014-Maret 2015) di language course yang (bukan
sombong koo) paling bagus di Jakarta. Sertifikat dari tempat les itu diakui di Jerman, gue gaperlu repot-repot tes
bahasa lagi sesampainya disana. Sedih lagi. Impian gue buat S1 di Eropa kandas, mau gamau daftar sbmptn kan?
Padahal kurang lebih tinggal 2 bulan menuju sbmptn. Ga yakin bakal lolos kalau belajar sendiri, gue ikut bimbel
intensif sbmptn di Jakarta. Tapi ya tetep aja, kalau basic aja belum kuasai bener, sulit. Mate, fis, kim, bio gue
berantakan ga ada yg gue kuasain bener-bener. Hasil TO gue selalu jelek, gapernah tembus 35% malah wkwkkw.
Gue pasrah, gue gamau daftar jurusan yang membludak peminatnya. Gue ikut sbmptn, simak UI, UM Undip, UM
Unnes sama terakhir gue ikut UM D3 Undip. Hasilnya? Nggak tembus lagi di semua ujian itu kecuali UM D3 Undip
itupun pilihan terakhir. Soshum. Iya, waktu UM D3 gue ambil ipc. Malu banget gue. Rasanya gamau ketemu siapun
yang kenal sama gue. Tapi mau digimanain lagi. Pasrah, udah ga ngerti harus daftar mana lagi (gue bersikukuh
mau kuliah di ptn jd ga daftar pts samsek), akhirnya gue ambil dan gue jalanin semester pertama, sempet nerusin
semester 2 juga bahkan sampai uts, tapi setelah uts selesai, gue memutuskan untuk nggak nerusin semester 2.
Gue masih inget banget, sore itu sekitar jam 17.30 gue sms bokap, bilang kalau gue mau berhenti kuliah sampai
sbmptn karena gue mau belajar buat sbmptn, dan gue pengen banget banget psikologi UI. Gue baru sadar kalau
ternyata gue lebih cocok di pelajaran ips, gue lebih bisa nangkep ilmu yang banyak hafalannya daripada itungitungan. Walaupun SMA gue ipa, jujur aja gue ngerasa bisa itu cuma di biologi. Alhamdulillah bokap ngasih izin.
Mulai besoknya gue belajar materi buat sbmptn. Gue nyimak zenius.net tiap hari. Pertama gue dengerin Ekonomi,
yang ngisi bang Sabda sumpah asik banget cara ngajarinnya gue ngerti banget makasih, bang. Terus Sosiologi, kak
Pio nggak ssi pengisinya? Seru bgt gabosen dengerin walaupun banyak. Terus Geografi, Bahasa Inggris, Bahasa
Indonesia, TPA. Sejarah hampir nggak gue sentuh, cuma dikittt banget gue belajarnya dari buku. Gue baca-baca
buku materi sampe habis pinjem punya kakaknya temen udah gadipake lagi, jadi literally ga zeniusan hehe.
Bukannya gamau tapi gue udah panik udah h- berapa sbmptn. Matdas apalagi, gue belajar dari buku pinjeman yang
isinya cuma rumus-rumus cepet doang gada basic nya blas wkwkkw. Salah banget jangan ditiru. Pas hari H sbmptn,
alhamdulillah lancar ngerjainnya, ya mungkin karena gue udah 2 kali ikut sbmptn jd udah nggak grogi lagi, tapi juga
ngerasa minder gt soalnya baru pertama kali ngadepin soal sbm soshum. Ada beberapa yang "hah ini apa ssi
gapernah baca/denger materi ini :(" dan bla bla bla wkwkw. Akhirnya tibalah hari ini, pengumuman hasil sbmptn
keluar. Sebelum buka gue hasilnya gue udah nangis soalnya takut ga lolos. Pikiran gue kacau bayangin kalau gue
ga lolos terus mau gimana? Apa lanjutin kuliah gue yang entah gmn kabarnya gue udah ketinggalan banyak. Tapi
ternyata, Allah baik banget sama gue. Gue lolos di pilihan kedua : psikologi UB. Gue tambah nangis hahaha itu
antara seneng sama sedih ga dapet di pilihan pertama gue psiko UI. Tapi gue udah bersyukur banget bisa dapet, ini
tahun terakhir gue bisa ikut dan gue ambil soshum, nggak les cuma ngandalin zenius. Makasiiiih banyakkk Zenius
udah nemenin gue belajar sbmptn selama sebulan ini. Bang Sabda dan semua tutor-tutor di zeni, makasih banyak..
berharap bisa ngucapin makasih secara langsung sama semuanya hehe. Ok. Ini pengalaman gue, semoga bisa
jadi penyemangat buat yang lain. Jangan patah semangat walaupun udah alumni, jangan minder walaupun dibilang
tua hehe, jangan nyerah buat ngejar apa yang kita cita-citakan. Kerja keras dan doa nggak akan menghianati kok :)
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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!)
RIDWAN DRAJAD
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/ridwan.drajad

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 26 Pembangunan 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 Sumatera
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 Geomatika
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.
Untuk siswa SMK zenius sangat membantu kami karena mudah dipelajari dan dipahami.
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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!)
Ardanari Alita 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 50 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 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 Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu 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.
Gue pake zenius cuma beberapa bulan tapi nyantol bgt, apalagi pelajaran sejarah sama sosiologi yang butuh
hafalan banyak, di zenius bener bener dijelasin bahkan sampe hal kecil dan zenius bener bener ngajarin konsep
dasarnya bukan cuma sekedar menghafal kayak yang biasanya diajarin di sekolah. pokoknya the best deh! sukses
terus 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!)
Winny Wahyuni Lestari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/winny.w.lestari.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 Kota Bima
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 Sebelas Maret Surakarta
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.
Gue kenal zenius udah lamaaaa banget, dari pas gue SMP gue udah mulai baca artikel-artikel yang ditulis di
blognya, artikelnya gue sering bawa ke diskusi mata pelajaran sekolah dan guru gue seneng sama apa yang gue
angkat itu. Kesan awal gue sebenernya udah terpukau (#halah) sama zenius, cuma ketidakyakinan gue malah
ngebuat gue menyesal dan pengen teriak "Aah, kenapa gue baru make 6 bulan sebelum luluuuuss?!!" #okelebay
dan itupun ortu gue nggak yakin karena selama ini gue gak pernah ikut les apapun, gue selalu bilang... "Percaya
ma, zenius aja udah cukup kok." And we made it!!.
Akhirnya selama 6 bulan dengan bantuan X.Pedia, gue yang belajarnya ga nentu arahnya udah tau step-step
perencanaan buat mencapai mimpi ala zenius. Gue jarang olahraga, dan karena fisik juga harus disiapin gue mulai
olahraga. Gue merasa hidup gue jadi terorganized dengan baik. Gue jadwalin TO, tidur selalu jam 2 pagi, pas
istrahat sekolah gue selalu bawa Xpedia zenius, PR, Ulangan, Quiz, semuanya gue kontrol supaya nilainya stabil.
Eit! ini sama sekali bukan penyiksaan, tapi belajar pake zenius sumpah seruuuuuu abis, nagih terus, sampai gue
nggak bisa berhenti, dan pada akhirnya promosiin ke temen-temen gue, jadi sekelas pada make zenius.
#teteppromo
Soal SBMPTN jadi bisa gue kerjain, karena zenius ngajar pake teori. Walaupun soal TPA mungkin agak beda tahun
ini, gue tetep bisa ngerjain karna gue "bangun dasar" nggak langsung "atap" bareng zenius. Hehehe
Pokoknya gue berterima kasiiih sama zenius yang udah ngebuat dan ngebentuk gue from zero to heroooo!! Gue
cuma siswi di kota kecil, tapi dengan zenius, nothing's impossible! ;)
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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 Abid As Sarofi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/bid.gimbul

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 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 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.
Abah :"Zenius lebih murah dan lebih di rekomendasikan daripada LBB" ??
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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!)
HILMI PUTRA PRADANA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/hilmi.putrapradana

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 SIDOARJO
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 dan teknologi 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.
Sangat membantu zen. Gua jadi lebih pinter di sekolah. Dari yang dulu kelas 10 sama 11 kagak pernah belajar jadi
seneng belajar. Zenius bikin candu wkwk.
Pas ngerjain sbmptn agak sedih di mapel matematika dan fisika zen. Gua kurang banget disini. Padahal pas gua
belajar lagi habis sbmptn walau cuman dikit, ternyata fisika asyik banget.
Yang buat agak nyesel itu gua jarang ngerjain soal pas belajar di zenius cuman materi terus wkwk sudaj terjadi.
Baru mulai serius ngerjain soal bulan maret awal kayaknya.
Yang lucu, kemarin pas buka bersama gua nyaranin adik kelas gua pake zenius, sampe diketawain karena kayak
reseller yang dapat profit dari rekomen zenius buat mereka.
Terimakasih zenius untuk semuanya. Proud to know you.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siti Aminatun
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sitiamiinatunn.phanb

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 2P urworejo
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.
Sejak belajar pake zenius jadi ngrubah cara pandang gua pentingnya belajar pake konsep kalo udah ngerti tinggal
hajar jebret2 kelar dah tu soal. Dan zenius ngebantu gua buat belajar TKD SOSHUM dan TPA Matematika. Dimana
di SMK gua hanya dapet Ekonomi dan Sejarah itupun cuma sedikit
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hafsah Nugraha
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/hafsah10

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 Cicalengka
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 Ilmu Pendidikan, Perpustakaan dan 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.
GA NYANGKA! Udah pake Zenius, gue dengan lucunya bisa tembus 20 besar pas TO di KSE Unpad. Karena itu,
gue bisa dapet bimbel gratis dari akang teteh mahasiswa Unpad, dan kalau gue masuk ke PTN yg ada KSE-nya gue
dapet tunjangan tiap bulan. Gue yg lintas jurusan bisa kayak gitu. Zenius emang gokil parah :"""))) ????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Tamy Erissanti
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 36 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
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.
Thn lalu gua ikut bimbel satu thn buat sbm tp gua gagal. Tp thn ini kenal zenius, tanpa bimbel di tmpt lain, lintas
jurusan, malah berhasil lolos sbm. Thank u bgt ya zeniuss❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nadya Elsa Ratnandar Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nadyaelsarp

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 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..
UPN 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
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.
Pake zenius emang ngerubah cara belajar saya. Mungkin saya belajar sbm itu nyicil sedikit sedikit dari bulan
september. Ya walaupun kadang memang jenuh tapi saya ingin masuk PTN. Di zenius saya semakin tahu
bagaimana belajar berkualitas. Bagaimana belajar secara mandiri dan tidak ikut bimbel. Momen asik itu beli zenius
setaun tapi bahagianya bertahun-tahun aamiin. Saat SBMPTN ngerjain sewajarnya aja sih. Malah waktu itu sakit
perut dan panitianya ngasih LJUnya berita acara hahaha.
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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!)
Mustika Wemi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/mustikaheechulelforever

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 BANDAR 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 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 dan Satra Bahasa 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.
gokiiil banget pake zenius, padahal cuma satu bulan mulai nyoba pake zenius tapi kasiilnya gk mengecewakan, apa
lagi gua lintas jurusan dan gua alumni taun ini. thanks banget buat zenius yang udah nemenin perjuangan gua taun
ini
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jihan Khalida Zia
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 Ilmu 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.
Zenius bener2 membantu loo, aku ga ikut bimbel dan sempet nge-down karna ga lulus snmptn. Aku baru belajar 2
minggu sblm sbmptn (pake zenius yaa) dan hasilnya memuaskan! Makasih ya bg zen.. hehehe :v
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
febri arif stiawan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fexlnzhede1.purbalingga

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 purbalingga
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
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.
Terima Kasih Zenius.., berkat zen saya bisa lolos sbmptn 2016 yang awalnya saya gak siap harus berhadapan
sama sbm, karena terlalu PD pda snmptn. untungya, orang tua saya mengingatkan saya supya pake lagi tuh
produk zenius. Gak sampe satu bulan saya belajar tuh pake zenius, alhamdulillah akhirnya lolos biologi undip.
top bgt deh buat zenius.., gak pake lama deh buat paham materi. pokoknya joss!!!
tapi sayang, waktu bulan2 itu sya rada kesulitan buat ngliat pembhsan soal2 sbmptn, eror terus..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Giras Refindasasti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/Giras_Refindasasti

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 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..
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 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.
Belajar pake zenius rasanya kayak belajar 3 tahun di SMA tapi di rumah. Seru banget. Bisa ngereview semua
materi dari kelas 10 sampe kelas 12. Dan pemahaman tentang mengerjakan soal yang benar. Thanks, Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ajar Faflul Abror
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%2Fm.facebook.com%2F
&_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 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 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 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 pertamakali mendengar zenius saat masuk kelas 2 SMA. Nah, saat itu saya ditawari oleh teman saya untuk
"papatungan" membeli kaset zenius, ehh ketauan ngebajak, tapi ga kok kami hanya memakai untuk yg "papatungan
aja", hehe. Lanjutt..
Setelah memakai zenius entah mengapa saya sangat suka dengan pelajaran kimianya, saat itu saya berniat
menguasai pljran kimia mulai dari kelas satu sampai kelas 3.karena saking serunya gan.
Nah, dari situlah saya merasa terbantu sekali saat saya dinyatakan tidak lulus SNMPTN dan harus mengikuti seleksi
berikutnya yaitu SBMPTN,saya merasa tidak perlu lagi mempelajari kimia dari dasar. Jadi, saya hanya menyiapkan
pelajaran lainnya.
Alhamdullilah, saya dapat mengisi banyak soal kimia dan biologi juga, ya walaupun mtk dan fisika tidak terlalu
banyak, tapi aku bisa diterima di Univ yg saya sukai.
Terakhir pesan dari saya untuk pejuang SBMPTN, pelajari pelajaran yg menurut kalian suka, ya minimal 2 pljran lah.
Tapi, semuanya juga boleh,hehe. Dari situlah kalian setidaknya bisa mendapatkan poin yg lumayan banyakk.
Dan ini pesan kedua, jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha.
Ganbatte anak SBMPTN!!
"Mohon maaf jika saya kurang jago dalam menyampaikan, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian."
(dalem hati, alesan aja)hehe.

70 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#68

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 7:31:26 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 7:53:07 AM
Time Spent: 00:21:40
IP Address: 114.125.46.72

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://mobile.facebook.com/profile.php?
id=100008751755758

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 GUNUNGSITOLI, NIAS
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 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.
Gak tau dah, zenius changes my life, ea..
Serius, gua (btw di Nias gak makek "gua elo" ya, enak aja makenya, lebih efektif wkwk) di SMA 2 kali dapat ranking
30 dari 32 siswa, dan ranking 24 adalah ranking terbesar yg pernah gua dapat. Gua gak penting banget jadi anak
pintar, yg penting hobi belajar, baca, nyari informasi dll, dan zenius ngebuat gua jadi kek gitu. Gua rasa untuk
keunggulan dari pengajaran guru2nya udah gak bisa ditawar2 lagi, jawara2nya Indonesia dah. Gua make produk
zenius dari agustus 2015, dan gua anak IPA, tapi setelah UN kim, fis dan bio gua tinggalin bentar, akhirnya gua
belajar SOSHUM buat sbmptn, yaaaa.. itu strategi sih (yg LAGI2 gua dapat di zenius). Dan sekarang gua udah jadi
calon anak Psikologi USU, seneng banget dah wkwk, gua berterimakasih banget buat teman gua yg udah
memeperkenalkan gua zenius, beruntung banget bisa tau zenius, gua benar2 jamin kalau gua gak kenal zenius,
hancur terus dah hidup gua... (cie ilah, lebay) wkwk
Makasih banyak zenius, sukses terus....
(btw Sabda PS jadiin Menteri Pendidikan yok, gua dukung banget tuh wkwk)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ahmad maulvi alfansuri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/alfakatsuki

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 Bojonggede
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
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.
yang paling mengesankan pake zenius adalah nge gembleng cara berpikir yang selama ini gue salah ternyata. dan
malah lebih kenyang dapet materi dari sini dibanding sekolah.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bisma Muhammad Sultan Farabi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://facebook.com/bismaamsf

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

74 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#71

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 7:44:51 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 8:07:18 AM
Time Spent: 00:22:26
IP Address: 103.47.132.53

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://m.facebook.com/RinjaniMH

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 CILEUNGSI
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 Antropologi Sosial
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 belajar pake zenius waktu itu nyoba dari youtube liat video samplenya dan itu asik bgt, nah baru bisa beli
paketnya emang menargetkan bulan januari, seru banget deh buat bahas soal apalagi buat kamu yg ga bimbel2an,
kalo aku pertama belajar itu ngeliat video2 materinya dulu habis itu selesai, aku kumpulin soal2 zenius terus di print
biar belajarnya enak jg, abis itu coba ngisi dan baru deh dibahas di video pembahasannya zenius, gabosen seru
deh pokoknya mah belajarnya enak kapan saja dan dimana saja hehe kalo lagi try out sbm yang diinget pasti
suara2 para tutor zenius terngiang2 dalam pikiran haha apalagi zenius ngebantu banget pelajaran sejarah, kalo
baca dibuku bisa beribu2 kalimat dan barisan ngabisin waktu setelah selesai baca yg nyangkut cuman 1,2 kalo pake
zenius dijelasinnya simple tapi padet mencakup keseluruhan jadi gampang hafalnya deh ga bingung pokoknya kaya
ada alurnya gitu deh hehe seru lah pokoknya mah, thanks zenius akhirnya terjawab sudah di tgl 28 Juni 2016
hasilnya.... jakun i'm comiiingggg yeaay
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Saffana ziyan agamilla
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 kartasura
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 keguruan
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 bangus babget tapi sedihnya krn baru gabung jadi keterimanya di pilihan 2 :(
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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!)
Farhan Azhar Fuadi
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 Cileunyi
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 Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan
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 pake zenius itu karena teman menyuruh untuk membeli voucher zenius secara patungan, awalnya sih
nurut-nurut aja, Pas dipake bikin ketagihan parah, sering bentrok jadwal sama teman saking ketergantungannya.
Gue pake Zenius cuma 1 bulan menjelang SBM itupun lintas jurusan, hasilnya tembus UNPAD kawan ! Thank Zen
untuk 1 satu bulannya !
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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!)
Salman Al-Farisi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/salman.alfarisi.589

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 Cianjur
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 Ekonomi dan Bisnis Jurusan Pendidikan 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.
Pas udah pake Zenius gue jadi sering maju kedepan buat presentasi atau ngejelasin materi terutama pas pelajaran
matematika, gue suka banget niruin gaya ngajar bang Sabda haha. Terus pas tiga bulan terakhir sebelum SBMPTN
gue mutusin buat lintas jurusan dan mulai dari situ gue terus terusan ngapelin terus Zenius pagi siang malem dan
alhamdulilah gue bisa hampir nguasain tuh materi Soshum, dan pada akhirnya gue lulus walapun dipilihan kedua
gue bersyukur banget! Alhamdulilah.
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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!)
Qori Yusuf Pangestu
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Qori yusuf pangestu

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 Cicalengka
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
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 Sains dan Teknologi
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.
saat saya belum pake zenius,saya kesulitan dalam belajar terutama pada pelajaran fisika dan biologi.zenius telah
mengubah pola belajar saya jadi lebih baik.jadi terbantu saya :) .walaupun sbmptn saya lulus dipilihan 2,saya ber
terimakasih ama 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!)
Elisabeth Lefina
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/elfynlefina.lefina

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 Kupang
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
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.
Puji Tuhan bisa mengenal Zenius sejak masuk kelas 12. Thanks Zen. Sudah mengubah cara pandang saya tentang
belajar. Dengan tutor-tutor keren dan cara belajar yang asyik sekarang belajar sudah seperti hobby. Thanks saya
juga berani keluar dari zona nyaman saya berkat rasa percaya diri karena belajar bersama Zenius.
Thanks Zen kalian salah satu hadiah terbaik dari Tuhan untuk saya.
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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!)
bayu
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/bayupaladece.spenda

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 rangkasbitung
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 mipa jurusan 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.
pokoknya seru bgt...saya cuman mau bilang...buat kmu yang yng mau dapet ptn top...harus banyak berdoa dan
berusaha (ini klise tapi ampuh)....jangan lupa juga pake zenius..karna zenius+usaha+doa= MABAAAAAAAA!!
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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!)
DELI DIANA
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 Tanjungsari
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
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.
pas awal-awal pake zenius rasanya kayak gak lagi belajar. Soalnya aku ga ngerasa capek sama gak ngerasa
ngehafal. Tapi tanpa disadari semua materi itu udah ada di otak aku, tercerna dengan baik tanpa harus nulis dan
ngehafal banyak rumus. Pas selesai SBMPTN ngerasa pesimis karena cuma bisa ngisi dikit dan makin pesimis pas
denger temen-temen pada ngisi banyak. Tapi pas pengumuman SBMPTN ternyata aku berhasil lolos tapi tementemenku yang pada ngisi banyak mereka ga lolos.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizky Tri Sulistyo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https:www.facebook.com/RTS7.Anak.SMANSA.MuTe

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 Muara Teweh
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 Teknologi 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.
Senang min, cuman kalau boleh jujur untuk materinyang bahasa Indonesia terkadang pembawaanya
membosankan. Oh, ya. Gak nyangka banget bisa lulus di Universitas Brawijaya ini. Asal sekolahku aja dari daerah,
dapat nilai un toh dibawah 7. Padahal aku sudah langganan zenius dari kelas 11 SMA, tapi gak serius amat.
Maafkan diriku yang malas Bang Sabda :( . Untuk tentor-tentor zenius, sumpah terima kasih banget selama ini udah
ngajarin dengan "oh momentnya itu loh" dan konsep yang kadang bikim mabuk tapi ngelekat. :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fahrel Yusri Rahmat
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 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 Gajah 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 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.
Materinya banyak yang ringkas dan cukup membantu dalam mengingat kembali pelajaran yang sudah diterima di
sekolah maupun tempat les.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifka Amaliah
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 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 Gigi Jurusan Pendidikan Dokter 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.
Biasanya sy biar ingat pelajarannya belajar seminggu sebulan sebelum sbmptn dan zenius membantu banget buat
belajar.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fildzah Maghvirah Aprilia
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fildzah17

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 Sidoarjo
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 sosial dan ilmu politik 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 asik banget ngajarnya. Jelas bangeet. Apalagi aku yang di SMA jurusannya IPA dan ga punya buku cetakan
sama sekali. Daripada mahal2 nyari per mapel mendingan pake zenius sih. Jelas, singkat, rekomendasi banget deh.
Makasih zenius, semoga member zenius yang udah sukses bisa nular ke yang lain.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gilang Rizky Pradana
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 9 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 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 Jurusan Bahasa dan Sastra Perancis
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, gue make zenius bertiga dgn temen2 gue. Irsyad sm Fitriani. Kita make bertiga karena lebih efisien dan hemat
budget wkwk. Banyak suka dukanya deh, bahas soal sbm bareng2 walopun salah satu diantara kita ada yang
diterima di SNMPTN. Kadang suka rebutan, kadang ngalah, karena kita make zenius di tempat masing masing
haha. Awalnya gue orang yang biasa biasa aja. Terus ntah kenapa kenal Zenius ada yang beda aja gitu haha, gue
makin rajin belajar dan semangat bahas latian soal dan prediksi sbmptn. Dan akhirnya gue diterima di salah satu
kampus impian gue. Thanks Zenius!??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ida Ayu Pradnya Paramitha
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 4 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 Ilmu Sosial dan 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.
Sebenarnya sudah pingin pakai zenius dari lama jauh sebelum sbmptn tapi terpikir karna mahal sekali jadi
mengurung niat , smpai akhirnya baru mendaftarkan zenius 3 bulan mendekati sbm dan baru tau kalau zenius itu
ada paket bulannya jadi cuss pilih yang 3 bulan , tanpa pikir biaya karna demi ptn dan jurusan yang dituju , dan
benar bahkan zenius lbh membantu daripada bimbel yang saya ikuti , hingga akhirnya saya ketrima di ptn yang
saya inginkan walaupun di pilihan kedua saya tetap brsyukur. Semoga semakin berkembang , mungkin bisa
ditambahkan fitur pembahasan soal ujian mandiri seperti umbpt dan ujian mandiri lainnya , Terimakasih zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Adiat Halin
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/adiathalim

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 Payakumbuh
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 Bahasa dan Sastra: Bahasa Jerman
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.
Dengan bantuan zenius, Alhamdulillah saya sangat terbantu dalam mengerjakan soal SBMPTN terutama pada soal
soshum.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Elma Alifa Nadya
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebool.com/elmaalifanadya

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 depok
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 bandunga
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
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.
Biasa aja, lebih sering dipake adek acc nya... tapi latihan soal2 taun lalunya mujarab wkwkwk
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ranti restiany
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/restiany.ranti

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 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 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.
pulang les kalo masih ada yg gapaham bisa tinggal buka zenius, sambil tiduran juga bisa sambil ngemil2 ngangguk2
paham. kalo udh ada soal itungan greget sendiri jadi kepancing buat nyoret2 dan akhirnya belajar lagi ngulang
pelajaran padahal awalnya mager banget alias males
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Fauzi Nuryasin
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/fauzi.nuryasin.1?
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 Al-Ma'soem Sumedang
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 MIPA 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.
Perkenalkan ane oji, SBM fighter Almasoem 2016. Puji syukur setelah pakai zenius gw kebuka banget ilmi ilmu
SMA, sebelumnya masa bodo sama SMA kerjaanya futsal dan game. tapi setelah denger sabda ps cd awal apa ya
itu yang motivasi pokoknya, kebuka banget hati gw! masa gw mau gini gini aja sih haha xD dan akhirnya gw mulai
belajar mandiri di asrama maupun di kelas, rela nyuekin guru haha. next ya, pas pengumuman snmptn dibuka dan
gw ga lolos, disana langsung down! but, just one day. gw bangkit dri keterpurukan itu dan mulai ngezen buka
pembahsan sbmptn tahun" sebelummya dan ajib!! gw keterima elektro unpad yang sangat ketat itu. thanks zen!
berkat lo hidup gw berubah drastis dari cara pandang tentang belajar dan lain lainya! thanks juga buat penulis" blog
blog zen wahhh im really proud be a zen member. makasih ya! haha oh iya, temen temen gw juga ketularan pake
zenius setelah liat gw nge zen terus haha ga sia sia deh jadi member 6 bulan dan begadang demi ptn!. see you on
top guys!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dika Perdana Sinaga
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

dikaperdanasinaga

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 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 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 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 dikenalin zenius sama kawan bimbel sih,awalnya gak pernah dengar eh pas make sangat bermanfaat sekali
apalagi saya kurang di fisika,pengajar luar biasa,konsep dasar sangat penting karna ujian sbm tahun ini bukan
sekedar hitungan saja tapi memang memakai konsep dasar apalgi fisika nya hahha,jujur tpa tahun ini betul berbeda
dengan tahun sebelumnya,apalagi verbal dan figuralnya, swaktu sbm pas ngerjai figural behh saya betulan
pening,dan terpaksa istirahat 5 menit walaupun masih ujian hehehe
Pokoknya salam sukses deh zeniuss
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Usman Sidiq
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/Zhinoby/

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 Liliriaja
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 Hasanuddi
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.
Jujur, kan saya alumni tahun lalu, jadinya pas mau daftar tahun ini agak nggak bersemangat. Tau sendiri rasanya
gagal tahun lalu. Buat bangkitin semangat aja susaah banget. Tapi gue pikir-pikir, percuma juga kalo gue gini terus.
Akhirnya mulai deh pesen voucher Zenius (sebelumnya gue udah make, tapi pas bulan April 2015 setelah ujian).
Mulai deh ngejar materi SMA lagi, soalnya banyak yang lupa. Setelah pasang surut semangat gue lalui selama
setahun ini, alhamdulillah akhirnya gue udah diterima tahun ini. Walaupun cuman pilihan ke-2, tapi nggak apaapalah syukuri saja apa yang ada. Btw gue puas banget sama penjelasan yang ada di Zenius. Bener-bener
mengupas tuntas semua materi yang selama ini masih susah gue ngerti. Terima kasih banget deh buat Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SHADIQA RANA PUTRI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/shadiqaranaputri

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 MATARAM
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
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.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ratna Shafira
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 Farmasi Tunas Mandiri 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 Negeri 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 Bahasa dan Seni, Jurusan Sastra Jerman
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 belajar setengah-setengah banget! Soalnya susah pisan bagi waktu antara kuliah di PTS sama belajar buat
SBMPTN. Bahkan jatohnya sih gue udah bodo amat mau diterima atau ngga karena ya usaha gue ngga maksimal
banget. Gue baru ngebut semua materi SBMPTN pake Zenius mulai H-2 SBMPTN. Can you imagine it, guys?? Hf*cking 2!!!! Itu pun ngga semua Video gue tonton. Dan hasilnya gue tetep ngga ngerti, ngga tau apa-apa. Apalagi
ditambah gue tuh lulusan SMK yang mana gue ngga pernah belajar materi SMA yang diujikan di SBMPTN. Parah
ngga tuh? Pokoknya ini semua gue ikut SBMPTN cuma iseng-iseng dan nekad doang. Temen-temen tetep banyak
yang support gue. Mereka berharap banget gue lulus. Padahal gue sendiri kaga hahahahahhahahaha. Dan pas
pengumuman, ya Allah, that was beyond my expectation!!! Gue udah nyiapin mental liat kalimat "maaf" dan gak tau
nya malah dapet kalimat "selamat!". Rasanya bener2 asdfghjkl. Hahaha. Absurd parah. Asli! Terima kasih banyak
buat Zen yang udah bantu gue mahamin soal SBMPTN, walaupun pas di tes kemaren soal2nya berubah drastis :")
Sukses terus Zen! ;)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifki Septian
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rif.tyan

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 Tasikmalaya
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 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 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 mengajari dari akar kemudian meluruskan semacam batang pohon kemudian melebarkan pengetahuan
lainnya semacam cabang. Semakin lama semakin tinggi semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang dipahami.
Terimakasih, Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ELMA ADIRA PASYA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/elmaadira

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 40 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
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 oke banget pembahasan soalnya!! Langsung ke inti materi
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nabila Rizkia
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 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 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
Sastra Perancis
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.
Sumpah zenius sangat bangat membantu, gue persiapin sbmptn itu mepet banget, dan gue ga ikut bimbel. Gue pun
memutuskan pake zenius akhirnya gue print semua soal yg ada dizenius terus gue kerjain. Tiap hari gue buka terus
zenius sampe baper denger suara ka sabda :( wkwk tp hasilnya bener2 memuaskan. Gue bisa keterima di pilihan
kedua tanpa ikut bimbel.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Krisa Refita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/krisarefita

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 67 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 Teknologi Pertanian Jurusan 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.
Zenius itu sangat teramat mantap! Bahkan kita juga bisa mendalami konsep suatu materi, yang sangat beda
dengan sistem pembelajaran di sekolah yang lebih menggunakan hafalan. Saran saya mending zenius bikin sekolah
gitu deh kayak SD, SMP, SMA; dijamin sekolah unggulan! :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fidya Feliciana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/fidya.feliciana?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 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 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.
Zenius tuh asik. Terutama pelajaran ipa nya, gatau kenapa mudah bgt dimengerti dan nyangkut di otak. Suka bgt!
Btw, gue sbmptn lintas. Gue anak ipa tapi gue lintas soshum full. Dan zenius ngebantu gue banget buat matdas dan
sejarah terutama. Sejarahnya asik, lumayan lengkap bgt, gue kalo belajar sejarah kaya dengerin cerita tapi masuk
ke otak. Matdasnya super! Ekonominya so far so good, sosio nya juga cihuy banget, geografinya juga bagus. Cuma
saran gue sepertinya zenius masih perlu meningkatkan lagi materi materi dan soal untuk soshum, karena sbm ini
banyak anak anak ipa yg beralih ke ips. Itu aja sih, but good job zen! Sukses terus!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Elin Indah Permata
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/elinindah.permata?
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 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 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.
Gue alumni 2014, gue tau zenius dr kls 2 tp gue gapernah bijak pakenya. Mulai AGAK bijak pas kls 3 itu jg cm
matdas. 2014 gue lolos disalah satu PTN tp bukan jurusan yg gue mau tp gue tetep ambil kuliahny krn saran ortu jg.
2015 gue niat mau sbmptn lg gue jg sempet cuti kuliah di semester 2, tp gue baru bnr2 zeniusan lg pas bulan
februari 2015, selama semester 1 gue malah jarang bgt zeniusan krn masih sibuk adaptasi di kampus yg lama kali
ya, hasilnya? Yak gue gagal lg tembus FK di 2015, down bgt apalg pas tau tmn2 gue yg take a gap year bnyak yg
lolos fk, dunia kayak runtuh njir. Abs itu gue bangkit lg, gue rasa blm wktnya nyerah dan gue bertekad buat coba
sbm lg. Akhirny gue langsung dengerin zen lg, dr awal bgt mulai dr zeniuslearning dan baca testi alumni zenius, gue
jg mulai belajar lg dr awal semua pelajaran, meskipun pd akhirny gue ga ngabisin semua video zenius, tp gue
ngerasa kebantu bgt sm zenius dan alhamdulillah gue lolos FK UNILA *akhirnya*, meskipun bukan pilihan pertama
gue, tp gue puas bgt lega bgt bersyukur bgt, apa yg gue cita2in kebuka jalannya. Tengs bgt buat zenius yg udh
nemenin gue, lo jgn ragu lg buat pake zenius ini!!!
Btw buat yg gagal jgn nyerah ya, selama masih ada kesempatan berarti takdir lo masih bs diubah, SEMANGAT!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dita Zamrotul Faizah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ditaz.faizah

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 Klaten
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
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.
Oke gue alumni dan sempet kuliah di salah satu universitas baru negeri di Yogya hehehe. And, that's all gue
ngerasa blasuk jurusan, endingnya gue pilih out waktu semester 2. Oke life is choice.
Hohoho, dan baru bener bener intens belajar buat next SBM akhir bulan Januari. Iya gue mantengin zenius tiap hari
abis gue putus kuliah sambil nyambi bimbel sana sini buat kesibukan wkwkwk.
Sempet mikir apa gue bisa belajar dalam waktu 5 bulan. Hmmmm, apalagi efek efek negatif setelah di tolak tahun
sebelumnya masih nempol di otak gue.
Dan zenius berhasil mengubah paradigma gue tentang belajar.
That's all pengalaman gue satu tahun ke belakang amat sangat berkesan.
Ya, walaupun keterima di pilihan ke 2 tapi masih linierlah amat minat gue.
So, thanks for ZENIUS.
P.S. Lima bintang buat Zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vidia Putrieka
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Www.facebook.com/vidiaputrieka

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 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
Fakultas Ilmu 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.
Waktu gue lulus tahun 2015 gue gagal di SBMPTN, gue mencoba untuk ikut SBMPTN tahun depan (2016) tanpa
ikut bimbel dan bimbingan siapapun, pokoknya gue belajar sendiri deh. Sebenernya gue masih ragu buat belajar di
Zenius,okelah gue tunda dan tetep belajar sendiri dengan panduan buku kumpulan pembahasan soal dan materi
yang gue beli. Sampe akhirnya, temen-temen gue yang mau ikut SBMPTN di tahun 2016 pake Zenius. Dan
akhirnya guepun beli vouchernya di Bulan Maret 2016. Gila deh, beberapa bulan sebelum SBMPTN. Tapi, emang
niat gue udah bulet buat ngejar PTN favorit dan dibantu tutor Zen yang bikin "ooh" moment jadinya gue makin
terbantu berkat bimbingan yang ringan, santai tapi masuk ke otak dengan tau konsepnya. Alhamdulillah gue lolos
Universitas Padjajaran, PTN idaman dari tahun lalu. Terima kasih Zen, yang udah bantu gue buat mendalami
materi-materi dengan tau konsepnya dulu.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Diana ananda putri
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=100009158501842&__nodl

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 padang
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 Perikanan dan Ilmu Kelautan
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.
Belajarnya asik, mudah dipahami gak kakukaku banget lah , mantap deh pokoknya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Prastya Susanto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://facebook.com/prastyasusanto

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 66 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 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.
Seru,gokil abis lah!!
Bener bener pake konsep kagak pake rumus cepet bin ngebingungin
Dan yg ngga kalah menarik, suaranya kak donna yg bikin semangat haha!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
YAZID BUSTHAMI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/yazid.busthomi1

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 75 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 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 Perikanan dan Ilmu Kelautan , jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan
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 dengan zenius itu asik sumpah, kita lebih di fokusin untuk bener-bener ngerti apa itu konsep. Dan menurut
gue itu oke banget, karena dengan mengerti konsep gue jadi di permudah dalam hal mengerjakan soal-soal yg
berbelit-belit itu.
Setelah gue selesai sbmptn 2016, rasa begitu lega plongggg. Deg-degannya lagi menjelang pengumuman dan
alhamdulillah gue lolos. Gak sia-sia gue nunggu setahun untuk belajar sbmptn.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Rizki
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/MuhammadRizkk

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..
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 Sistem 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 memberikan kenikmatan dan sensasi luar biasa dalam belajar
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Tahta Arash Madani
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... )
MA Al Amin
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
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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 kenal zenius saat gue udh kuliah (telat banget). Zenius keren banget. Ya, super keren, dari ubah gue yang dari
SMA gak pernah belajar jadi belajar dari pagi ampe malem, buat persiapan SBMPTN dan itu kerasa asik gak bosen
sampe-sampe kalo gak belajar gue ngerasa ada yang kurang.
Zenius juga ngubah cara gue ngambil keputusan buat kuliah, yang tadinya mentingin prospek kerja (sampai
akhirnya saljur dan harus SBMPTN lagi), jadi ngambil jurusan yang gue minat kayak sekarang.
Gue mulai belajar 4 bulan terakhir, dengan materi SMA yang bisa dibilang nol besar! Kenapa? Karena gue udh
kuliah sampe semester 3, dan gue bela-belain cuti kuliah demi SBMPTN! Banyak orang yang meragukan gue, klo
gue bisa lulus. Iyalah, bayangin aja yang daftar SBMPTN 721.000 orang dan yang diterima cuma 99.000!
Tadinya gue sempet minder juga, dimana liat yang pejuang SBMPTN lain pada ikut bimbel yang harganya jutaan,
dan gue apa? Gue cuma langganan voucher zenius yang 300K! Lo bayangin aja berapa perbedaan uang yang
dikeluarin?
Tapi beberapa waktu gue pantengin zenius, khasiatnya mulai ada (cie elah khasiat) gue mulai ngerasain belajar jadi
enak dan gampang paham sama materi. Yap! Zenius prinsipnya paham konsep! Alhasil dengan konsep-konsep
yang gue dapet dari zenius, gue jadi gampang ngerti detail-detail mapel yang gue butuhin! Sejarah yang belibet aja
klo lo baca, bisa jadi kayak dengeri cerita yang pastinya langsung nempel diotak. Kek baca novel ajalah.
Yep, tanggal 31 Mei 2016, hari H SBMPTN 2016, gue gak ngerasa sulit ngerjain soal-soal, kecuali geografi (ini Zen
karena kurang komplit si) tapi yang selebihnya lancar.
Pas gue cek, ternyata gue lulus di Universitas Indonesia! Serius, gue gak pernah ngebayangin bisa kuliah di UI! Liat
langsung UI aja gak pernah hahaha!
Kesimpulannya, Zenius keren banget! Masuk UI cuma modal Zenius (konsep) sama buku kuning (detail-detailnya).
Tanpa zenius gue mungkin bakal susah paham detail-detail ilmu dari tiap mapel, karena gak ada konsep.
Thanks Zen, Thanks tutor-tutor Zenius, udah anterin gue ke kampus dan jurusan yang gue pengen, Universitas
Indonesia!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Whisnu Febriansyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/whisnu_febriansyah

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 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 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.
Menurut gua sih zenius bagus tapi cuma di bagian fisika kimia sama mtk aj bos, kalau bionya agak sulit dimengerti
dan ribet padahal bio menurut gua gampang tapi zen jelasinnya ribet sih
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sutrawan Gatta Cakra Aji
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 Dharma Karya UT
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
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.
Hahahaha gue pasca zeniusan berasa dewa, gue terkenal males tapi kalo ditanya materi materi tentang sbmptn gitu
nyambung. Temen temen gue sendiri kaya yang wow wow in gue gitu. Atau gue kegeeran ya hahahaha. Rasanya
gue ngerjain sbmptn sebenernya kecewa sih gabisa maksimal karena tuntutan kuliah gue di politeknik beraat, kuliah
dr jam 7pagi pulang jam 4 sore,padet terus.Tapi gue suka cabut kuliah alhasil sehari lagi ga masuk gue d.o
hahahaha. Tapi makasih bgt loh zen telah membuka pintu otak gue jadi nyambung pelajaran pelajaran IPS,
sebenernya gua alumni 2014 IPA, 2 kali Sbmptn ipa gue kelenger,males banget padahal di zenius ngajarinnya udah
enak enak tapi ya diri gue sudah muak sendiri. Dan hasilnya gue nyasar ke ips dan nyambung,penjelasanpenjelasan materinya sungguh mempesona,paling yang kurang ya itu.. geografi,sempet kesel sih zen kok
ngejelasin geografinya kaya yg textbook,kurang pengandaian jadi buat nyambung nya sendiri itu susah. Ah
sudahlah,thanks bgt buat mas mas mbamba zenius. Tanpamu aku kelenger. Sukses terus zen, kerenin lg
video2nya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anthony Eleazar Adipinta
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Httpa://www.facebook.com/thonysi.rapper

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 BPK 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 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 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.
Menurut saya keunikan zenius itu adalah saat saya mengunakannya saya menemukan istilah atau pengetahuan
baru yang biasa tidak diajarkan guru di sekolah
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Irdha Choirunnisa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/irdha.choirunnisa

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 Kota 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 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 Ekonomi Departemen Ekonomi Sumberdaya 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.
Pastinya lebih menguasai konsep yang sebelumnya kurang dipelajari di sekolah. Pas mengerjakan soal sbmptn sih
awalnya bikin gugup tapi makin lama udah bisa ngerjain walaupun belum maksimal. Dan nyeselnya baru pake
zenius setelah UN jadi baru pake zeniusnya buat belajar SBMPTN.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Lugas Hartanto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Hartanta Cartesian

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 Godean
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
Psikologi/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 gue pake zenius baru beberapa bulan lalu sih, malah pas udah lulus sma dan kuliah semester 2 di Bahasa
Inggris UNY gue mulai tertarik dengan Xpedia 2.0 awalnya cuma mau beliin buat adek gue tapi eh kok menarik
jadinya gue putuskan untuk ikutan belajar sbmptn lagi pake zenius dan yah alhamdullilah dapat psikologi UGM
rencana gue mau poligami nih pagi di UGM siang di UNY.... :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
irvan maulana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/irvanmaulana18

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 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 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.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Devina Cecilia Silaen
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 6 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 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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan 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.
Buat gw zenius itu sgt bermanfaat, apalagi untuk siswa kurtilas. Gw ngerasain gimana rasanya harus ngelakuin
presentasi tanpa diberi materi dasarnya dulu. Dan disitulah manfaat zenius bener" gw rasain. Pada dasarnya gw
males baca dan lebih condong mendengarkan, so zenius udah pas bgt buat gw. Selama 2 bulan menuju sbmptn,
zenius jadi teman kencan gw siang dan malam, dan itupun fokusnya masih kebagi sama UN. PujiTuhan tahun ini
gw lulus di PTN fave gw dgn jurusan yg juga gw suka, thanks zenius udh membantu gw belajar selama 3taun ini.
Ahay.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fajar Ali
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/fajaralivengeance

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 SUMEDANG
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
Ilmu Komputer
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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.
Awalnya gue tau zenius dari iklan2 di web gitu, awalnya rada skeptis juga ttg belajar online, tapi setelah mengenal
lebih jauh, ternyata inilah cinta yang sudah lama kunanti wkwkwk
Zenius adalah satu2nya "sesuatu" yang mengajarkan berfikir dan cara belajar yg bener ke gue, somehow cara
ngajar bang sabda itu bikin masuk akal, gak kaya disekola langsung jadi rumus. Gue org nya lemah di pelajaran2
itungan, jadi selama 2 tahun pertama di sma (kelas X dan XI) gue suka dan menguasai banyak materi soshum, tapi
masalahnya gue anak IPA, gue pernah dapet nilai 60 mapel matematika persamaan garis yg rumusnya cuman 2 :(
itulah saat2 gue merasa bego galau merana jadi satu, susah banget nguasain mapel Ipa, dan akhirnya bertemulah
dengan zenius. Gue tonton semua dari zenius learning sampe latsol2 per sub, dan disitulah titik balik gue, awalnya
suram menjadi tercerahkan *asek. Dari awalnya bego gabisa persamaan garis yg rumus nya cuman 2, kimia remed
terus tiap ulangan (paling dari 10 yg lolos 2 kali wkwkwk), biologi gue nilai terendah dikelas saat UAS, itu semua
membuat frustasi dan memacu gue untuk belajar sbmptn mulai dari bulan puasa 2015, tapi mulai serius dan
terjadwal bulan november 2015. Gue mulai ninggalin kegiatan2 yang ga perlu di sekolah dan tancap gas belajar di
zenius (gue ga bimbel, zenius doang). Dan selama waktu tersebut banyak peningkatan2 yang signifikan dari segi
nilai akademik di sekolah dan cara berfikir gue memahami setiap kejadian2 alam *asek. Blog zenius juga bikin gue
termotivasi banget, konten2nya memang ga asal dan udah difilter sedimikian rupa jadi kita gampang nyerna nya.
Dan satu hal yang gue rasakan paling besar itu zenius bikin gue suka belajar dan ketagihan! Impian gue pengen
jadi programmer handal akhirnya satu langkah lebih dekat, gue masuk ILMU KOMPUTER IPB pada sbmptn 2016
ini! Bahagia banget, makasih banget zen!
*semua kejadian diatas pengalaman nyata gue di sma, jadi bagi kalian yg lemah dipelajaran ipa kaya gue dan
nargetin saintek, Belajar dari sekarang ama zenius!*
Fajar Ali, Ilmu Komputer IPB '53.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nabil Rheza
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 Sidoarjo
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 Industri Jurusan Teknik Material dan Metalurgi
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.
Pada intinya,gw terimakasih banget karena zenius udah hadir dikehidupan gw
Yang awalnya ga bisa Fisika jadi cinta mati
yang awalnya hanya berfikir secara instan menjadi lebih logis dan kritis dalam nanggepin dan nerima sesuatu
yang awalnya thinking out loud eaaa jadi think outside the box
Jujur,gue belajar zenius bukan cuman untuk lolos sbmptn semata tapi gue pingin ngerubah pola pikir gue dan
pandangan gue terhadap ilmu pengetahuan yang bebas lepas
dan gue terimakasih banget sm Bang Sabda karena udah dengerin curhatan gue di line wkwk,jujur jadi alumni tuh
kagak mudah gan haha.
Jadi intinya buat adek kelas yang berjuang sbmptn kalo pingin menggapai sesuatu yang lo impikan lo harus tau
seberapa usaha yang lo keluarkan untuk dapetin impian tu.
Terimakasih Zenius dan pengajar respect saya untuk kalian semua Semoga zenius kelak menjadi sarana edukasi
yang merubah dunia.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Indarwati Atika Shanti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/shantz.lee

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 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.
Zenius membantu banget dalam belajar karena saya bisa belajar kapan saja dimana saja asal ada koneksi internet.
Jujur, persiapan untuk SBMPTN ini cuman sebulan aja dan berkat Zenius sebulan itu jadi sebulan yang benerbener bermanfaat. Terima kasih, Zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fadhlurrahman
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Fadhlurrahman Ruslan

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 Tinggimoncong
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 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.
Mantap!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Prawala Adi Wara
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 Prambanan
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 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 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.
Ini beneran zen ngubah pola pikir gua tentang belajar. Gimana belajar yang seru gimana belajar yang having fun
tanpa terbeban. Percaya dehh saat lo dapet "ohhh" moment tuu rasanya kgak bisa diungkapin dengan kata2.
Makasih banget zen terutama bang Sabda atas insight2nya mantep banget deehhh. Dan akhirnya gua diterima di
psikologi UNY Alhamdulillah :)

123 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#118

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:34:32 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:50:09 PM
Time Spent: 00:15:37
IP Address: 36.72.159.167

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Faizarha Handiman
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 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..
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
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 udh make zenius sejak kelas XI semester 2 cmn frekuensinya ga terlalu sering alias cmn pas mepet-mepet
ulangan doang jadi hasilnya ga maksimal :( Saya mulai sering make zenius ketika saya ditolak utk daftar SNMPTN
2016. Ya ditolak daftar. Ketika yg lain br dapet warna merah pas tgl 9 Mei, saya udh dapet warna merah sejak
pendaftaran SNMPTN dibuka pd tgl 29 Februari. Ya, saya tdk msk kuota siswa yg berhak daftar SNMPTN karena
rank paralel saya yg ga msk 75 % siswa terbaik di sekolah. Sejak saat itu, saya mulai rajin belajar. Saya kumpulin
buku-buku soal dan materi selama 3 tahun SMA. Selain itu, saya mulai rajin ngestream video-video zenius dan
download soal SBMPTN 2015 dr zenius utk menambah pemahaman konsep saya ttg materi-materi dan soal-soal
seleksi seperti SBMPTN. Selain soal-soal zenius, saya jg mengerjakan soal-soal yg diberikan oleh bimbel saya.
Dan alhamdulillah pas tgl 28 Juni, keluar notif biru dan QR code besar disertai tulisan "Selamat! Anda dinyatakan
lulus SBMPTN 2016!" Saya diterima di FTI ITB Kampus Jatinangor. Sebuah peristiwa yg paling menyenangkan
selama hidup saya.
Makasih zenius udh ngebantu saya berjuang menghadapi SBMPTN 2016 :)

124 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#119

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:44:59 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:50:54 PM
Time Spent: 00:05:54
IP Address: 103.47.132.54

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Raihan Pradhana
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 Depok
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 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.
Harus banget sih pake zenius menurut guee hehe karna disini tuh teorinya lengkap bgt jd buat lu yg bimbel jd
tinggal latian soal dehhh Worth it bgt brooo pake zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I Wayan Krisna Saputra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/saputrakrisna99

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 KUTA
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 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.

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

https://www.facebook.com/fachriznaufal

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 42 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 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
Pendidikan 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.
Pake zenius sangat membantu pemahaman suatu materi. Pokoknya recommended banget, nggak ada kerugian
sedikitpun. Makasih zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Syahid Ahmad Mukrim
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/syahidahmadm

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 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 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
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!)
Nurrahmi Wibawani
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..
Univesitas 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 dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Bisnisi
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 aku itu baru belajar abis UN! Karna aku dari ipa ke ips. Belajar 3 minggu. Tapi TPA aku udah abisin dari liburan
kenaikan kelas 12. Itu wajib banget abisin video zenius TPA!! Karna pengalaman aku waktu itu beda model soal
TPA tahun 2015 sama tahun 2016. Tapi aku ga kaget! Karna udah aku pelajarin semuanyaaaa di zenius. (Btw aku
beli cd zenius karna internet dirumah jelek).
Ekonomi habisin semua video di zenius!! Aaaa ngerti banget banget aku jadi paham banget eko karna video zenius.
Padahal aku sama sekali loh gatau ekonomi. Aku belajar ekonomi sekitar 10 hari. Jadi sistem aku belajar abis UN
itu setiap minggu itu ganti pelajaran. Misal minggu 1 eko,minggu 2 sosio,dst. (Ngikutin cara blog zenius. Btw
blognya dibaca ya!) NAMUN KENYATAANYA. Belajar abis UN dan ga pernah nyicil itu SGT STRESS DAN SGT
BERAT. Hasilnya apa? Aku belajar ekonomi 10 hari,geo 7 hari,sejarah 2 hari,sosiologi 2 hari. SUMPAH beneran 2
hari. Karna 1 minggu sebelum pengumuman undangan aku mogok belajaar! Wkwk. Terus ada 1 minggu lagi aku ga
belajar karna mau ada prom wisuda gtgt. ADA AJA DEH. Jadi aku saranin belajarnya se awal mungkin!!!!! Karna
belajar di dalam tekanan bikin nangis nyerah. Dan buat yang pindah dari ipa ke ips PEDE AJA bisa kok!
Lanjut ya, aku belajar sosiologi dari buku wangsit education (ini wajib punya) dan soal2 dari tahun 2007-2015. Nah
sejarah aku ga belajar materinya aku cuma dengerin pembahasan sbmptn zenius dari tahun 1998-2015. Ekonomi
dan geo juga aku belajar dari cd zenius soal2 sbmptn tahun 1998-2015.
Buat yang islam baca terus surat Al-Waqiah di sela2 belajar!! sebelum ujian gausah megang buku baca aja terus AlWaqiah!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
YUDA ANROVA
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 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..
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.
Hai guys...
Gue gagal di SNMPTN, sempet down walaupun kalu dipikir2 ga guna juga... karena emang gue anak IPA ngambil
Hukum UI hehehe...
Nah, gue belajar trus dong jadi kepacu... Aku agak bingung pelajaran di bimbel apalagi ada yang gak tau gitu karna
gue anak IPA tp bimbel IPS.... Iseng2 ketemu zenius.net nah gue ikutin dan "terpaksa" jadi member hehehe karena
pertamanya sih males karna mahal tp berhubung enak nontonnya jd gue daftar deh....
Setelah itu tiap hari gue nge-baso (bahas soal) dan bimbel + zenius di rumah...
Uniknya selama TO gue ragu bgt sama matdas... dan hari H pun terjadi... Gue cuma jawab 1 soal matdas dan
itupun salah... Gue udh pesimis, tapi gue yakin aja karna gue udh berdoa sama Tuhan minta agar segala
sesuatunya terjadi menurut kehendak-Nya... Akhirnya Puji Tuhan gue masuk di FH-UNPAD.... Thanks God
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sisilia Juliana Hanamaria
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sisiliajuliana

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 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..
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 Teknik Hayati Program Sains
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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.
Halo! Nama aku sisil alumni lulusan 2015. Tahun kemarin ikut juga SBMPTN tapi keterima di pilihan ke-3 biologi
Unpad. Karena tahun kemarin nggak keterima kedokteran dari ujian mandiri apapun jadi akhirnya pilih buat stay di
biologi aja dulu. Selama kuliah di biologi zenius tetep menemani soalnya pelajaran semester 1 itu masih hrs belajar
fisika, kimia, MTK. Jd pelajaran2 SMA dipelajari lagi. Yang paling keren dari zenius itu, zenius selalu mengajari
tentang konsepnya bukan cara menghafal soal dan itu kepake banget buat kuliah. Krn di kuliah tuh ditanya hal
mendasar banget bener2 tentang konsepnya kalau kita lemah konsepnya kita bakal gagal pas ujian but thanks to
Zenius I can end my first semester with a really satisfied result yup my gpa was 3,9. Di semester 2 udh mulai
persiapin diri buat SBMPTN krn waktu sem 1 udh belajar konsepnya jd tinggal latihan2 soalnya sambil belajar lagi
kalau ada konsep yg lupa. Pertamanya susah banget kuliah sambil belajar buat SBMPTN tp makasih buat artikel di
zenius tentang time management dan skala prioritasnya jd akhirnya bisa bijak nentuin waktu. Tiap kali kelas
dicancel atau dosen nggak masuk adalah hal paling menggembirakan krn saatnya belajar SBMPTN dr zenius atau
pas lagi tunggu dosen yg telat langsung buka zenius buat ngedengerin suaranya Kak Sabda atau Kak Pras (my two
favorites tutor). Zenius bukan hanya ngebantu aku buat belajar mtk sama pelajaran IPA lainnya tapi juga buat
belajar bhs Inggris dan TPA terutama video Kak Sabda tentang cara berpikir induktif dan deduktif yang aku praktikin
ke soal2 MTK atau IPA dan dlm kehidupan sehari-hari buat selesain permasalahan. Bukan hanya video2nya yang
kece abis tapi artikelnya yang gokil banget mulai dari tips2 buat menghadapi ujian, tips buat belajar, dan solusi
mengatasi masalah belajar tapi artikel favorit aku di zenius itu yang judulnya "Punya cita-cita keren? Semangat aja
ga cukup, lo butuh strategi!" Dari artikel itu wawasan aku ke buka banget terutama gimana biar jd sukses itu
dibutuhkan strategi yg mantap dan khususnya gimana biar jd sukses tapi tetap realistis dengan tujuan yg ada. Yang
terpenting adalah zenius ngajarin aku buat jangan takut untuk belajar sesuatu yg baru, bijak dalam nentuin waktu,
dan kalau ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri misalnya masuk biologi krn nggak bisa fisika padahal nantinya ilmu
biologi itu butuh fisika dan terutama kimia juga untuk penerapannya. Hasil dari belajar dari zenius bukan hanya
mampu dalam pelajaran tapi wawasan juga jd kebuka banget. Daaaan hasil akhirnya aku lulus SBMPTN di Sekolah
Ilmu Teknik Hayati Program Sains, Intitut Teknologi Bandung :) bukan hanya itu akibat belajar bhs Inggris dan TPA
dr zenius aku juga lulus di Kelas Internasional Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas
Gadjah Mada dr program ujian mandiri :) terus masih ada pengumuman ujian2 mandiri lainnya semoga hasilnya
memuaskan juga! Makasih banyak buat zenius udh ngebantu selama kurang lebih 1 thn ini dan udh buat bingung
mau pilih yg mana hehehe. Sukses terus buat zenius dan semua tutor2 yg gila keren banget. Also don't forget to
keep writing an inspirational and amazing articles! Love Zenius to the moon and back <3333
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Kintan Ayu Siva Salsabila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/kintanslsbl

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 Purworejo
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 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.
Saya adalah siswa yang lintas jurusan dan belajar pake zenius itu bener-bener membantu, deh! Penjelasannya
singkat tapi jelas, dan fleksibel karena bisa belajar dimana aja dan kapan aja. Terus juga dibiasain dengan paham
konsepnya. Dan nggak bertele-tele. Intinya mah sangat membantu sih. Soal sbmptn juga saya ngerasanya nggak
begitu sulit karena apa yang saya pelajari, keluar semua. Terima kasih zenius!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nurul Asri Fahirah Lubis
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/asri.fhrh

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 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 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
F Psikologi - 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.
Dari dulu selalu yakin kalo zenius bakalan bisa diandelin buat msk universitas impian! Dan emang bener walaupun
aku murtad dari ipa hehe. Dari yg dulunya ngantuk dan males bgt bljr sejarah bnyk amat materinya tapi grgr diniatin
jd asik bgt belajarnya. Belum lg mtk, kalo ga ngerti konsep ya mana bakal kejawab, tp video2 zenius ngebantu
banget kalo masih ga ngerti ya tinggal ulang lg haha. Dan kalo ilang motivasi belajar selalu buka blog zenius yang
bagian testimoninya pasti bakal semangat lg, jgn lupa jg nntn bagian zenius learningnya banyak bgt tips2 disana.
Terima kasih zenius sudah jd bagian dri perjalanan menuju bangku kuliah! ❤ ❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alfira Khansa Firdaus
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/alfirakhansa

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..
Institut Teknologi Sumatera
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 Tata 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.
Pake zenius tuh emang berguna banget!
Gue lulusan tahun 2015 yang ngandelin bimbel dan gapake zenius alhasil gua galolos SBMPTN. Tapi di tahun 2016
gua belajar dari kesalahan dan coba pake zenius. Dan asal lo tau cara belajarnya beda banget sama di tempat
bimbel. Lo bukan disuruh hafal rumus, dan jago dalam waktu singkat Tapi lo bakal paham dan ngerti banget dari
dasarnya dan yang pasti konsepnya! Itulah yang membuat lo bakalan ngerti dan bisa inget dalam waktu lama. Di
zenius juga kita diajarin cara berfikir logika dan teratur yang bisa ngebuat nilai IQ naik! Salut banget buat kakak2
mentor zenius yang keren abis!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Imam Abdillah Mas'ud
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 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 Teknik Jurusan Teknik Metalurgi dan Material
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.
Terimakasih zenius yg udh membantu review materi buat persiapan sbm saya, semoga materinya lebih
dilengkapkan lagi jadi bisa buat referensi belajar yg makin mantap!!
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Tidak punya

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 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 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 mipa jurusan 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.
Pertama kenal zenius pas sbmptn ke2 kalinya itupun cuma tau karena temen liatin jadi belum jadi member terus
pas nggak ketrima sbmptn untuk ke2 kalinya aku langsung beli xpedia nggak ikut bimbel khusus alumni lagi kayak
sebelumnya. Alhamdulillah tahun terakhir ini dapet. Semoga semakin sukses zenius semakin sukses juga tutor2
kecenyaa.
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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!)
Fajri Ardiansyah
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 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..
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.
"lo adalah apa yang lo pikirkan terus-menerus" -sabdaps
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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!)
Zakiya Kamila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/zakiya.kamila

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

139 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#133

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 2:22:32 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!)
Fauzi Ahmad Rahman
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 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 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
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.
Jadi gini, menurut saya Zenius itu efektif banget, bisa belajar kapan aja, to the point, bisa belajar kapan aja,
penyampaian nya juga enak, saya sangat menyarankan sebelum benar benar belajar sbmptn, dilihat dulu video
xpedia nya, biar tau kisah kesuksesan dan motivasi kita dalam belajar, karena menurut saya , yg paling berpeluang
besar lolos sbmptn adalah orang yang yakin dengan cita-citanya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, orang
yang sukses adalah orang yang belajar ketika orang lain bersantai. Sekian
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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!)
Hana nada
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Facebook.com/hananadanadhifah

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 11 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 islam negri 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
FISIP - 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.
Gue lintas jurusan, 'libur' setahun , 80% materi yang gue kuasai dari zenius, sisanya gue baca sama bimbel .
Zenius bikin belajar jadi asik banget ! . Dulu gue belajar karena mau ujian aja , tp semenjak belajar sama zen , gue
sadar gue belajar bukan untuk ujian/sbm aja, tapi materi2 sbm penting buat nambah wawasan gue. sayang banget
dulu sekolah cara ngajarnya kurang bagus jadi gue belajar buat ujian dan nilai aja . Makasih 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!)
Arifka Aulia Habibbah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/arifka.aulia

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 Pringsewu
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
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 anak lintas jurusan dari ipa ke ips, sebenernya dari bulan februari gue udah mulai nyicil belajar buat sbm, tapi
gak seintens di bulan maret sampe mei. gue juga mulai belajar dr februari gegara baca artikel di zen kalo sbmptn itu
susah, gak mudah dan cuma belasan persen yang lolos, gue gak peduli sama ujian nasional HEHEHE. Gue belajar
SBMPTN tiap hari, gue menghindari dan mengurangi bertemu hal hal yang bikin gue gak fokus macem medsos
(app medsos gue uninstall sebagian), drama korea, MV K-POP AHAHAHA. sebenernya gue juga bimbel, tapi gue
masuk pas gurunya gue suka doang, kalo gak suka gue bolos dan mantengen zenius.net dirumah ehehehe. Gara
gara demen bacain zenius blog juga gue lebih punya pemikiran terbuka, gak kolot, berfikiran lebih berpendidikan
pokoknya, banyak banget hal hal kecil bermaafat yang gue dapet dari belajar sbmptn bareng zenius.net. DAN pas
tes sbmptn gue biasa aja, gue gak grogi, gue optimis banget (gara gara zenius learningnya sabda), TKPA kalo gue
gak belajar sama kak wilo gue gak bakal bisa ngerjain sebanyak itu, SOSIOLOGI SEJARAH EKONOMI duh kalo
gak belajar sama pio sabda faisal gue gak tau gue bakal sepesimis apa ngerjainnya. thanks zen, thanks banget.
Mungkin gue emang dapet pilihan dua dan orang mandang rendah jurusan gue karna jurusan gue cuma ada di UPI,
tapi ini bener bener jurusan yang gue banget, jurusan yang sesuai sama rumus "menentukan jurusan"nya bang
glenn HEHEHE. Sekali lagi TERIMAKASIH!
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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!)
Nadya Savira Giyansyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nsavirag

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 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 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 Gigi
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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.
Dari yang awalnya matdas udah nyerah duluan ga ngerti apa2, akhirnya bisa ngerjain 11-12 dari 15 soal2 TO. Score
TO sbm juga meningkat drastis sejak pake zenius, dari yg dulu berkisar di range 20-30% segitu2 aja, sampe
akhirnya ningkat bgt jadi 50%an. Akhirnya di kelas juga lumayan bisa ngejelasin kalo ada temen yg nanya, kenapa
ini bisa begini, kenapa bisa begitu. Hehehe worth it bgt pokoknya.
Langsung aja ke pengumuman SNMPTN, dan ternyata ga lolos... Sempet nangis sih beberapa jam, tapi entah
kenapa langsung semangat lagi belajar SBMPTN karena merasa udah punya bekal yg lumayan sejak deliberate
practice SBMPTN mulai liburan kelas 12 semester 1. Ga liburan. Pokoknya pagi, siang, sore, malem, ngedate ama
zen. Dimanapun kapanpun streaming sampe bawa earphone kemana-mana. Dan itu asik bgt tbh kaya punya guru
private 24 jam. Merasa pikiran tercerahkan bgt.
Akhirnya... SBMPTN pun terlewati dan tibalah pengumuman SBMPTN, 28 Juni 2016. Udah standby depan laptop
bareng mama dan adek, mantengin countdown sampe 00:00:00:00. Setelah melewati berbagai gangguan teknis
dan prasangka2 negatif ini kenapa "nomor peserta yang anda masukkan salah", tiba-tiba terbukalah... "Selamat!
Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN 2016 di : Pendidikan Dokter Gigi, Universitas Airlangga" langsung nangis
kejeeerrr bgttt akhirnyaaa!!! Ptn dan prodi impian, berhasil menaklukkan SBMPTN dengan peluang lulus yg juga
kecil bgt:"") Ya Allah.. Langsung sujud syukur. Masih ngga nyangka. Alhamdulillah.. Dentist soon to be! Credit to
teman-teman yg udah baik bgt, Fadillah Adamsyah Ma'ani (FTI ITB) dan Muhammad Afif Ramadhan (STEI ITB) yg
udah ngenalin sama zenius, ka Sabda, ka Wisnu, ka Pras, ka Yoki yg udah mengisi hari2 selama berjuang kelas 12!
Zenius, you da real MVP!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vitra Ummi Sabilla
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/vitra.ummi

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 Cicalengka
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
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 ngebantu banget buat ngerjain soal sbmptn, penjelasannya gampang dimengerti, suara tutornya juga enak
didenger hehe. Meskipun lintas jurusan, aku gak ngerasa kesusahan dalam memahami materi karena
penjelasannya yang rinci.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Naufal Haidar Farras
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... )
SMAI Sinar Cendekia
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..
Uniiversitas 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 Jurusan 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.
Tau zenius dari kakak kelas. Awalnya cuma dikasih vouchernga yang belom kedaluarsa, lama lama asik juga terus
beli yang setahun buat sbmptn. Tapi sempet lama ngga "nyetel" pas fokus un, soalnya udah pader di sekolah. Baru
nyetel lagi abis UN. Paling demen melototin bang Sabda kalo lagi jelasin matdas sama dengerin sejarah dan geo.
Alhamdulillah lumayan banyak penjelasan dan konsepnya yang keluar pas SBMPTN kemaren. Dan alhamdulillah
bisa masuk ke FEB Universitas Diponegoro. Thanks Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Florecita Prameswari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/teukismine

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 Bengkulu
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
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.
Berada di pelukan mu mengajarkan ku apa artinya kenyamanan kesempurnaan cintaaa~ Parah lo zen gokil! Gue
beruntung banget bisa ketemu elo. Lo ngebuat mindset gue berubah drastizs. Dari buku, tontonan, pikiran,
omongan, perilaku gue jadi lebih cantik. Karena elo gue kenal senior di zen club 2015 yang kece abis, walopun gue
sering sider tapi gue bahagia. Karena elo gue paling anti sama rumus cepet matematika, pernah tuh gue nanya
sama guru math gue darimana asal rumusnya((padahal gue ngerti nurunin rumusnya)) dengan terbata bata dia
ngejelasin asal rumusnya((wkwkw seneng banget gue, makan tuh rumus cepet)). Karena elo i see the beauty of
science. Karena elo gue jadi ngepens banget sama bang Pras. Karena elo gue say no to hoax!. Karena elo gue
ngabisin kertas untuk nge print campbell. Karena elo gue jadi suka baca.Karena elo i found my sense of wonder.
Karena elo gue jadi cinta sama banget yang namanya belajar, belajar bukan untuk nilai ato lulus doang. Karena elo
hidup gue jadi lebih keren. Tengs to all zen tutor for everythinggg, u guys are the best teacher that i've ever meet!
(Walopun belum ketemu real)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shofiatus Saadah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sophie.a.zmy

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 Ali Maksum 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..
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 Informasi dan 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.
Suka dengan metode matematika di zen, sama kayak di bimbel gue
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Ridwan Safitri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ridwansafitri4869

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 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..
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.
Gara gara zenius, gw kenal filsafat !!!!
Itu sih yang menurut gw yang paling membuat hidup berubah sejak kenal zenius, jadi terlatih berpikir objektif

149 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#142

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 3:14:10 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 4:13:19 PM
Time Spent: 00:59:09
IP Address: 115.178.218.22

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/RasyidDragneel

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 Pembangunan GLobal
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 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.
seneng bgt rasanya bersbmptn bareng zenius, nggk nyangka gue yg anak smk berhasil lolos sbmptn 2016 di fisika
ui..yah walopun sempet nganggur selama setaun tp itu pengalaman yg berharga bgt, berkat zenius jg gue bisa
ketemu ama zen user lainnya di grup line.. thanks zen :))
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ulvi Herdika Kusumawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/oelvie.bradja

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 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 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.

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

https://www.facebook.com/titaaajsm

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 Banjarnegara
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 Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan 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.
Pake zenius enak bikin mudeng walaupun kadang juga bikin ngantuk hehe. tapi penjabaran konsepnya itu pas dan
bikin "oo" gitu. paling ngebantu itu materi logaritmanya kalo aku, dulu waktu sma aku nggak begitu ngerti tapi waktu
dijelasin sama tutor zenius itu "oo"
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
mira raudhotul jannah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://web.facebook.com/miraraudhatul.jannah

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

153 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#146

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 4:33:56 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 4:41:43 PM
Time Spent: 00:07:47
IP Address: 112.215.63.193

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/irfan.ardiana

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 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 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 Ekologi Manusia Ilmu Gizi
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 Ntapsss aja deh ??????????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Aidil Tenriwawo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhammadaidiltenriwawo

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..
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 Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Geofisika
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 itu dari teman bimbel pas udah kelas tiga sma dan ada perasaan menyesal kenapa tidak dari
smp dulu kenalnya,yah karena bisa dibilang aku orangnya malas belajar,malas kerjain tugas dan masalah ranking di
kelas sudah tidak usah dipertanyakan dan terus berjalan seperti ini selama smp dan 2 tahun di sma.
Pas awal nyoba langsung ketagihan brooo.zenius ngajarin bagaimana kerenya matematika,the beautiful of
science,cara mikir benar,dan bahkan bagaimana cara pandang kita terhadap dunia.
Sebenarnya aku udah kuliah disalah satu ptn kota aku,tapi karena merasa tidak cocok disana akhirnya aku keluar
di semester dua untuk belajar sbmptn,dan selama itu aku terus belajar cuma ditemanin zenius dan beberapa modul
materi yang di download di internet,aku belajar tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 1 pagi (istirahatnya ada juga
dengan baca artikel di zenius blog),dan alhamdulillah akhirnya di pengumuman sbmptn 2016 kemarin aku
dinyatakan lolos di geofisika unpad.
Yg paling berkesan selama pake zenius sebenarnya bukan hasil akhirnya sih,tapi yg paling berkesan itu ialah
bagaimana zenius ngerubah hidup aku eaaa.Terima kasih banyak zenius terutama tutornya kak
sabda,pras,donnita,wisnu,dan lain-lain.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Samratulodo Panotokawlo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Samratulodo Panotokawlo

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

https://www.facebook.com/maura.finessa

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 Santa Ursula 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
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 kerennn bangeett! Apalagi ringkasan materi buat sbmptn nya itu lho! Lengkap banget terutama sejarahnya!
Terus matematikanya juga oke banget ngejelasin step by step sampe bikin aku ngerti! Temen-temenku juga banyak
banget yang pake Zenius dan mereka juga seneng banget ketemu website se edukatif ini! Udah gituuuuu, sharing2
pengalaman dan tips tips yang ada di blog zenius bener bener berguna banget untuk menghadapi SBMPTN! sukses
terus zenius! (oiya saran ajanih, materi geografinya diperlengkap dongsss hehe)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nida Rahmanisa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Nida Rahma Nisa

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 PAKEM
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
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 asik deh, bikin ngerti konsep ilmu pengetahuan, nggak cuma soal bisa ngerjain soal, tapi bisa ngerti esensi
dari ilmu itu sendiri.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Naura Hafiza Ainayyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/naurasani16

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 LUBUKLINGGAU
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
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.
Jadi aku anak ipa yang sebenernya sadar banget kalo jiwa dan kemampuan aku di ips *ea. Impian aku dari dulu
pengen masuk HI. Tapi ya setelah diskusi dengan keluarga akhirnya aku tetep diipa toh aku juga tetep jadi ranking
di kelas. Tapi efeknya aku jadi keteteran sendiri. Belajar sering kaga ngerti dan malesan. Jadi selain ngandelin guru
privat ya belajar di zenius buat review gitu. Btw aku udah pake zenius dari SMP. Nah gara2 kemampuan ipa aku yg
standar dan alhasil keteteran, aku sampe lupa sama tujuan aku kuliah di ips dan ambil HI. Akhirny aku baru
persiapan ke soshum pas selesai US jadi belajarnya ga terlalu padet lagi di ipa smbil aku nyiapin buat un. Yaaaa
belajar ips di zenius plus stelah aku slesai un aku ikut bimbel intensif di soshum. Yaaaa awalnya ngerasa ktinggalan
bget dri tmen2 yg dari awal udh dikelas ips. Tapi ya aku berjuang dan lama2 aku bisa ngerasa progress aku di
soshum. Jadi bimbel bener2 ngebantu dan zenius makin menyempurnakan persiapan aku karena aku bsa review,
memperdalam, dan latihan soal kpanpun. Walupun ga keterima di pilihan pertama (HI unpad) aku tetep bersyukur
karena aku bisa lulus sbmptn dan dapet di undip. Aku pikir perjuangan aku ga sia2 juga meskipun startku telat.
Mungkin Tuhan punya rencana lain. Oiyaa thanks bget yaa buat zenius yg udah nemenin selama kurang lebih 5
tahun hehe. Recommended bget pkonya pake zenius ini ^^
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
AFRIANTI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/gmail

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 PEUSANGAN-ACEH
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 MALIKUSSALEH
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
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.
Saya sebagai pengguna zenius, merasa lebih mudah dalam mengerjakan berbagai hal,seperti membuat soal-soal.
Yang soal tersebut hampir sama dengan SBMPTN.Dan berkat zenius juga saya lulus SBMPTN
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fadeli Bermani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fadeli.kings.lord

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 Argamakmur
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 Syiah Kuala Banda Aceh
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.
First agak susah dipelajari apalagi postulat, pada awalnya gue kagak ngerti tapi lama kelamaan mulai dari
postulatlah membuat pelajaran yang susah jadi mudah, setelah menggunakan produk zenius alhamdullilah prestasi
di sekolah terus meningkat dan akhirnya keterima di PTN yang diinginkan.
Terima Kasih Zen atas Tutorialnya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Leony Kristya Fadila
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 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 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
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.
Sebagai anak yang lintas jurusan pastinya harus ngejar banget yang namanya materi. Kalo pagi sampe siang
bimbel kalo malem hajar video-video zenius. Zenius tuh kaya..apa ya, dijelasin konsep dari materinya tuh enak jadi
ngerti dan nempel banget lah konsepnya. Materi yang dikasih pun ga muluk-muluk, udah diringkes gitu jadi enak
banget lah. Gokil pake zenius, nggak nyangka bisa tembus.
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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!)
Dian Abby Yoga
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 Balikpapan
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 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.
opini saya, zenius itu nggak "sugar-coating" kayak dulu sma, langsung straight to the point apa yang mau diajarin ya
langsung. Saya sendiri baru menggunakan zenius pada tahun kedua (saya 2015 T.Kimia UNDIP).
Pengajarnya terutama kak sabdaps keren abis ngajarnya, nggak ribet. Biologi, Kimia, Fisika juga dibikin lebih simple
dan langsung tepat sasaran. Zenius juga bisa dipake kapan aja.. walaupun saya masih ikut kuliah, di waktu luang
pun saya masih bisa buka zenius lewat laptop atau internet daripada mager ambil buku pelajaran (tapi buku
pelajaran tetep dipake kok wkwkwk)
Shoutout to zenius! keren abis! mantaappp
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yoga Putra Pratama
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... )
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
Program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Penmbangunan 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.
Zenius itu keren banget, konsepnya ngena bahkan kebayang terus.
Dan yang paling gw suka adalah tentornya yang kekinian abis, jadi ngedengerin itu ngga bosen bosen hehehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ANNISAA RIZQI NURINDRA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/annisaanurindra

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 Srengat
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 MIPA Jurusan 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.
Sebenernya tau zenius dari kelas 10 tapi baru pake pas mau mepet sbmptn. Belajar pake zenius tuh... ah gak bisa
diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya super duper keren, belajarnya pake konsep jadi gak ngabisin waktu
cuma buat menghafal. Belajarnya juga gak boring, rela deh begadang kalo sama zenius. Setelah ngerjain soal
sbmptn sempet agak kesusahan sih soalnya ya persiapan yang super mepettt. Tapi, Alhamdulillah bisa lolos
walaupun pilihan kedua.

165 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#158

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 9:24:11 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:02:45 PM
Time Spent: 00:38:34
IP Address: 202.67.41.29

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://m.facebook.com/Anoa25

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 Purwokerto
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 Peternakan jurusan Peternakan
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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 , pertama kali tau zenius itu kelas 12 kalo gak salah :p, waktu itu sih masih biasa biasa aja
liatnya ,nah ketika kena cobaan hidup ...jyahh :D, oke lanjut waktu itu gue gak keterima di snmptn ,sbmptn,um
ugm,usm stan,um upn,dan um unsoed.bayangin men gimana sakitnya... 6x ditolak berturut turut :'(, bener bener
depresi , stress,campur aduk deh pokoknya :( , nah abis itu gue lagi iseng iseng browsing trus liat iklan zenius.net
gue jadi inget website ini dan gue buka , trus gue liat testi pengguna zenius.net tahun sebelumnya ,nah setelah
baca baca testi ,kok kayanya asik yah , nah abis gue cari tau gimana cara dapetin vouchernya , trus daftar dan gue
cus ke indomaret untuk bayar ,nah abis itu baru mulai deh perjuangan yang awal awal sih emang semangat yah ,
selanjutnya semangatnya malah naik turun gitu tapi gue ga menyerah gue tonton videonya sabda yg build
foundation itu lah apa namanya lupa , gue terapin , gue uninstal game ,sosmed yg ga terlalu penting , pokoknya yg
bisa bikin waktu lo abis seharinan cuma buat aplikasi itu deh , trus tiap minggu paling ngga olahraga 1x lari pagi
biar aliran darah lancar ke otak , dan jangan lupa perbanyak doa,lalu hari demi hari gue lewatin lalu pas hari H ,jujur
gue sebenernya belum begitu siap karena ada beberapa materi yang belum paham , tapi bagaimanapun juga mau
ga mau ,suka ga suka , kudu dilakuin ,basmalah ...
Dan akhrirnya hari pengimuman tiba gue deg degan bukan main karena kebayang bayang kegagalan tahun lalu
dan hasilnya
.... Alhamdulillah gue ketrima di pilihan kedua , yah meskipun belum begitu puas ,karena ga lolos di pilihan pertama
, yah gue sadar juga sih soalnya gue kurang maksimal usahanya masih setengah setengah , tapi at least gue
bersyukur :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MUHAMMAD YUSRIL YUSUF
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/pgt.mkz

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 21 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 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
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.
thanks zenius, semenjak menggunakan zenius saya mulai belajar dengan benar dan tepat. mengerti teknik dan
konsep. membuat kita mengerti banget dan akhir dapat hasil yang maksimal :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rafita Dewi
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 KOTA 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 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.
aku kebetulan anaknya suka gak gampang ngantuk zen kalau malam itu, jadi aku memanfaatkan waktu malam itu
buat belajar pake zen, mantengin penjabarannya sabda dan wilona begitu hehe dan aku ngerasa cocok banget
belajar malam gitu rasanya lebih masuk ke otak, lebih cepet faham sama pelajarannya mungkin efek malam yang
gak seberisik siang kali yaa. dan hal ini cuma bisa aku dapetin dari zenius, kalau ngikut bimbel normal kayak orang
lain yang masuk jam sore gitu aku gak cocok zen selain harganya mahal dan berisik berisik juga malah jadinya
ngerumpi bukan belajar kalau di kelas bimbel gitu. oh ya btw walau ini tahun ke-2 aku sebagai user zen, tahun
kemarin belum rejeki, baru deh tahun ini alhamdulillah aku lolos di sbmptn walau di piulihan ke-2 yaitu di fakultas
hukum UNPAD. secara keseluruhan sih aku puas dan merasa terbantu dengan menggunakan zenius ini. sukses
terus untuk zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Netty Angie Nazamawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Www.facebook.com/lee.azh

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 6 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 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
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.
Superrrrrrr bikin paham alur pembelajaran yang bener, terutama matematika, gw berasa kayak nemuin mata rantai
dalam sistem rumus rumus matematika itu. Jadi nggak perlu kolot sama rumus rumus yg instan, gue bisa nyelesain
soal soal matematika sbmptn. Bahkan tanpa mengingat rumus sama sekali, rasanya beda banget sebelum make
zenius. Zenius makasih banyaaaak. Bang sabda makasih banyaaaaaak
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Debora Lovelisa Hinson Simbolon
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Deactive kak ??

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... )
SMAS 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 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.
Sebenernya belajar pke zenius dikala ada kuota dan lg males buka buku aja sih kak. Hehe krn lbh sering bljr dr
bimbel dan ngerjain soal2 dr bimbel aku. Aku gk trllu suka bljr lewat layar krn bkin mata perih trus klo kelamaan
natap layar bs pusing kak. ??
Paling seneng dengerin mtk! soalnya aku plg suka pelajaran mtk, yg lainnya jarang aku buka apalagi fisika ?? sorry
fisika aku sgt tak tertarik padamu ??✌
Ohiya biologinya please kecptn deh ngomongnya kdg jd gak trllu menyimak apa yg dibilang. ??
Tau zenius sbnrnya dr temen skolah udh lama tp gk begitu tertarik awal2 krn gangerti prosedurnya wkwkwk. Terus
pas sbm15 gk pke zenius sih kak tp nebeng temen yg punya zenius bljr breng. Sampai akhirnya tdk ada PTN yg
menerimaku di jalur apapun. Yaudah pasrah ??
Pas memutuskan utk mengulang 1 th belajar, sy lgsg beli voucher zenius 1 thn, rencananya mau bljr sndri lwt tutor
zenius, tp ortu nyarani buat bljr bimbel jg, yadah ikut apa ortu blg aja dah. Hehehe
Jujur aja aku buka zenius dlm sebulan kdang ada kdg enggak, keseringan enggak sih. Hehe maap ya kak. Tp klo lg
rjin bngt aku bs tiap hari buka zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zaky Nuryasin
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 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 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.
Pake zenius asik belajarnya. Yang katanya belajarnya dari dasar dan konsep itu emang ngaruh parah,
penjelasannya bikin takjub trus bikin tertarik buat nyari tau lebih dalem lagi dan akhirnya nempel terus ilmunya....
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifqi Fathoni M
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/rifqi.fathonimanshur?
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... )
SMA Negeri 1 Majenang
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 Ekonomi dan Bisnis Jurusan Pendidikan 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.
Tanpa harus lama baca2 buku yang ngebosenin, butuh waktu 3 bulan saja udah cukup, soalnya zenius tuh keren
ngajarinnya, liat videonya langsung mudeng, daripada masuk bimbel yang ada jadwal lesnya, klo disini bebas mau
belajar jam berapapun. Recommended pokoknya buat zenius. Aku yang 3 bulan aja bisa, gua saranin cepet2 deh
gabung, semakin km cepet gabung, makin banyak pula ilmu yg kamu dapet..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Irfan Husni Mubarok
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/irfan.husni.39?
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... )
MAN 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..
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 Pertanian Jurusan Agribisnis
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 tuh mantep banget biasanya pas pelajaran matematika gue diem aja abis pake jenius beberapa bulan,
kalau dikasih soal sama guru gue sering jadi paling cepet soalnya gue udah ngerti konsepnya haha ?? dan sekarang
gue keterima di universitas jendral soedirman, yang mana buat lulusan sekolah gue sulit banget masuk universitas
itu apa lagi lewat sbmptn. Bersyukur banget gue tahu zenius..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gabriel Reyes
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/GabrielReyes

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 PSKD 7 DEPOK
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 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.
Mulai belajar bener bener fokus itu pas bulan februari dan kondisinya waktu itu juga sedang menjadi mahasiswa di
PTN di daerah Jateng. Bener-bener bingung mau mulai darimana ditambah masih ada tugas tugas kampus.
Akhirnya gua memutuskan untuk pakai zenius.net . Pemakaian zenius yang online dan mobile ngebantu banget
buat waktu gua yang nggak fleksibel untuk belajar. Dan gua make zenius untuk 4 bulan, Tiap Hari. Bener-bener
mulai dari yang dasar banget. Belajar pake zenius itu gak ngebosenin, Apalagi pas lagi pembahasan soal yang
kadang kadang gua sendiri bingung, kok bisa-bisanya ini orang (Baca:Tutor) kebayang ngerjain soalnya tuh begitu.
Dan itu yang bikin nggak ngebosenin. Dan gua mau berterimakasih untuk tim zenius yang super abis dan Terutama
buat tutor tutor Matematika, Fisika, Kimia. The best banget untuk penguasaan materi dan penjelasannya oke
banget. Alhasil gua diterima di pilihan kedua sbmptn, Teknik Sipil Universitas Indonesia. Makasih Zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
M. Abdurrahman Aziz
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

muhammad azis

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... )
Smas Daar el-qolam1
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 sulthan agung tirtayasa
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.
Yapps om tutor zen kalopun w belum pernah tahu wajah lu gimana yang jelas thanks buat semuanya sungguh
engkau pahlawan tanpa tanda jasa dh bagi w belajar pake zenius seru, ngena konsepnya dalem, dan
bala..bala..baallla dah it was interested. Alhamdulillah keterima pil 2 tekim harus ngubur impian jadi insinyur.ya gak
pa" dah udah ada yang menentukan. Buat yang next pejuang sbm dan yang baca tulisan ini sarannya pas ngerjain
soal slow aja gak usah panikk dan inget perhatiin ljk sbm lu salah sedikit bisa fatal banyak yang gagal di ljk yang
bermasalah. Pokoknya best zenius mah thanks udah bantu w buat nguasain konsep dan bantu w buat ke ptn!!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aliviya kurniya rachmawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/kraliviya

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 PURWOSARI
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 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.
Pengalaman pertama nih aku rasanyaaa nyesellllllllll baru tau zenius pas mau UN,,, pertama liat video demo nya
bagus banget gilak. Langsung besoknya beli voucher yg yah cuma 3bln aja la soalnya saat itu agak bokek hihihi
jujur banget. Nah abis belajar buat un aku langsung belajar materi sbmptn gue sadar kalo anak smk cuma
kemungkinan kecil bisa dpt snmptn, dan emang iya sih aku gak lolos snm. Tapi aku gak gentar waku itu aku dah
buat persiapan sbm. Langsung aku kebut materinya pake zenius aku anak smk jurusan rekayasa perangkat lunak
tapi lintas jurusan ke ips banyak yg ngeremehin sih anak smk kok mau masuk ptn lintas jurusan pula jurusan yg
bnyk peminat pula, lha aku masa bodoh sih sama komentar kek gitu bikin down aja dalam hati ku kalo mau usaha
ya pasti bisa pas waktu itu juga baca testi zenius anak smk yg bisa masuk ui aku langsung terinspirasi Yahhh bener"
dari nol belajarnya dan zenius nih bantu banget buat orang dg semangat lintas jurusan gini hahah.. Yg gak pernah
dapet materi sosiologi, geografi, ekonomi di smk alhamdulillah bisa paham pake zenius. Lalu konten blog zenius
juga kaya akan pencerahan knp aku bilang gini karena disana aku nemu strategi buat nempatin jurusan yg bagus
dan memperbesar peluang. Huhuhu seneng banget walau nyesel gk dari jaman dulu aja aku kenal zenius tapi
dalam 3 bulan itu aku nemu banyak banget pencerahan dibalik keberhasilan ku tembus sbm walau di pil 2 sih its
okay.. Karena kemauan usaha dan doa akan mengantarkanmu ke depan keberhasilan yg sudah menjadi hak orang
yg memperjuangkan keinginannya. Zenius sangat bermanfaat . bahkan adek kelas ku udh ku iklanin nih biar gk
nyesel kek aku hihihi big thanks to zenius :-*
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 12:55:05 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 1:02:29 AM
Time Spent: 00:07:23
IP Address: 36.74.150.121

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nabila Ratna
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 Lumajang
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 MIPA Jurusan Instrumentasi
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.
Milih zenius sendiri karena rekomendasi dari kakak yang udah make mulai dia kelas 10. Sempet deg-degan bakal
nutut gak yah kalo belajar baru mulai dari bulan April karena aku gak ikut bimbel dimana-mana. Akhirnya belajar
sendiri di rumah, mulai dari buku-buku bank soal, sampai CD zenius semua dipelajarin. Alhamdulillah akhirnya bisa
lolos di SBMPTN tahun ini.
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 12:48:54 AM
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IP Address: 180.214.233.78

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/harisetyoko

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 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 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 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.
Jujur ya gua orangnya standard lah. Ga pinter banget tapi ga bodoh juga. Setelah gua make zenius ini ternyata
emang bener-bener bikin lo zenius. Ajibb dah. Karena disini diajarin konsep yang ngena banget sumpah dah. Mau
lu dikasih soal se abstrak mungkin geh. Kalo udah menguasai konsep nya. Tinggal kicep dah. Gua pas ngerjain
Sbm emang kaget sedikit karena beda banget tipe nya kaya tahun lalu. Tapi alhamdulillah bisa dikerjain karena
berkat zenius. TANGGUNG JAWAB Zen gua BISA LULUS sbmptn. Walaupun gua bukan lolos pilihan pertama. Gua
sangat bersyukur zen. Pokoknya gua sangat sangat RECOMMENDED banget buat lo. Untuk secepatnya make
zenius karena hasilnya lo bakal ngerasain sendiri dah. Konsep nya mantap banget. Karena di zenius ini emang
ngebuat lo jadi ZENIUS.
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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 Sholahuddin Al-Ayubi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/M.Sholahuddin.A

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 Titian Teras 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 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 Industri 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.

Respondent skipped this
question
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 12:37:52 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 1:15:23 AM
Time Spent: 00:37:30
IP Address: 120.164.40.1

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://mobile.facebook.com/gusde.agni

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 Tabanan
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
Teknologi 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.
Saya baru beli voucher zenius saat hari tes sbmptn sudah dekat, karena awalnya saya tidak tau tentang zenius, dan
tau karena dengar percakapan teman. Jadi, saya agak susah belajar, karena penjelasan zenius pelan dan susah
untuk sistem kebut semalam. Lebih baik setiap pelajaran untuk sbmptn ada ringkasan (penjelasan singkat) nya,
soalnya ringkasan fisika aja yang ada waktu ini. Tapi pelan2 juga bagus kok, kalau waktunya nggak mepet.
Materinya juga udah lengkap banget. Good! Kalau saya tahu zenius dari dulu, pasti saya bisa belajar pelan2, dan
mungkin saya lebih bisa dari saya yg sekarang. Penjelasan dari yg mengajar di video bisa saya mengerti juga. Tapi
kuota cepet habis hehe...
Kalau pengalaman ngerjain sbmptn, saya benar2 kesusahan jawab soalnya... rasanya nyesel kali, "kenapa nggak
dari dulu belajar, baik dari zenius maupun mandiri?", "Kenapa saya baru tahu tentang zenius ?" Itu saja yang saya
gumamkan. Yaa saya yang salah sih karena tidak mempersiapkan sbmptn dari jauh-jauh sebelumnya, dan kurang
mencari informasi juga.
Tapi tetap saya harus berterimakasih sudah dibantu. Terima kasih Zenius!
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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!)
Venia Noella Nanisura Damanik
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/veniannd

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 RK Budi Mulia, 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 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
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.
Search sendiri di internet zenius itu apa, tak disangka ternyata sangat berguna. Ngebet banget pergi ke Gramedia
Gajah Mada Medan demi beli kasetnya, dan ada voucher free 7 hari di dalam kaset dan sangat sangat berguna.
Thank's a lot, Zenius! Bukan menghapal, tapi memahami.
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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!)
Niki septinandiva
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/FIAIAAIAIA

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 pelita bangsa 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 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 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.
Sebelum memakai zenius nilaiku sewaktu sma kls 10 dan 11 pas pasan,karena pada waktu itu mungkin mindsetku
tentang belajar itu hanya sekedar berorientasi pada nilai. tetapi semenjak pakai zenius ,mindset ku tentang belajar
pun become something diferent .belajar bukan hanya sekedar mencari nilai,tetapi belajar itu for fun and makes
intellectual development. alhasil nilaiku pun saat kelas 12 semester 2 semakin melambung tinggi seperti roket,nilai
un pun cukup memuaskan dan satu lagi kabar gembira,saya keterima di jurusan favorit saya ..thanks lot for
zeniuss,,maju terus dalam berkarya....
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://mobile.facebook.com/anisah.qulub?
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 Pesisir 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 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 pertanian
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.
Keeereen abis. Sumpah ane gak percaya bisa keterima di unila. Padahal pas un nilai ane ancur-ancur. Gimana
nggk ancur nilai bahasa inggris dibawah kkm coba. Sebenernya beli dvd zenius udah dari desember tapi karena
malesnya nggk ketulungan tu dvd baru dibuka setelah pengumuman SNMPTN dan ane dinyatakan nggk diterima.
Lah gimana ini? 'Pikiran ane kacau gan. Les kagak, belajar juga kagak jalur undangan pun ditolak. Akhirnya ane
inget punya harta simpenan. Nah dari sinilah ane mulai bener2 serius belajar SBMPTN H-3 minggu coba.
Bayangkan!
Belajar itu nggak seperti monster yang menakutkan ternyata kalo udah pake zenius, kereen abis bisanya ya ane
tergila-gila sama pelajaran dan kok bisa ketagihan. Dan akhirnya hidup ane cuma belajar di kamar, makan dan
mandi. Bukan cuma jatuh cinta sama produknya juga lo. Sampe ke pengajarnya wkwkwwk sempet kepoin akunnya
instagram malah ????terimakasih zen bisa mengobati kegalauan ane ????
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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!)
Panthera Adi Nugroho Sujiwo Bali
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/pantheradi

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 Tunas Harapan 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 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
Pendidikan Teknik Mekatronika
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 ngebantu banget buat bisa lolos usm stan sama sbmptn terutama di bagian basic skills dan tpa.
Untuk lulusan SMK seperti saya, rasanya cukup sulit tembus usm stan dan sbmptn jika tidak kenal sama zenius. At
least, zenius itu Te O Pe Be Ge Te banget deh. ???? Makasiih zenius.
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Last Modified: Thursday, June 30, 2016 4:58:12 AM
Time Spent: 00:04:01
IP Address: 128.199.207.123

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/sukron.hidayahtullah

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 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 Sosial dan 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 jadi mengerti yang belajar dengan konsep dan gak takut lagi ketemu soal2 baru
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#178

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 5:04:54 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 5:09:02 AM
Time Spent: 00:04:07
IP Address: 112.215.63.54

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mochamad Alan Istiqlali
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 Cilegon
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 sultan ageng tirtayasa
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
Agribisnis
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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#179

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 5:59:38 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 6:05:40 AM
Time Spent: 00:06:01
IP Address: 114.4.76.19

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rini Nofitasari
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 96 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 Sultan Ageng Tirtayasa
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 Ilmu 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.
Gue lulus SMA 2015. Sempet gagal di sbmptn 2015 juga. But, alhamdulillah april kemarin setelah beli voucher
belajar zen yang 3 bulan, gue jadi semangat belajar lagi. Sampai akhirnya lolos sbmptn. Thanks zenius!;)
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#180

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 10:56:13 PM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 6:39:50 AM
Time Spent: 07:43:36
IP Address: 36.76.185.206

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/Raehaen

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 Baturaja
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 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.
Bismillahirrohmanirrohim.
Udah hampir setahun, sejak agustus tahun 2015, gw gak sengaja nemu nih barang pusaka di tumpukan buku
"ayuk" (kk perempuan) gw. By the way kk gw mantan pengguna zenius tahun 2010, yaa walaupun nggak terlalu
aktif.
Kaset dan suara yg pertama kali gw denger adalah zenius learningnya Bang Sabda yg serek2 sedap itu...
"Wah ini ni yang gw cari selama ini.", pikir gw.
Dan gw pun mempengaruhi (baca:menghipnotis) temen2 gw buat sokongan beli produk zenius multimedia.
Dan...terkumpulah 5 orang pejuang awal SBMPTN pada Bulan Agustus 2015. Awal nyampe tu cd-cd (kok ambigu
ya?) kami excited bgt dan langsung buat jadwal belajar bareng dan TO mandiri tiap 2 minggu. Minggu2 awal semua
berjalan manis dan sesuai rencana, tapi... tak ada yg abadi, begitupun komitmen kami, semua lenyap dimakan
waktu, tak berbekas, sirna, hilang (puitis mode:on). Seperti kebanyakan anak kelas 12 yg labil lainnya, gw pun
(tetap) terpengaruh buat lebih fokus ke UN dan melupakan "The Main Mission and The Last Boss" pada bulan mei
tahun depannya (pen: tahun ini)
Purnama terus berganti, kini tiba ku di ujung masa SMA dan diawal fase hidup mati. H-50 SBMPTN. gw beruntung
bisa nemuin tempat les les yg gak cuman nempa otak tapi juga mental dan hati. Dan tak lupa dengan zenius di
kosan (gw anak daerah) yg selalu jadi rujukan gw dari ilmu2 dari luar yg gw terima, semua insyaallah lengkap, asah
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kosan (gw anak daerah) yg selalu jadi rujukan gw dari ilmu2 dari luar yg gw terima, semua insyaallah lengkap, asah
mental pas pagi dan asah otak pas siang dan malam pake Zenius ;)
Somebody said that, belajar SBMPTN adalah perjelanan intelektual terbaik mereka dan well...gw gak pungkirin itu.
Tapi, ada hal yg lebih besar yg gw rasain waktu mempersiapkan tes SBMPTN selama kurang lebih setahun, yaitu
gw merasa (jauh) lebih deket dengan tuhan, Allah SWT. I feel it...you should feel it too.
Dan tibalah di hari penghakiman antara yang Hak dan Bathil...jeng jeng jeng
Soal pertama, Saintek, gw laluin dengan tenang. Saking tenangnya dengan pilek dan ing*s yg meler tiba2 dengan
derasnya sepanjang waktu tes. Gw bisa jawab 30 soal (gak yakin) di Sintek. Soal kedua, TKPA, gw laluin dengan
kondisi kurang lebih pas Saintek, cuman ada syok terapi dikit pas tahu soal TPA nya gak ada soal verbal, sinonim,
dan analogi. Tapi, alhamdulillah gw bisa melewati semua.Gw jawab 68 soal di TKPA.
Selanjutnya, begitu, selesai tes gw langsung lupain dan gak pernah bahas2 tu soal lagi dan langsung siap2 buat
pulkam ke daerah gw, Baturaja, Sumsel.
Days passed...
Hari penghisaban pun tiba, gw coba tidur siang buat nenangin diri, but I can't. Dan jadilah gw mantengin laptop
tanpa ngapa2in selama kurang lebih 15 menit. Tepat pukul jam dua siang, saat jam rumah gw berdentang, gw
langsung buka mirror link pengumuman karena gw tau pasti website utama akan down.
Masukan Nomor Peserta, ok, tanggal lahir, sip, captcha, done. Klik cari..............
Tong...! seakan ada suara gong tanda mulainya suatu perayaan berdengung di telinga gw. Dan.......(tarik napas, liat
pelan2)
Alhamdulillah ! (dan melongo depan laptop), waktu gw pertama kali liat tu kalimat singkat padat jelas di website
https://pengumuman.sbmptn.ac.id...
Selamat! Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN 2016 di : 311225 - SISTEM INFORMASI, UNIVERSITAS
INDONESIA
gw yg mmg agak gak biasa ngomong keras cuman bisa diem dan gak tau mau ngapain depan laptop karena gw
gak biasa teriak buat mengekspresikan kebahagiaan...ceilaah
begitu siuman (lah?) dari depan laptop, gw langsung lari buat nemui ayuk gw di rumah makan gw sambil nunjukin
screenshot pengumumannya.
"Wah...! pa adek lulus UI", teriak dia.
"Hah, mana?" tanya bokap gw.
"Nah pa." kata ayuk gw sambil nunjukin screenshot tdi.
"Alhamdulillah dek...!", ucap bokap gw sambil meluk gw.
Kami pun pulang ke rumah buat nemuin nyokap yg lagi tidur.
"Mah! ada berita gembira. Adek keterima UI!", kata bokap.
"Alhamdulillah nak!", jawab nyokap sambil nagis dan gw pun dipeluk (lagi)
Gw sebisa mungkin nahan nangis. Setelah itu kami pun hidup bahagia selamanya (gak tau gimana ngakhirinnya)
------Maaf kalo carita di atas nggak terlalu banyak nyinggung soal zenius. Sebab gw rasa gak adil kalo cuman nganggep
bahwa suatu keberhasilan dapat dicapai dengan hanya satu faktor saja.
Tapi, satu hal yang buat gw berterima kasih banget dengan Zenius adalah Zenius sudah menjadi batu loncatan
pertama gw dalam meniti langkah gw menuju cita-cita dan mengajarkan gw bahwa keberhasilan hanya dapat
dicapai dengan 3 hal yaitu; Usaha, komitmen/tekad, dan keyakinan (doa).
No words to say but, thank you.
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#181

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 7:14:19 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 7:22:40 AM
Time Spent: 00:08:20
IP Address: 112.215.65.66

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

facebook.com/wkdndodo

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 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 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
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.
dkdndk sjsnd keke
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#182

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 7:26:13 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 7:34:13 AM
Time Spent: 00:07:59
IP Address: 36.79.153.152

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://facebook.com/kharissa.fahmaannisa

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 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..
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 Gigi jurusan Pendidikan Dokter 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.
Aku suka banget sama zenius terutama buat biologinya, manteb bener, jelasinnya ringkas tapi mencakup semua
Trus juga kak sabda is the bessttt. Bikin matematika kerasa nyenengin gak se serem yg dipikirin.
Mantablah!!

192 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#183

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 8:27:08 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 8:36:45 AM
Time Spent: 00:09:36
IP Address: 202.67.40.238

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/riskanurzamza

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... )
STM PEMBANGUNAN 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..
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
Fakultas ilmu pendidikan jurusan manajemen 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.
Parah ! Sebelumnya aku lulusan smk kimia yg nggak dapet pelajaran ips kayak anak anak sma. 2 bulan aku sikat
abis video video zenius. Masih inget banget video bang sabda jebol di soal sbmptn ekonomi. Pokoknya asik kece
parah zenius ! Karena disini diajarkan konsep bukan hafalan

193 / 231

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#184

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 9:27:09 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 9:35:00 AM
Time Spent: 00:07:50
IP Address: 112.215.154.99

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/dte411

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 NEGERI 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 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.
gw bakal cerita panjang lebar di blog gw zen, dte411.blogspot.co.id, mungkin seminggu an lagi gw post, intinya yg
bisa gw tulis disini, Zenius Save My Life :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anwar Nasrudin
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/anwar.nasrudin

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..
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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan 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.
Alhamdulillah, akhirnya gue diterima di Biologi Unpad. Pengalaman yg ga akan gue lupain adalah karena gue
belajar SBMPTN selama 3 minggu aja, sedih kan :(( Gue terlalu berharap sama yg namanya SNMPTN wkwk, eh
taunya diPHPin. *gataudirinih Saat pengumuman SNMPTN dibuka, gue dinyatakan gagal masuk univ idaman gue
dari SMP yaitu ITB. Nah setelah itu gue berpikir, gue harus belajar SBMPTN tapi belajar dari mana nih? Nah gue
langsung ingat oh ya kan ada zeniusnet. Terus beli lah voucher gue yang 1 bulan. Nah setelah itu gue belajar
sungguh2 demi lolos SBMPTN. Alhamdulillah di waktu yg sangat singkat, gue lolos SBMPTN, ini anugerah terindah
dari Allah swt dengan jalan Zenius. Thanks Zen: ))
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vania Syndi Salsabila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/vaniasyndisalsabila

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 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
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.
Belajar pakai zenius itu sejak juni pas udah gak lolos snm semenjak itu zenius gue pake buat belajar tes stan dan
juga sbm, bener2 deh gue mulai dari nol gatau apa apa, dan gue mulai serius belajar buat sbm itu cuman
semingguan lebih karena sebelumnya fokus buat stan gitu hahaha tapi gak lolos. Nah, di zenius ini gue bisa dapet
ilmu dan pembahasan contoh soal yang selalu bikin momen "oooh gitu", materinya ringan dibahas dan ngajarin kita
konsep nya gituuu, pokoknya ngebantu banget gue yang gak ikut les, dan hasilnya alhamdulilah:))) makasih banyak
zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gisma
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/gismachai

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 Bandar 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 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 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.
Gue orangnya gak bisa belajar rame-rame dan gak bisa belajar yang terlalu serius makanya gue seneng banget
pake zenius, metode belajarnya gak kaku, gue bisa sambil main game (lol), dan belajarnya juga pewe karena bisa
sendirian sambil goleran di kasur (lol). Banyak banget momen-momen di mana "loh paan sih ini kok bisa jadi gini
gangerti ah" tergantikan jadi "OOOHHH gitu toh" gara-gara zenius. Suara tutor-tutornya pun ena-ena wkwk
pokoknya makasih udah nemenin dan bantuin gue belajar setahun ini zen! Walau gue enggak lolos pilihan pertama
tapi setidaknya gue tetep lolos di jurusan yang gue pengenin wkwk /peluk-peluk zenius/
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Brenesty Wara
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/brenesty

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..
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!)
D Gunawan
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 Padang sidempuan
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..
USU
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 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!)
Reika Cahya Mumpuni
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https:// www.facebook.com/reikacahya

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 Karanganyar
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 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.
Meskipun belum bisa tembus pilihan 1 FK, tapi puas banget akhirnya perjuangan selama berbulan2 bersama zenius
terbayarkan sudah.. Thank you zenius for be my bestfriend.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salsabila Dzakiyyah
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 Islam Nurul Fikri Boarding School
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.
Aku baru tau zenius pas udh kuliah ?? Sbtulnya pas SMA ada yg bawa cd zenius tp ga tertarik gtu. Trs
direkomendasiin sm tmn akhirnya aku beli deh. Dan ternyata alhamdulillah ga nyesel belinya hehe sangat berguna
buat aku yg emg hrs diajarin kalo belajar dan bisa dipake setiap waktu.udh gtu ga ngebosenin juga :) terimakasih
zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fitri Annisaaulkarimah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/fitri.annisaaulkarimah

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 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..
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
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.
Awal sebelum kenal zenius sempet bingung kalo ketemu soal yang ngandalin konsep. Kayak gak mudeng2 rasanya
walaupun udh review berkali2. Akhirnya waktu nyoba zenius, yang menekankan pada konsep, saya jadi lebih
paham dan lebih mudah dalam mengerjakan soal, terutama yang mengandalkan konsep :) Berhubung saya adalah
tipe orang yang harus tau dasarnya baru bisa bener2 "ngeh", jadi zenius cocok banget buat saya. Two thumbs up
keren bgt lah! Keep improving ya zenius !
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rehan Hawari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rehanhawari

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 Pasir Penyu
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

203 / 231

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.
Asli keren bangettt! Thanks a lot zenius :D
Lo ngebantu gue banget dalam ber-SBMPTN, membangun habits yang oke, membentuk kepribadian gue yang
baru, building sustainable motivation, time management, self concept, scientific thinking, serta basic-basic belajar
yang keren buanget! (‘-‘)b Thank to sabda yang udah ngajarin basic mathematical skills, postulat-postulat dasar
yang awalnya serasa ga guna, tapi pada akhirnya berbuah manis dalam bermatematika (gue pikir semua orang
perlu tau postulat ini haha) :v Sebenernya gue alumni 2015 yang ber-SBMPTN nyambi kuliah di salah satu PTN di
sumatera, namun berkat 2-3 bulan pertama bersama Zenius Learning dan Xpedia Guide (sejak september 2015) ,
niat gue untuk ber-SBMPTN ga surut dan hal itu bener-bener membangun fondasi belajar gue. Sampe sekarang
gue masih kagum dengan Zenius Learning dan Xpedia Guide. Di awal-awal, gue berusaha banget nerapin semua
apa kata Sabda, gue ngelakuin TO mandiri (meskipun cuma sampe Januari), bikin Rapot sendiri, nulis impian gue
dimanapun, mikirin hal-hal yang gue impikan sebelum tidur, selalu memikirkan alasan gue kenapa harus masuk
PTN itu, nonton pelem dokumenter yang oke (w/ or w/o english subtitle), baca buku yg direkomendasiin, manfaatin
waktu semaksimal mungkin, berolahraga ringan per minggu, dan semua tips-tips dari dia. Sampe liburan akhir
tahun pun, gue fokus belajar buat SBMPTN. Tapi semua rada beda pas semester 2, gue jadi banyak kerjaan, tugas
numpuk, nulis laporan praktikum dan kesibukan yang scr terpaksa dilakukan karena tuntutan status gue sebagai
mahasiswa di kampus tsb. Semua hal tersebut perlahan menghilangkan habit-habit gue. Sampe akhir februari gue
putuskan untuk bimbel nyambi kuliah, tapi zenius tetep gue pake dan ngebantu banget dalam menjawab soal-soal
dr bimbel.
Yang gue suka lagi dari zenius, videonya bisa lo putar berkali-kali(yaiyalah Haha) , kalo ga ngerti putar lagi, dan gitu
terus. Materinya cukup lengkap untuk persiapan SBMPTN, ngajarnya pun dari dasar, GAK PAKE RUMUS CEPAT,
dan enggak njelimet, jadi emang bener-bener lengket di otak lo. Dan jujur hal ini lah yang buat gue makin cinta
sama zenius. Frankly, materi-materi inilah yang gue butuh banged dan susah didapetin dgn asik di SMA maupun di
tempat lain. Saking asiknya, kadang gue sampe titip absen buat kuliah dan lanjut nge-zen *oops* Haha.
Di kelas pun, sebenernya gue ga terlalu terbebani dengan beberapa materi kuliahan yang di-SBMPTN-kan karena
Alhamdulillah dasar-dasarnya udah dapet banget sm zenius, bahkan untuk beberapa Quiz dan UTS pun gue jarang
banget belajar. HAHA (thx lagi zen). Karena zenius, gue jadi ngerti hal-hal yang penting dan diprioritaskan, gue ga
mau ngabisin waktu bermain-main sama temen-temen kampus, gue juga merahasiakan dr temen-temen kelas kalo
gue ikut SBMPTN sampe H-2 ujian haha. Ini gue lakuin supaya emang bener-bener fokus ber-SBMPTN. (H-2 minta
restu dari mereka yg gue anggap temen deket wkwk xD)
Meskipun pada minggu-minggu akhir menghadapi SBMPTN gue sempet nge-down karena ngeliat saingan gue
yang makin ngambis belajarnya dan hasil TO mereka jauh di atas gue, ditambah lagi tugas kuliah yang makin
numpuk dan segala macam aktivitasnya yg makin membuat gue stress, gue tetep kekeuh dengan pilihan gue dan
mencoba membangun kembali motivasi belajar gue. Pada akhirnya gue ngehadapin SBMPTN kedua ini dengan
cukup memuaskan. Dan Alhamdulillah pas pengumuman gue lulus di pilihan kedua.
Oh iya, gue sebenernya anak kampung yang punya cita-cita ketinggian. Bahkan, temen gue pernah bilang kalo gue
ga bakalan bisa lulus di UI karena emang jarang buanget sih lulusan SMA gue bisa lolos di PTN top, tapi gue
percaya kalo gue bersungguh-sungguh dan belajar dengan bener buat SBMPTN, gue pasti bisa dan Dia pasti bantu
gue. Dan emang iya, gue kembali dipertemukan dengan zenius dan kali ini niat gue bener-bener kuat buat
menggapai mimpi gue. Alhamdulillah, sekarang gue bisa jadi mahasiswa UI. Sekali lagi, terimakasih banyakkk
zenius!!!! :*
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rego Hutagaol
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rego.hutagaol

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 Yosef 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..
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
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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 gw adalah seorang murid yang terdampar di sebuah SMA swasta yang ga terlalu favorit di kota Solo. Dari
kelas 1 gw emang ga terlalu peduli amat sama yang namanya pelajaran,emang sih sering ranking di kelas tapi ga
pernah tuh yang namanya paralel. Awal-awal masuk SMA bahagia bahagia aja sih ya namanya juga masih polos
seneng-senengnya lulus SMP. Nah,mulai kelas 11 gw mulai denger yang ga ngenakin soal sekolah gw, gw dengerdenger kalo sekolah ini bener-bener minim yang namanya murid lolos SNMPTN dan SBMPTN. Parahnya lagi, ada
beberapa guru juga yang kerjanya cuma ngejatuhin mental murid-muridnya, beberapa yang gw ingat contohnya
kayak "Angkatan kalian ga akan ada yang dapat nilai UN Matematika diatas 5" , "Dimensi Tiga aja ga bisa kok mau
masuk ITB?" ,dll. Otomatis gw panas dong denger begituan,kok bisa ada guru yang harusnya ngebimbing muridnya
biar mau belajar malah ngejatuhin mental anak didiknya kayak gitu. Gimana mau semangat belajar kalo udah
divonis ga mampu gitu sama guru sendiri. Sejak sering dihina itu lah gw bertekad kalo gw harus buktiin mereka
salah. Jadinya 3 bulan sebelum sbmptn gw beli zenius,beli akun spotify(buat selingan :P),beli buku wangsit (yang
sering ngaskus pasti tau nih wkwkwk). Gw belajar dari 3 bulan sebelum sbmptn,tapi baru kerasa banget waktu
bulan mei sebelum sbmptn(soalnya april awal UN,sisa aprilnya refreshing :P) . Waktu bulan mei itu gw ga nyentuh
game online sama sekali,padahal biasanya main kapanpun bisa main,malahan tiap hari buka zenius,gw pantengin
tuh layar komputer sampe mata gw sakit dan sampe gw hafal suaranya bang Sabda(btw kita sealmamater bang
sekarang,yay :D). Dan akhirnya guys,gw bisa ngebuktiin kalo guru gw itu salah, gw berhasil masuk FTSL ITB lewat
SBMPTN(semoga nanti bisa dapet teknik sipil :D ),kalo ga salah baru gw yang berhasil masuk ITB dari sekolah gw
5++ tahun terakhir ini(kayaknya sih lebih hehehe).
Pesen gw sih,buat yang blom berhasil tahun ini,jangan putus asa dulu,masih banyak jalan menuju Roma.
Buat yang udah berhasil menaklukkan SBMPTN tahun ini,jangan kejebak dalam euforia berlebihan,perjalanan
sesungguhnya baru dimulai disini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Heri Setiawan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/herisetiawan.magicianponti
anakii

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 PONTIANAK
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 Tanjungpura
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
FKIP 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.

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

https://www.facebook.com/christopher.jtk

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 SIMANINDO
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..

Respondent skipped this
question

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 Internasioal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sriwijaya
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.
This is the time!!
Udah lama pengen ngasih testi nih
makasih Zenius . Cuman belajar 1 minggu dariZenius IPS nya . Aku anak IPA . 1 minggu terakhir cuman didepan
laptop . Capek lelah ! . aku takut dengan ekonomi . Butttttt , aku jawab benar10 di SBMPTN . Kemarin memutuskan
pindah IPS karna gadibolehi ambil kedokteran karena biaya dan kesehatanku yang kurang padahal zenius IPA ku
ada. Puji Tuhan , tahun depan harus dimanfaatkan lah itu . Sebelumnya aku juga lolos beasiswa full universitas
swasta keceh !! Itu juga berkatZenius . The University is Pelita Harapan University . Sunguh masih mau menjelejahi
tahun depan dengan Zenius . Sempat ragu aku dengan materi ekonomi sedikit itu . Tapi kusai itu aja 10-12 soal
dapat mah ! . Bahkan 5 hari sebelum SBMPTN aku ikuttry out aku rangking 1 61 %. Makasih ya Zen . Dabest !!!!
Tahun ini pilihan 2 , HI UGM masih nolak hehehehe . But Seeyou tahun depan testimoni .... Tuhan , Doa keluarga
, Usaha dan Kau is P E R F E C T
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Amirah Rahmah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/TheShakunai

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 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 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 Ilmu Filsafat
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 kepo ama segalanya. For the first time in my life ketagihan ngerjain MTK
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Wahyu Kuncoro Jati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/wahyuauryn.rezpectorsev
enfoldismzlansic?
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 1 Pecangaan
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 Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi
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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.
Ane alumni 2015 yg ikut SBMPTN lagi, diujian 2015 ane gk pny peraiapan sma sekali akhirnya make Zenius liat di
Fb .Pertama make ini Januari klo gk salah, niat belajar sejak pertama beli tapi kuota gk memadahi ?? jadi cuma
nonton dikit aja. Sampe akhirnya pas bulan April bisa lebih maksimal belajarnya,meskipun kadang kalah sama
game , ya maklum ane suka maen game.. hehehe..
Terus sekitar h-20 an ane belajar bener2 deh tuh..
Takut sih gk keterima gara" belajarnya masih dadakan dan pesaingnya gk dikit juga.
H-5 ane cek lokasi di Smp Semarang, btw ane orang Jepara jadi agak jauh kesana.waktu itu jalan ke Semarang lagi
banjir :D motor ane sampe mogok 3x diperjalanan wkwkwk.. berangkat jam 3 sore pulang jam 10 malem :D
perjuangan yang sulit buat ampe tuh tempat ujian . Dorong motor, nungguin nyala dll. Nah dari itu jadi ssmangat
banget dan yakin semuanya pasti gak sia2.
H-1 berangkat naek bis karna msh banjir, ampe dsna masih tetep belajar semaleman, meskipun harusnya h-1 itu
nenangin diri sih,tpi karna materi blom siap" banget jadi masih belajar terus , ya nonton" video di zenius .. hari H
juga masih belajar lewat nonton , ya karna soshum jadi masuk agak siangan.
Pas saat tes di bagian TPA lancar aja sih, cuma matematika gak terlalu lancar :D di bagian TKD Sosial nya itu ane
gak bisa dan banyak yang masih angan" , ya karna ane jurusan Bahasa dituntut ujian IPS :(
Jadi ngisinya ya seinget dan sebisa saya, tapi pas pengumuman Alhamdulillah banget bisa lolos :)
Zenius bgus, enak & fun juga belajarnya ^_^
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vina Nur Azizah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/vinaard

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
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.
Gokil zeenn... gak bsa kata2 gue, bikin speechleess... metode pembelajarannya bikin nancep di hati dan otak gue.
Selain materi yang oke, lo juga bikin gue manteb lintas jurusan masuk smster 2 kmaren. keren deh pokok,
Btw sengaja baru testi skranh nunggu pengumuman utul, alhamdulillah dapet pilihan pertama zen, psikologi ugm...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MOCHAMMAD MACHFUDH
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://web.facebook.com/machfudhd1

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 BATU
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
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.
Hhhmm saya bingung mau nulis apaan ya, soalnya saya tidak pandai merangkai kata-kata.
Intinya sie belajar di zenius itu keren abis dah. gk usah menghafal banyak rumus. cukup tahu beberapa rumus,
rumus lainnya bisa di turunin . Baru kali ini ak jadi senang belajar karena pengajaran di zenius yang keren banget.
Pelajaran favoritku sie... Matematika, Fisika dan Bhs inggris.
Zenius itu Keren Abisss dah pokoknya...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ghea rahmayanti
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 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
Program Studi 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.

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

https://www.facebook.com/nadiyarahmaw

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 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 Teknologi Industri - Kampus Jatinangor
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.
Hi semuanya, pertama kali gw denger tentang zenius itu pas kelas 11 dari temen gw, cuma gw biasa aja waktu itu
karena gw masih kelewat santai kan. Eh ternyata kelas 12 nilai gw ancur dan gw mikir, wah kalo kayak gini caranya
gw bisa nggak lolos SNMPTN nih. Dan bener aja sih, bulan Mei 2016 gw dinyatakan tidak lolos SNMPTN. Wah,
bingung bukan main! Mau nggak mau gw harus persiapan untuk menghadapi SBMPTN. Sebenernya gw udah ikut
bimbel sih waktu itu, cuma jujur aja, jadi rada gabut jatohnya karena gw ikut yang 3x seminggu doang. Nah, tiba-tiba
gw keinget sama omongan temen gw tentang zenius tuh. Langsung deh gw beli. Selama 3 mingguan lah gw belajar
bareng zenius, dengerin video dan ngerjain latihan soalnya. Karena gw ngerasa, ah berat banget nih prepare buat
SBMPTN dalam waktu 3 minggu, gw cuma mantepin apa yang sekiranya gampang dan menarik aja menurut gw
(matematika dan kimia) hehe. Yang lainnya juga dipelajari sih, tapi nggak sekeras 2 pelajaran itu. Oh iya, gw juga
suka ngedengerin video-video Biologinya, soalnya mudah dimengerti. Sempet grogi sih waktu SBMPTN, but thanks
to Allah SWT. & zenius, gw bisa lolos SBMPTN di kampus impian walaupun pilihan kedua! THANKS BERAT ZEN
<3
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Abu Wildan Mucholladin
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/AbuWildanM?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 Purwokerto
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.
Jujur setelah make Zenius entah kenapa kaya dapet wangsit dari langit aja, matematika yang tadinya aku benci
malah jadi seneng, mapel-mapel lain juga jadi ngerasa lebih gampang. Pokoknya Zenius top dah !!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sasa Syarifatul Qulbi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sasasyarifatul

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 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 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 Ilmu 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.
Fix ngebantu banget, lebih fleksibel daripada bawa buku. Cukup laptop sama DvD gue udh bisa nonton sampe
mabok. Ketika gue lupa materi terdahulu gue bisa lebih mudah revie., ketika gue males belajar buku, zenius sangat
membantu dan bisa jadi moodbuster gue. thanks yah zenius nemenin gue berjungan until finally dapet jurusan yang
emang gue banget, dapet dua jurusan di dua univ top pula ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Satrio Wiradinata Riady Boer
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/satrio.riadyboer

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 Padang
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 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.
Zenius tuh mempelajari dari konsep banget terutama konsep-konsep kecil yang ternyata cukup membantu saat
mengerjakan soal. Gue malah buka zenius tiap hari hingga berjam-jam sampai hp gue sampai panas (gue buka di
hp). Karena gue lebih banyak belajar fisika alhasil pertama kali gue sbm bisa jawab 10 an soal... hehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yustisya Khoirunnisa
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 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..
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 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.
Belajar pake Zenius seru banget ! Apalagi pas lagi males buka buku dan baca buku !
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Pandu Rizky Putra Pratama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/pandu.rizky.3

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 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 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
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.
Zenius menurut gua sangat berperan dalam membangun dasar-dasar dalam pengetahuan gua. Di saat ada hal
yang tidak tersampaikan dengan baik di dalam kelas bimbel,biasanya hal tersebut dapat tersampaikan dalam
Zenius.
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#208

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 04, 2016 10:22:57 PM
Last Modified: Monday, July 04, 2016 10:32:29 PM
Time Spent: 00:09:32
IP Address: 114.124.24.203

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siti Aliyah
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 Babelan
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 Pengetahuan 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.
Alhamdulillah, awalnya pasrah aja mau keterima atau nggak di UI. Tapi beneran deh, setelah belajar di Zenius,
ngerjain soal SBMPTN kaya nggak ada beban. Makasih Zenius udah ngebantu gue mewujudkan mimpi gue kuliah
di Universitas Indonesia :)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 04, 2016 11:34:59 PM
Last Modified: Monday, July 04, 2016 11:43:25 PM
Time Spent: 00:08:26
IP Address: 112.215.44.142

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Facebook.com/achmadhnn

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 BAJENG
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 Ilmu kelautan dan Perikanan jurusan Ilmu Kelautan
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.
Materinya bagus, pembawaan materi kak sabda asal2an maunya azek azek -_- . Tpi sumpah di tontongin sampe
larut malem gk bosan2 . Kerja ulangannya lancar amat karena konsepnya :') tpi meski bagaimanapun lolos di ptn ke
2 dan gagal prodi pertama dan simak :')
Saran sih fisikanya terlalu agak susah masuknya dan terlalu banyak kata 'iya yah' :v
Maaf kak kasih survey gk puas masih galau pengumuman simak :')
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, July 05, 2016 6:02:56 PM
Last Modified: Tuesday, July 05, 2016 6:40:03 PM
Time Spent: 00:37:06
IP Address: 112.215.148.97

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Qodri Azizi Akbar
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 Bengkulu
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
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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.
Ini cerita gue lolos SBMPTN 2016, sebenarnya gue seorang alumni yang gagal keterima di SBMPTN 2015, dan juga
gagal untuk semua ujian mandiri yang gue ikutin tahun lalu. Sedikit cerita kenapa gue gagal, gue lupa banget isi
kode naskah di TKPA SBMPTN tahun lalu. So guys! Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian! Ini sangat fatal
tentunya, usaha gue tahun kemaren buat SBMPTN gagal total dan LJK gue ototmatis ga akan valid. Singkat cerita,
gue berkuliah satu semester di universitas swasta di Jakarta, sembari kuliah gue sedikit sedikit review materi karena
gue udah niat mau ikut SBM lagi. Dan setelah UAS semester satu usai, ada sedikit waktu liburan kuliah, di situ gue
galau banget mau berhenti kuliah apa gak??? Lama banget mikirnya ya?, iya emang lama karena itu keputusan yg
sulit haha. Gue berpikir gue ga bisa fokus untuk sbmptn nanti, gue kuliah di jurusan akuntansi gue mau ambil
rumpun saintek karena basic gue emang IPA, hal itu yang buat gue sulit membagi otak gue ?? . Akhirnya gue
putuskan untuk putus kuliah dan hanya 1 semester kuliah, gue mulai serius belajar mandiri di rumah pake
zenius.net dan referensi lainya. Gue jg memutuskan ikut zenius-x di cijantung. Menurut gue susah banget harus
mengingat materi yg udh gue pelajari sebelumnya apalagi dengan sisa waktu kurang lebih 2 bulan doang. mungkin
ini karena salahnya metode belajar gue. Sempat pesimis sebenarnya, apalagi gue mau ambil UI berasa banget
kacaunya gue. Karena tekad, gue harus belajar, belajar, belajar semalaman mantengin zenius.net, terus siangnya
les di zenius-x, ikut TO online, dsb. Target jurusan gue di UI itu FK dan FKM dan perminyakan UPN untuk SBMPTN
2016. Gue harus fight banget karena gue sadar, gue mau masuk di kampus yang pesainganya sangat berat dan
punya semangat baja ?? apalagi jumlah peminat jurusan yang gue mau terbanyak di kampusnya. Hari-H sbmptn
sesi pertama TKD saintek, gue mulai dr biologi sebagai penyumbang poin terbesar saat gie TO, kemudian gue
ngerjain MTK, gue kerjain yang gampang dulu menurut gue, setelah itu baru Kimia dan terakhir Fisika. Sesi kedua
TKPA, gue agak laget sama TKPA hahaha, karena TKPA tahun kemaren lebih gampang dan sekarang dia telah
berubah haha. Tapi gue tetap harus ngwrjain maksimal, dan gue berasa banget lancar ngerjain tkpa karena
mungkin adaptasi otak gue yang terbiasa dengan daya analisa para tutor zenius ahahahaha. ujian SBMPTN telah
usai, dan pada waktu pengumuman gue dapet di FKM UI jurusan ilmu kesehatan masyarakat, seneng banget
keputusan dan usaha gue ga sia-sia, dan bisa ngerasain nantinya make almamater kuning yang gue idamkan haha.
Terima kasih zenius telah menjadi teman belajar gue yang ampuh!!!! ????
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, July 06, 2016 6:28:43 AM
Last Modified: Wednesday, July 06, 2016 8:20:23 AM
Time Spent: 01:51:39
IP Address: 36.79.146.202

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
FATTAH NASYWA PRATAMA
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 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 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 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.
Kalo kalian pengen belajar dari awal banget, trus nguasain konsep secara runtut, pake aja zenius. Insya Allah
ngefek. Gue sampe SBMPTN kedua pake zenius ngefek banget. Walaupun masih agak ganjel di fisika nya, tapi
mapel lain bisalah ngejar hehehe. RECOMMENDED BANGET DAH :)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, July 06, 2016 12:12:19 PM
Last Modified: Wednesday, July 06, 2016 12:19:21 PM
Time Spent: 00:07:02
IP Address: 202.67.41.5

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Oktavian Farrozy H

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..
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 Teknik - 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 meman vluar biasa.
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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!)
Silvy Permatasari
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 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..
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
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.
Gue belajar SBMPTN sambil kuliah semester kedua di salah satu PTN di Jawa Barat. Sebenernya riskan banget
sih, secara kuliah aja padetnya udah kaya apaan tau dengan segala tugas dan ujian-ujiannya, dan masih harus
nyambi belajar buat SBMPTN juga. Gue mikir, ini udah kesempatan kedua masa iya gagal lagi? Akhirnya gue
ngikutin saran temen buat tutor online di zenius ketimbang ambil bimbel yang lebih makan waktu. Walopun sempet
tiga minggu pol ga ngampus demi khusyuk belajar pake zenius, alhamdulillah pengorbanannya worth it! Makasih
zenius, karena belajarnya bisa kapan aja dan dimana aja gue tetep bisa lolos SBMPTN dan nyelesein semester dua
gue kemaren dengan IP tetep cumlaude.
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 09, 2016 12:49:22 AM
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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!)
Dhimas Primayudha Siswanto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/dshadowz2

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 Sindang Indramayu
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 Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan
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 tu emang like have a private teacher di kamar, yang bisa dipanggil kapanpun dimanapun. Tau
ada zenius pas gw lagi search pengalaman ngerjain SBMPTN atau pengalaman lolos lewat jalur gaza ini pasca
penolakan SNMPTN. Sebelum mulai tertarik, gw seperti yang lain (kayaknya), gw hanya menganggap situs ini
seperti halnya sekolah yang memberi materi yang membuat kelopak mata menjadi berat. Akhirnya karena
penasaran, gw buka deh yang namanya postulat dasar by sabdaPS, disitulah titik kebangkitan tiba-tiba muncul
layaknya notif di smartphone. Setelah liat postulat dasar sampe akhir dengan waktu SBMPTN H-20 gw beli voucher
1 bulan zenius untuk mendalami pelajaran kimia dan matematika, lah yang lain ? Gw memutuskan belajar sendiri
karena mengingat waktu kurang dari sebulan (efek berharap total sama jalur undangan). Singkat kata, gw lumayan
lancar ngerjain SBMPTNnya terutama bagian matdas, kimia, fisika, b ind, b ing walaupun banyak juga gamblingnya
tapi ya insyaallah bener. Alhasil, gw keterima di manajemen sumberdaya perairan UB. Yahh, walau prodi ini gak
sekeren teknik or kedokteran or or yang lain dan juga dianggap sebelah mata karena mungkin dibilang masuknya
gampang bla bla bla, tapi disini gw bukan milih ini karena gampang masuk atau yang penting kuliah, gw pengen
masuk prodi ini karena pengen mengelola perairan di Indonesia menjadi lapangan pekerjaan dan menjadi ahli di
perairan, dan secara perairan di Indonesia luas banget sehingga dibutuhkan pengelolaan lebih baik untuk
mendongkrak perekonomian negara ini. Sekian dulu mungkin yaa, maaf jika bagian terakhir terkesan agak songong
xD
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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Time Spent: 00:11:53
IP Address: 36.72.122.226

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mahardini Nastiti Santoso
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 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..
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.
Konsep belajar dari zenius emang efektif banget! Sekali belajar, bisa langsung nyerep. Walaupun belum ngerti pun,
bisa kita ulang berkali2 dimana aja, kapan aja selagi kita punya koneksi internet. Bener bener ngebantu lah. Thanks
zenius!
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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!)
Gigih Prayitno
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/keisuke.nakamura.jrs

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 SANTO THOMAS AQUINO 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 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.

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

https://www.facebook.com/Ganozze

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